ترس از دولت اسالمی در افغانستان

گزارشهای مرتبط به حضور فزایندهی «دولت اسالمی» در افغانستان در حال افزایش اند.
برای مردم کشوری که قبال توسط تروریزم بههم خورده است ،این گزارشها یک کابوس
است .گل محمد با عصبانیت گزارش میدهد« :اینها مردانی با پرچمها و لباسهای سیاه
اند» .وی هنگام توضیح دادن این جنگجویان میگوید« :من آنها را دیدهام که سالحهای
سنگین جدیدشان را تکان میدهند و موترهای لوکس را سوار میشوند».
این جنگجویان در ولسوالی خاک سفید والیت فراه ،در غرب افغانستان ،صرف یک روز ظاهر
شدهاند .از آن زمان تاکنون ،شایعهها [در مورد داعش] بیشتر شدهاند .مردم نگران اند .گل
محمد که خانهی خودش نیز در این ولسوالی است ،میگوید« :ما از آنها بیشتر از طالبان
میترسیم»« .تاکنون ،آنها ما را تنها گذاشتهاند؛ اما این وضع بهراحتی میتواند تغییر کند»...
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سیاست زبان
در بازیهای سیاسی افغانستان

4

افزایش داوطلبان کانکور
و کاهش جذب دانشجویان

صفحه 2

صفحه3

دموکراسی توافقی و کشورهای چندپارچه و پس از جنگ

حدود ده [چهارده] سال از کنفرانس بن ،که راه آیندهی افغانستان را در دسامبر 2001
در شهر بن آلمان تعیین کرد ،میگذرد .بخشهای مهمی از توافق بن ،در ده سال
گذشته ،اجرا شدند .قانون اساسی تصویب شد ،انتخاباتهای ریاست جمهوری و
پارلمانی برگزار شدند ،خلع سالح انجام شد و ارتش و پولیس افغانستان تشکیل
شدند؛ اما در کنار افزایش ناامنی -که مورد بحث این مقاله نیست -در چند سال
ی همه روزه به چالش کشیده میشود و ناکارآ مینماید .این مقاله
گذشته ،دموکراس 
میخواهد به این موضوع بپردازد که چرا دموکراسی در برابر مشکالت جامع هی
دموکراسی که
افغانستان درمانده است؟ آیا مشکل از دموکراسی است یا نوعی
ِ
برگزیدهایم؟ فرض این مقاله این است که مشکالت ناشی از چند دهه جنگ و
شکافهای قومی و زبانی جدیترین موانع در برابر دموکراسی در افغانستان اند و نوع
دموکراسی برگزیدهشدهی کنونی ،ناتوان از مدیریت این مشکالت و شکافها است.
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بیل گیتس یک استثنا بود!
چرا نباید تحصیالت خود را برای کار
رها کنید؟!

افغانستان پس از طالبان و نیاز به همگرایی

سی.بی .مک فرسون در مورد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه مینویسد که
رقابت در این کشورها امری ناپسند پنداشته میشود .از یکسو فرهنگ سنتی...
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چرا مجلس
به نامزدوزیران روی
خوش نشان نداد؟



شهریارفرهمند

مجلس نمایندگان چهارشنبه هفتهی گذشته در آخرین روز
رسمی این فصل کاریاش (قبل از تعطیالت زمستانی) به نُه
نامزد ،هشت نامزدوزیر و رییس امنیت ملی حکومت وحدت ملی،
رای اعتماد داد .نمایندگان برای چهلوپنج روز به رخصتیهای
زمستانی رفتند و قرار است سایر کرسیهای کابینه پس از ختم
رخصتیهای زمستانی دوباره برای رای اعتماد به مجلس معرفی
شوند.
نامزدوزیران پیروز و ناکام در کسب رای اعتماد متعلق به هردو
تیم سیاسی رییس جمهور و رییس اجرایی میباشند .از ده
نامزدوزیری که قادر به کسب رای اعتماد مجلس نشدند ،پنج
تن آنها از تیم سیاسی رییس جمهور و پنج تن دیگر از تیم
سیاسی رییس اجرایی میباشند .از این میتوان گفت ،رقابت
دو تیم اصلی حکومت وحدت ملی در رد یا تأیید نامزدوزیران به
عنوان عامل در کار نبوده است .دو تیم سیاسی رییس جمهور و
رییس اجرایی که لیست وزیران را بر اساس تقسیم مساویانهی
کرسیها به مجلس ارائه کرده بودند ،در آزمون رای اعتماد برابر
ظاهر شدند؛ اما در ارتباط با جلسهی رای اعتماد ،واقعیتهای
تلخ دیگری نیز وجود دارند .از میان نوزده نامزدوزیر ،هیچ یک از
سه نامزدوزیر متعلق به قوم هزاره و دو نامزدوزیر متعلق به قوم
ازبیک رای اعتماد نگرفتند .افزون برآن ،با اینکه رییس جمهور
غنی وعده داده بود ،چهار وزارت را به زنان اختصاص میدهد ،از
سه نامزدوزیر زن ،دو تن آنها به دلیل اسناد تابعیت و تحصیل از
سوی این نهاد رد شدند و تنها خانمی که به جلسهی رای اعتماد
راه یافته بودند نیز از سوی مجلس پذیرفته نشد .با این حال،
گفته میتوانیم که تاکنون در کابینهی حکومت وحدت ملی هیچ
وزیری متعلق به قوم هزاره و اوزبیک وجود ندارد و حضور زنها
در کابینه ،صفر است.
در ارتباط با رأی تأیید یا رد اعضای مجلس به نامزدوزیران ،چند
دلیل برجسته است:
 .1قومیت همیشه یکی از متغیرهای اصلی در منش و رفتار
سیاسی مردم افغانستان عمل کرده و در جلسهی رای اعتماد
هفتهی گذشتهی مجلس نیز این متغیر بیاثر نبوده است .هرچند
که رفتار قومی در روند رای اعتماد چندان برجسته نبود؛ اما
نتیجهی این روند ،نقش این عنصر را برجسته ساخت .اینکه
هیچ یک از وزیران متعلق به قوم هزاره یا اوزبیک مورد تأیید
مجلس نمایندگان قرار نگرفتند ،خود نشانهی آشکار قومگرایی
است .متأسفانه مردم و نخبگان سیاسی افغانستان هنوز از
دایرههای کوچک قوم و منطقه عبور نکرده و رسوبات قومگرایی
و تعصب در ذهنیت آنها نهایتا بر منش و رفتار سیاسی آنها
غلبه میکند.
 .2روابط شخصی و شهرت نامزدوزیران یکی از عوامل اثرگذار
دیگر در این روند بود .نامزدوزیرانی که از روابط شخصی گسترده
با وکال و تجارب و مهارتهای شخصی در تأمین ارتباط و جلب
اعتماد وکال برخوردار بودند و قاعدهی بازی در درون مجلس را
میدانستند ،توانستند رای اعتماد به دست آورند؛ اما نامزدانی که
با این ترفند آشنایی نداشتند ،قادر به کسب رای اعتماد نشدند.
 .3بیشتر نامزدانی رای تأیید مجلس را به دست آوردند که
در گذشته در بخشهای مختلف حکومت یا مجلس کار کرده
بودند .نامزدانی که پیش از این وزیر یا والی بودند و در مجلس
نمایندگان یا دیگر بخشهای مهم حکومت کار کرده بودند و
به دالیل کاری با نمایندگان مجلس در ارتباط مستمر بودهاند.
نامزدوزیرانی که به یکبارگی و بدون شهرت و شناخت قبلی
به این آزمون وارد شدند ،ناکام ماندند .این امر نشان میدهد که
مجلس نمایندگان از چهرههایی که پیش از این در عرصههای
سیاسی و مدیریتی کشور شناخته شده بودند ،استقبال کرد و به
چهرههای جدیدی که پیش از این در حکومت کار نکرده بودند،
روی خوش نشان ندادند.
 .4حمایت سیاسی نامزدوزیران ،یکی از دالیل دیگر در این
پروسه بود .نامزدوزیرانی که از حمایت قوی سیاسی در درون
مجلس و حکومت برخوردار بودند ،موفق به کسب رای اعتماد
مجلس شدند؛ اما نامزدوزیرانی که پشتوانهی قوی سیاسی
نداشتند ،نتوانستند رای اعتماد به دست آورند .برای رای اعتماد،
گذشته از ارائهی برنامهی نامزدوزیران ،میبایست البیهای
گسترده و قدرتمندی در درون مجلس فعال میشدند تا وکال را
به دادن رای اعتماد قانع میساختند.

ِ
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اطالعات روز :دفترهای شوراهای والیتی 16
والیت در اعتراض به حذف صالحیت نظارتی
این شوراها بر کار ادارههای دولتی ،مسدود شدهاند.
شماری از رییسان شوراهای والیتی گفتهاند که
موجودیت شوراهای والیتی بدون صالحیت نظارتی
بر ادارههای دولتی والیتی ،بیفایده است و دیگر
نیازی به بودن این شوراها نیست.
مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه هفتهی گذشته
صالحیت نظارتی شوراهای والیتی را از این شوراها
سلب کرد .در پیوند به این مسئله ،دفترهای شوراهای
والیتی والیتهای هرات ،بامیان ،جوزجان ،سرپل،
بادغیس ،بلخ ،غور ،بدخشان ،قندوز ،تخار ،بغالن،

پکتیا ،کنر ،ننگرهار ،نورستان و فراه مسدود شدهاند.
اعضای این شوراها هشدار دادهاند ،اگر با بسته شدن
دفتر شوراهای والیتی به خواستهای آنان رسیدگی
نشود ،تصمیم جدیای را در زمینهی تصمیم اخیر
مجلس روی دست میگیرد .فیضالحق احسان،
ریس شورای والیتی غور هفتهی گذشته به رسانهها
گفت ،سلب صالحیت نظارتی شوراهای والیتی از
ادارات دولتی ،فساد اداری را گسترش میدهد.
او تصمیم اخیر مجلس نمایندگان را غیرمنصفانه
خوانده و گفته است که در صورت عدم نظارت
شوراهای والیتی از ادارههای دولتی ،دست دولت
در فساد بازتر میشود .در همین حال ،محمدهاشم

عظیمی ،عضو شورای والیتی بلخ سلب صالحیت
نظارت از وظایف شوراها را بر ضد دموکراسی خوانده
است.
او هدف از دموکراسی را گسترش قدرت در بین
افراد جامعه خوانده و تأکید کرده است که اگر
شوراهای والیتی صالحیت نظارتی نداشته باشند،
صالحیتها به مجلس نمایندگان تفویض میشوند.
اعضای شوراهای والیتی میگویند ،آنان انتظار
صالحیتهای بیشتری را داشتند؛ اما برخالف توقع
آنان عمل شده است.
در همین حال ،حسیباهلل استانکزی ،عضو شورای
والیتی لوگر گفته است ،نمایندگان مجلس به خاطر

معامله با مقامهای حکومتی ،صالحیت نظارتی
شوراهای والیتی را سلب کردهاند .به گفتهی او،
اگر رییس جمهور در آیندهی نزدیک برای حل این
مشکل اقدام نکند ،آنان برای دفاع از حقوقشان
شاهراههای شماری از والیتها را مسدود میکنند.
این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان
به روز چهارشنبه هفتهی گذشته پس از تصویب
قانون شوراهای والیتی و پایان روند رایدهی به
نامزدوزیران ،برای  45روز به رخصتی زمستانی
رفتند .با این وجود ،معلوم نیست که اعتراض
شوراهای والیتی چه نتیجهای را به دنبال خواهد
داشت.

سه امریکایی در تیراندازی در میدان هوایی کابل کشته شدند

اطالعات روز :در تیراندازی فردی که لباس نظامی
بر تن داشت ،در میدان هوایی کابل ،سه امریکایی
کشته شدهاند .این حمله ساعت هفت شب پنجشنبه
در محوطهی میدان هوایی کابل در جای مربوط به
وزارت دفا ع رخ داده است .مسئوالن وزارت دفاع با

تأیید این رویداد گفتهاند که سه امریکایی در حملهی
خودی کشته شدهاند .این سه شهروند امریکایی
چندی پیش از سوی وزارت دفاع این کشور برای
آموزش نیروهای هوایی افغانستان استخدام شده
بودند .در سال  2015این نخستین بار است که

نیروهای امریکایی در حملهی خودی کشته میشوند.
فرد مهاجم پس از به قتل رساندن سه امریکایی ،با
تیراندازی نظامیان از پا درآمده است .هویت مهاجم
هنوز مشخص نیست؛ اما گروه طالبان مسئولیت این
حمله برعهده گرفته است .بر اساس آمارهای ارائه

شده ،از سال  ۲۰۰۷تاکنون بیش از صد سرباز ناتو و
دهها سرباز افغان در حملههای خودی کشته شدهاند.
از چندسال بدینسو حملهی افراد با لباس نظامی از
داخل ارتش به همکارانشان و نظامیان خارجی،
«حملهی خودی» نام گرفته است.

ت و سفارتخان ه در نظر گرفتهایم
ساالرزی :برای زنان چند معینی 

اطالعات روز :نظیفاهلل ساالرزی،
سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به
نگرانی نهادهای مدنی مبنی بر عدم حضور
زنان در کابینه ،گفت که رییس جمهور یک
سهم قابل مالحظه را برای زنان در کابینهی
جدید اختصاص میدهد .او به صدای امریکا
گفت ،اشرف غنی عالوه بر کرسیها در
کابینهی جدید ،پست معینیتها ،سفارتخانهها
و والیتها را برای زنان در نظر دارد.
نهادهای مدنی و شماری از فعاالن حقوق
زن به روز پنجشنبه هفتهی گذشته در کابل،
از اشرف غنی و عبداهلل خواستند که به
تعهداتشان در خصوص حقوق زنان وفا کنند.
آنان گفتند ،پس از پایان رخصتی نمایندگان
مجلس ،حکومت جدید حداقل چهار نامزدوزیر
زن را برای دریافت رای اعتماد به مجلس
معرفی کند.

رییس جمهور قبل از معرفی کابینه گفته بود
که در کابینهی جدید چهار نامزدوزیر زن
معرفی میشوند؛ اما پس از  105روز تأخیر در
معرفی کابینه ،سه نامزدوزیر زن معرفی شدند.
سپس آیسلطان خیری ،نامزدوزیر اطالعات و
فرهنگ به دلیل تابعیت دوگانه و نجیبه ایوبی،
نامزدوزیر امور زنان به خاطر نداشتن سند
لیسانس ،پیش از مرحلهی رایدهی رد شدند.
به جای نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ،
نامزدوزیر مرد معرفی شده است .خاطره افغان،
نامزدوزیر تحصیالت عالی ،تنها زنی بود که
برنامههای کاریاش را در مجلس نمایندگان
ارائه کرد و در رایگیری روز پنجشنبه هفتهی
گذشتهی مجلس شامل بود .ولی او در این
رایگیری از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت.
با این حال ،اورزال بارکزی ،عضو جامعهی
مدنی میگوید ،رییس جمهور باید به جای

نامزدوزیران زن رد شده ،زنان دیگر را معرفی
میکرد .او افزود که معرفی نامزدوزیر مرد به
جای زن ،جفا در حق زنان است .شما ر دیگری
از فعاالن حقوق زن میگویند که نبود زنان در
کابینه برای نهادهای زنان نگرانی ایجاد کرده
و این نگرانی نادیده گرفته نشود.
حمیرا ثاقب ،رییس کمیتهی مشارکت زنان به
روز پنجشنبه هفتهی گذشته گفت ،مشارکت
زنان در انتخابات  ۳۶درصد بود و حال زنان
باید بازده مشارکت خود را در آیینهی کابینه
ببینند .پس از رد ده نامزدوزیر از سوی مجلس،
ریاست جمهوری اعالم کرد که نامزدوزیران
جدید به مجلس معرفی میشوند .حال
نمایندگان مجلس برای  45روز به رخصتی
زمستانی رفته و دیده شود رییس جمهور
تا برگشت آنان ،به خواستهای نهادهای
جامعهی مدنی توجه خواهد کرد یا خیر.

گفتنی است که رد ده نامزدوزیر به روز
پنجشنبه هفتهی گذشته از سوی مجلس
انتقادهای زیادی را به دنبال داشت .هیچ
یکی از نامزدوزیران مربوط به قوم هزاره و
ازبک رای اعتماد دریافت نکردند .شماری
از نمایندگان مجلس در دو روز گذشته
در برنامههای تلویزیونی ،رد شماری از
نامزدوزیران شایسته را قومی عنوان کردهاند.
مجلس در رایگیری هفتهی گذشته به
نامزدان وزارتهای تجارت و صنایح ،فواید
عامه ،مخابرات ،ترانسپورت ،اقتصاد ،دفاع،
سرحدات و قبایل ،انرژی و آب ،تحصیالت
عالی و معارف رای اعتماد نداد؛ اما نامزدان
وزارتهای داخله ،خارجه ،معادن ،احیا و
انکشاف دهات ،حج و اوقاف ،مالیه ،صحت
عامه و مهاجران و عودت کنندگان از این
مجلس رای اعتماد دریافت کردند.

زندانیان رهاشدهی طالبان در قطر ،با شبکهی حقانی ارتباط دارند

یک سناتور امریکایی که مکرراً به خاور میانه
سفر میکند ،گفته است که بازداشتیهای
طالبان که در بدل آزادی بویی برگدال ،سرباز
امریکایی از گوانتانامو رها و به قطر سپرده
شده بودند ،با اعضای شبکهی حقانی ارتباط
دارند .بویی برگدال که در اسارت طالبان بود،
در ماه می  2014با پنج زندانی طالبان در
گوانتانامو تبادله شد و این اعضای بلندرتبهی
طالبان به قطر فرستاده شدند.
در آن زمان باراک اوباما ،رییس جمهور ایاالت
متحده از قطر به خاطر میانجیگری در این
تبادلهی جنجالبرانگیز ستایش کرده بود.
قطر به اوباما وعده داده بود که این اعضای
طالبان را برای یک سال زیر نظر میگیرد؛ اما
بعد از یک سال آنها آزاد خواهند بود.
سناتور لیندسی گراهام که اخیراً از قطر بازدید
کرده است ،گفت که نگران بوده است که
یکی از این پنج زندانی قطر را ترک کرده
است؛ اما در سفر به قطر اطمینان یافته

است که همهی آنها هنوز در این کشور
به سر میبرند .پنتاگون ،وزارت دفاع ایاالت
متحدهی امریکا روز پنجشنبه گفت که با قطر
کار میکند و مطمئن است که از تهدیدها از
ناحیهی این زندانیان قبلی طالبان جلوگیری
خواهد شد .سناتور گراهام به اسوشیتدپرس
گفت« :این یک توافق یکساله است...
فقط با همین اطمینانی که ما حاال اینجا
نشستهایم ،آنها میخواهند دوباره به صفوف
جنگ بروند».
این سناتور امریکایی افزود« :برخی اعضای
شبکهی حقانی با این افراد طالبان مالقات
کردهاند ...آنها در تماس اند .این پنج عضو
طالبان با افرادی در داخل افغانستان ارتباط
دارند» .با وجود این ،این عضو کمیتهی
نیروهای مسلح مجلس سنای ایاالت
متحدهی امریکا که نقش برجستهای در
سیاست خارجی کانگرس این کشور دارد،
تأیید کرد که همهی این پنج زندانی در قطر

زندگی میکنند« :من هراس داشتم که یکی
از آنها [قطر را] ترک کرده است .اما آنها
گفتند که این افراد هنوز در قطر هستند».
پنتاگون در اعالمیهای گفت که راجع به
قضیههای مشخص زندانیان آزادشده اظهار
نظر نمیکند« :با وجود این ،ما هر مورد
پرداختن مجدد [به جنگ] را جدی میگیریم
و ما با همکاری نزدیک از راههای نظامی،
استخباراتی ،مجراهای پولیس و دیپلماتیک
کار میکنیم تا از پرداختن دوباره [به جنگ]
جلوگیری کنیم و در صورت نیاز ،دست به
اقدام بزنیم».
پنتاگون در این اعالمیهی خود افزوده است:
«وزارت دفاع مشارکت نزدیک امنیتی با
حکومت قطر دارد .ما به توانایی خود باور
داریم که میتوانیم از هرگونه تهدید از
سوی زندانیان قبلی گوانتانامو جلوگیری
کنیم» .شبکهی حقانی در مناطق مرزی
افغانستان و پاکستان فعالیت میکند و یکی از

مرگبارترین تهدیدها برای نیروهای امریکایی
در جنگ افغانستان بوده است .این شبکه که
در سال  2012توسط وزارت خارجهی امریکا
به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد،
مدعی وفاداری به طالبان است؛ اما تا جایی با
استقالل عمل میکند.
پنج زندانی آزادشده در بدل رهایی برگدال
شامل عبدالحق وثیق ،معاون وزیر فرهنگ
زمان طالبان ،مال نوراهلل نوری ،فرمانده سابق
طالبان در مزار شریف ،خیراهلل خیرخواه که
در مقامهای مختلف رژیم طالبان ،بهشمول
وزارت داخله ،کار کرده بود ،محمد نبی،
رییس امنیت طالبان در قالت و بعد ًا کارمند
دفتر ارتباطات طالبان در کابل و محمد فضل
میباشند .دیدهبان حقوق بشر گفته است که
محمد فضل میتواند به دلیل ارتکاب جنایت
جنگی در کشتار جمعی شیعیان در سالهای
 2000و  2001مورد پیگرد قرار گیرد.
(دویچه وله)

نهادهای رسان های :رییس جمهور قانون رسانهها را توشیح نکند

دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان (نی) از تعیین
وزیر اطالعات و فرهنگ به عنوان رییس
کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای در
قانون رسانهها انتقاد کرد .ریاست کمیسیون
بررسی تخطیهای رسانهای موضوع اختالفی
بین اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا
بود که به کمیتهی مشترک سپرده شده بود.
زمانی که کمیتهی مشترک دو مجلس هم
در این مورد به توافق نرسید ،به اساس قانون
اساسی ،این قانون دوباره به مجلس نمایندگان
آمد و به روز چهارشنبه با تأیید دو ثلث اعضای

مجلس ،به تصویب رسید .اکنون این قانون که
در آن وزیر اطالعات و فرهنگ به عنوان رییس
کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانهای
تعیین شده ،برای توشیح به رییس جمهور
سپرده میشود.
روز پنجشنبه نی در یک نشست خبری از
رییس جمهوری خواست که این قانون را
توشیح نکند .مجیب خلوتگر ،مسئول این
نهاد میگوید که رییس کمیسیون رسیدگی به
تخطیهای رسانهای باید فردی مستقل باشد و
تخطیهای رسانهای را بیطرفانه ارزیابی کند.

او گفت« :اکثریت خشونتها علیه خبرنگاران در
افغانستان از سوی حکومت افغانستان است .این
کمیسیون بنا به طبیعتش قضایای خشونت علیه
خبرنگاران را بررسی میکند .چطور کمیسیونی
که در رأس آن نمایندهی دسته اول حکومت
باشد ،اتهامات علیه حکومت را با بیطرفی
بررسی خواهد کرد» .آقای خلوتگر تأکید
میکند که ریاست این کمیسیون از سوی وزیر
اطالعات و فرهنگ ،استقاللیت این کمیسیون
را از بین میبرد .اما مجلس نمایندگان با این
استدالل که وزیر اطالعات و فرهنگ به

مجلس نمایندگان پاسخگو است ،این مقام
را به عنوان رییس این کمیسیون تعیین کرد.
خلوتگر میگوید ،تجارب گذشته نشان داده
که وزیر اطالعات و فرهنگ به عنوان رییس
کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانهای،
بیشتر از حکومت حمایت میکند و این
مسئله زمینه را برای نفوذش در رسانهها فراهم
میکند .قانون رسانههای همگانی بار قبل پس
از تصویب از سوی مجلس ،از سوی مجلس سنا
به خاطر بحث روی همین موضوع رد شده بود.
(بیبیسی)
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کشورهای چندپارچه و پس از جنگ


یادداشت :این مقاله بار نخست در شمارهی
اول فصلنامهی زمین نشر شده است .اطالعات
روز ،به دلیل رد شدن تمامی نامزدوزیران دو
قوم توسط پارلمان افغانستان و مطرح شدن
مسئلهی تقسیم قدرت ،این مقاله را که به
تقسیم قدرت در جوامع چندپارچه و پس از
جنگ پرداخته ،بازنشر کرده است.
حدود ده [چهارده] سال از کنفرانس بن ،که راه آیندهی
افغانستان را در دسامبر  2001در شهر بن آلمان تعیین
کرد ،میگذرد .بخشهای مهمی از توافق بن ،در ده
سال گذشته ،اجرا شدند .قانون اساسی تصویب شد،
انتخاباتهای ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شدند،
خلع سالح انجام شد و ارتش و پولیس افغانستان تشکیل
شدند؛ اما در کنار افزایش ناامنی -که مورد بحث این
مقاله نیست -در چند سال گذشته ،دموکراس ی همه روزه
به چالش کشیده میشود و ناکارآ مینماید .این مقاله
میخواهد به این موضوع بپردازد که چرا دموکراسی
ی افغانستان درمانده است؟
در برابر مشکالت جامع ه 
دموکراسی که
نوعی
یا
است
آیا مشکل از دموکراسی
ِ
برگزیدهایم؟ فرض این مقاله این است که مشکالت
ناشی از چند دهه جنگ و شکافهای قومی و زبانی
جدیترین موانع در برابر دموکراسی در افغانستان اند و
نوع دموکراسی برگزیدهشدهی کنونی ،ناتوان از مدیریت
این مشکالت و شکافها است.
افغانستان پس از طالبان و نیاز به همگرایی
سی.بی .مک فرسون در مورد دموکراسی در کشورهای
در حال توسعه مینویسد که رقابت در این کشورها امری
ناپسند پنداشته میشود .از یکسو فرهنگ سنتی حاکم
در این کشورها رقابت را برنمیتابد و از دیگر سو نیاز این
کشورها به ثبات و توسعهی اقتصادی و تثبیت شدن به
عنوان یک کشور مستقل ،نیازمند توافق ملی و دوری
از اختالفهای داخلی است 1.به همینگونه ،رقابت در
کشورهای پس از جنگ هم به دلیل نفرت و بدگمانیای
که جنگ ایجاد میکند ،همکاری را دشوار میسازد و
صلحسازی را با مشکل مواجه میسازد .جوامع چندپارچه
هم مشابهتهای زیادی به کشورهای پس از جنگ دارد
و رقابت در چنین جوامعی نیز میتواند شکافهای قومی،
مذهبی و زبانی را عمیقتر سازد و مانع ایجاد یک نظام
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باثبات شود.
اگر به افغانستان پس از طالبان بنگریم ،هرسه ویژگی
را دارد .هم جامعهی چندپارچه (چندقومی ،چندزبانی و
چندمذهبی) است؛ هم کشوری در حال توسعه با فرهنگ
سنت ی و نیازمند ثبات و توسعهی اقتصادی و تثبیت شدن
در صحنهی بینالمللی است ،و هم کشوری پس از جنگ
است .پس آنچه افغانستان بیش از همه نیاز دارد توافق
و همگرایی و دوری از رقابتهایی است که شکافهای
قومی ،زبانی و مذهبی را عمیقتر ساخته ،منازعهبرانگیز

است و مانع دولتسازی و توسعهی اقتصادی میشود.
قانون اساسی افغانستان اما ،که پس از سقوط طالبان
تدوین و تصویب شده است ،نظام سیاسی افغانستان را
ریاستی-پارلمانی تعریف میکند که پستهای عالی
دولتی ،براساس رقابت آزاد ،بدون توجه به قوم ،زبان
و مذهب به انتخابات گذارده میشوند .اگر به روند
رقابتهای سیاسی در هشت سال گذشته بنگریم،
عمیقتر شدن شکافهای قومی ،زبانی و مذهبی و به
بنبست کشیده شدن دموکراسی در افغانستان ناشی از
همین رقابتها است.
رقابت بر سر پستهای انتخابی برخالف واقعیتهای
جامعهی افغانستان است .افراد متعلق به یک قوم و زبان،
ی خود نمیدانند
فرد دیگری را از قوم و زبان دیگر نمایند ه 
و رقابت بر سر پستهای انتخابی ،به جای رقابت میان
افراد ،به رقابت میان اقوام میانجامد .این مشکل خاص
افغانستان نیست ،کشورهای زیادی با این مشکل روبهرو
بودهاند .رقابت در چنین کشورهایی میتواند یک گروه یا
ائتالفی از دو یا چند گروه قومی ،زبانی و مذهبی را به
اکثریت به رساند و این گروه یا گروهها قدرت را انحصار
کند و گروه یا گروههای قومی ،زبانی و مذهبی دیگر را از
مشارکت در قدرت سیاسی بازدارد و به اپوزیسیون دایمی
بدل سازد .در چنین شرایطی ،شکاف میان گروههای
قومی ،زبانی و مذهبی عمیقتر شده ،خواستهای
تجزیهطلبانه در میان گرو ه یا گروههایی که از مشارکت
در قدرت سیاسی بازمیمانند و به اپوزیسیون دایمی بدل
میشوند ،افزایش مییابد.
سیاستشناسها راهحلهای متفاوتی را برای حل این
مشکل پیشنهاد کردهاند .یکی از این راهحلها که به
رغم انتقادها از آن ،کارآیی زیادی داشته است ،تقسیم
قدرت میان گروههای قومی ،زبانی و مذهبی است که با
اختالفهای اندک به نامهای دموکراسی تقسیم قدرت و
دموکراسی توافقی نامیده میشود.
دموکراسی توافقی
تیوریپرداز اصلی دموکراسی توافقی ،آرند لیوپارت
هالندی است .لیوپارت تیوری دموکراسی توافقی را
با مطالعهی دموکراسی در هالند شروع کرد و پسانتر
آن را به عنوان دموکراس ی کارآ برای جوامع چندپارچه و
کشورهای پس از جنگ توسعه داد .لیوپارت دموکراسی
توافقی را حکومت گروهی نخبگان برای استقرار
دموکراسی باثبات در کشوری با فرهنگ سیاسی
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چندپارچه تعریف میکند.
دموکراسی توافقی تضمینکنندهی تقسیم قدرت در
جامعهای چندپارچه است که مانع تمامیتخواهی اکثریت
میشود .ویژگیهای اصلی دموکراسی توافقی؛  )1ایجاد
ائتالف بزرگ دربرگیرندهی نمایندگان تما م گروههای
قومی ،زبانی و مذهبی )2 ،خودمختاری فرهنگی این
گروهها )3 ،تناسب در نمایندگیهای سیاسی و اجرایی و

جواد رها

 )4حق وتو در مورد حقوق حیاتی اقلیتها و خودمختاری
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آنهاست.
آنگونه که از نوشتههای لیوپارت برمیآید ،دموکراسی
توافقی برای برقراری یک دموکراسی باثبات در
کشورهای چندپارچه ،جلوگیری از استبداد اکثریت و
تبدیل شدن اقلیتها به اپوزیسیون دایمی الزمی است.
در کنار این ،دموکراسی توافقی پاسخگوی نیاز کشورهای
تازه استقاللیافته و پس از جنگ نیز است ،چه نیاز
کشورهای پس از جنگ توافق و همبستگی برای تثبیت
ی کشور است و دموکراسی توافقی
استقالل و توسع ه 
با ایجاد حکومت ائتالفی با اشتراک همهی گروههای
قومی ،زبانی و مذهبی ،دادن حق خودمختاری فرهنگی
به این گروهها ،تضمین حقوق حیاتی آنها و تناسب در
نمایندگیهای سیاسی و اجرایی ،زمینهساز همگرایی
میان گروهها و مانع بروز اختالفات و عمیقتر شدن
شکافهایی است که در جریان جنگ به وجود آمدهاند
و میتوانند ثبات سیاسی را به مخاطره افکنن د و جلو
نهادسازی و رشد و توسعهی یک کشور را بگیرند.
مهمترین رکن دموکراسی توافقی ،که چالشبرانگیزترین
رکن آن هم است ،چگونگی تقسیم قدرت یا ایجاد ائتالف
بزرگ است که شکلهای متفاوتی را به خود میگیرد.
ایجاد کابینهی ائتالفی احزاب قومی ،زبانی و مذهبی
مانند اتریش و مالیزیا رایجترین شکل ائتالف بزرگ
است .شکلهای دیگر ،ایجاد ائتالف بزرگ حکومتی،
فراتر از کابینهی ائتالفی ،یعنی ایجاد شورای بزرگ با
حق تصمیمگیری در امور مهم است؛ مانند شورای بزرگ
در هالند؛ ایجاد کابینهی ائتالفی گروههای قومی ،زبانی و
مذهبی ،نه احزاب قومی ،مذهبی و زبانی؛ مانند کابینهی
بلژیک که بیشتر دربرگیرندهی احزاب قومی ،زبانی و
مذهبی نه ،بلکه شامل تعداد مساوی آلمانیزبانها و
فرانسویزبانها میباشد ،یا واگذارکردن پستهای
عالی حکومتی؛ مانند ریاست جمهوری ،نخستوزیری
و ریاست پارلمان به گروههای قومی ،زبانی و مذهبی
5
متفاوت است؛ مانند لبنان و قبرس.
دموکراسی توافقی تا اکنون در کشورهای زیادی که با
مشکل شکافهای عمیق روبهرو بودهاند ،مانند هالند،
اتریش ،سویس ،بلژیک ،ایتالیا ،لبنان ،کانادا ،مالیزیا،
نیجیریه ،گامبیا و کینیا به کار بسته شده است و در
بیشتر موارد هم موفقانه عمل کرده است.
دموکراسی توافقی در افغانستان
آنگونه که گفته شد ،افغانستان کشوری است چندپارچه،
ت سیاسی در
در حال توسعه و پس از جنگ .رقاب 
افغانستان ،شکافهای قومی را افزایش داده ،مانع
دولتسازی و رشد اقتصادی شده ،نارضایتی از حکومت و
خواستهای تجزیهطلبانه را افزایش داده و مانع استقرار
دموکراسی شده است.
اگر به رقابتهای سیاسی در افغانستان ،در هشت سال
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هرچند بر اساس قوانین افغانستان ،فردی که از یک حوزهی انتخاباتی،
انتخاب میشود ،از همهی باشندگان آن حوزه نمایندگی میکند؛ اما
ی افغانستان این دیدگاه را که در قوانین افغانستان
واقعیت جامع ه 
پذیرفته شده است ،به چالش میکشد؛ چه یک قوم ،فردی از قوم
ی خود نمیداند .بدینگونه ،هنگامی که قوم یا اقوامی
دیگر را نمایند ه 
نمایندگان خود را در قدرت نمیبینند ،میپندارند که از قدرت محروم
شدهاند و قوم دیگر قدرت را در انحصار خود درآورده است .در چنین
حالتی ،نارضایتی در میان قوم محروم شده از قدرت ایجاد شده،
شکافهای اجتماعی افزایش مییابند و گذار به دموکراسی و استقرار
دموکراسی با مشکل مواجه میشود ،نارضایتی از حکومت و خواستهای
تجزیهطلبانه افزایش مییابد و امکان منازعهی مسلحانه به میان میآید.
دموکراسی رقابتی کنونی ،آنگونه که در هشت سال گذشته نشان داده
است ،در مدیریت شکافهای اجتماعی و نارضایتیها و جلوگیری از
تنشهای قومی و زبانی ناکام مانده است .هرچند در هشت سال گذشته،
در عمل ،در مواردی ،نوعی تقسیم قدرت غیررسمی در نظر گرفته شده
است و قانون اساسی هم ویژگیهایی از دموکراسی توافقی را درخود
دارد؛ برای مدیریت شکافهای اجتماعی ،جلوگیری از برخوردهای
مسلحانه و خواستهای تجزیهطلبانه و استقرار یک دموکراسی باثبات،
نیاز به توافق میان رهبران سیاسی افغانستان و تقسیم قدرت میان
گروههای قومی ،مذهبی و زبانی همه روزه بیشتر میشود.
گذشته بنگریم ،درمییابیم که این رقابتها به عمیقتر
شدن شکافهای اجتماعی منجر شدهاند .دور نخست
انتخابات ریاست جمهوری ،به رقابت میان اقوام انجامید.
انتخابات ،به انتخاباتی در درون مرزهای قومی محدود شد
و هر قوم بیشتر به کاندیداهای قوم خود رای داد .با توجه
به شکافهای قومی و چندین دهه جنگ میان اقوام،
وقوع این رویداد نامنتظره نبود .این روند در انتخاباتهای
بعدی هم ادامه یافت و در نهایت کار به جایی رسید که
وزیران پیشنهادی هزاره و ازبک هنگام گرفتن رای در
پارلمان افغانستان با مشکل مواجه شدند .اما این روند
هنگامی به نقطهی بحرانی رسید که در دور دوم انتخابات
پارلمانی ،وقتی  11تن هزاره به عنوان نمایندهی والیت
غزنی به پارلمان راه یافتند ،پشتونها اعتراض کردند که
مشارکت اقوام در غزنی تأمین نشده است.
هرچند بر اساس قوانین افغانستان ،فردی که از یک
حوزهی انتخاباتی ،انتخاب میشود ،از همهی باشندگان
ی افغانستان
آن حوزه نمایندگی میکند؛ اما واقعیت جامع ه 
این دیدگاه را که در قوانین افغانستان پذیرفته شده است،
به چالش میکشد؛ چه یک قوم ،فردی از قوم دیگر را
ی خود نمیداند .بدینگونه ،هنگامی که قوم یا
نمایند ه 
اقوامی نمایندگان خود را در قدرت نمیبینند ،میپندارند
که از قدرت محروم شدهاند و قوم دیگر قدرت را در
انحصار خود درآورده است .در چنین حالتی ،نارضایتی در
میان قوم محروم شده از قدرت ایجاد شده ،شکافهای
اجتماعی افزایش مییابند و گذار به دموکراسی و استقرار
دموکراسی با مشکل مواجه میشود ،نارضایتی از حکومت
و خواستهای تجزیهطلبانه افزایش مییابد و امکان
منازعهی مسلحانه به میان میآید.
دموکراسی رقابتی کنونی ،آنگونه که در هشت سال
گذشته نشان داده است ،در مدیریت شکافهای اجتماعی
و نارضایتیها و جلوگیری از تنشهای قومی و زبانی
ناکام مانده است .هرچند در هشت سال گذشته ،در
عمل ،در مواردی ،نوعی تقسیم قدرت غیررسمی در
نظر گرفته شده است و قانون اساسی هم ویژگیهایی
از دموکراسی توافقی را درخود دارد؛ برای مدیریت
شکافهای اجتماعی ،جلوگیری از برخوردهای مسلحانه
و خواستهای تجزیهطلبانه و استقرار یک دموکراسی
باثبات ،نیاز به توافق میان رهبران سیاسی افغانستان و
تقسیم قدرت میان گروههای قومی ،مذهبی و زبانی همه
روزه بیشتر میشود.
موارد تقسیم قدرت در هشت [دوازده] سال گذشته و
ویژگیهای دموکراسی توافقی در قانون اساسی افغانستان
را ،با توجه به ویژگیهای دموکراسی توافقی که باید به
صورت رسمی پذیرفته و پرورده شود ،میتوان چنین
برشمرد )1 :در هشت سال گذشته توافقی اعالنناشدهی
تقسیم قدرت میان رهبران سیاسی افغانستان وجود داشته
است که رییس جمهور و معاونان او از اقوام مختلف
معرفی شوند و پستهای مهم کابینه در میان اقوام
تقسیم شوند .آنچه در این بخش نیاز است ،پذیرش
رسمی تقسیم قدرت میان گروههای قومی و زبانی است.
ائتالف بزرگ در افغانستان میتواند آمیختهای از کابینهی
ائتالفی گروههای قومی و زبانی و واگذاری پستهای

عالی حکومتی به گروههای قومی متفاوت باشد؛  )2قانون
اساسی افغانستان همهی زبانهای باشندگان افغانستان
را به عنوان زبان رسمی و حاکمیت فقه شیعه را در امور
خصوصی میان شیعهها پذیرفته است ،که به معنای
پذیرفتن خودمختاری فرهنگی گروههای زبانی و مذهبی
است .در این بخش آنچه میتواند انجام شود ،پذیرفتن
حق سیاستگذاری زبانی و آموزشی گروههای زبانی
متفاوت و واگذاری حق انتخاب میان تطبیق شریعت
اسالمی و قوانین موجود افغانستان در مناطقی است که
مردم از تطبیق شریعت اسالمی هواداری میکنند؛ )3
حکومت افغانستان در ده سال گذشته ،اعالن کرده است
که تناسب قومی را در نهادهای دولتی در نظر میگیرد؛
اما در عمل به دلیلها و بهانههای مختلف ،این تناسب
نادیده گرفته شده است .در این بخش باید ،در نخست،
آمار دقیقی از شمار اقوام ،زبانها و مذاهب افغانستان
گرفته شود و پس از آن تناسب قومی ،زبانی و مذهبی
در نهادهای دولتی به گونهی رسمی پذیرفته شده ،عملی
شود؛  )4آنگونه که گفته شد ،قانون اساسی افغانستان
همهی زبانهای باشندگان افغانستان را به عنوان زبان
رسمی و حاکمیت فقه شیعه را در امور خصوصی میان
شیعهها پذیرفته است .در کنار پذیرش حق سیاستگذاری
زبانی و حق انتخاب شریعت اسالمی ،آنچه در این بخش
باید انجام شود ،پذیرفتن رسمی این است که این حقوق
بدون موافقت گروههای زبانی و مذهبی مربوط ،از آنها
گرفته نخواهد شد.
همانگونه که تعدادی از سیاستشناسان ،بهدرستی،
دموکراسی توافقی را به دلیل کمتر دموکراتیک بودن
مورد انتقاد قرار دادهاند ،برقراری دموکراسی توافقی،
ایجاب نوعی از توافق و مصالحه میان رهبران سیاسی
را میکند که میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی
افغانستان را کاهش خواهد داد؛ اما ثباتی که دموکراسی
توافقی ایجاد میکند -افغانستان بیش از همه به آن نیاز
دارد -و کارآییای که در مدیریتشکافهای قومی و
جلوگیری از منازعات مسلحانه و تجزیهطلبی دارد،
پذیرفتن آن را توجیح میکند.
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افغانستاندرنگاه
داعش در آسیای میانه؛

ترس از دولت اسالمی در افغانستان
منبع :دویچه وله
نویسنده :وصلت حضرت ناظمی
برگردان :حمید مهدوی

آنها وحشت میآفرینند
و ما نباید نگران باشیم؟
منبع :وبسایت «فرغانه»-
صفحهی افغانستان
بخش سوم

از آنجایی که تا هنوز روش مشخصی برای مبارزه با داعش و ایدیولوژی آن
به درستی پیدا نشده است و عم ًال مورد آزمایش نیز قرار نگرفته است ،صحبت
در مورد «کمک»های پیشگیرانه نیز دردی را دوا نمیکند .کشورهای آسیای
مرکزی نیز خود کام ًال بیدفاع هستند و بیشتر شبیه یک گلهی کوچک بز و
گوسفند اند که در یک چراگاه ،در کمین گرگ قرار گرفته باشند .یکبار دیگر
خاطرنشان میسازیم که بهطور طبیعی موفقیت دولت اسالمی (داعش) در مقابل
ارتش ضعیف زمامداران کشورهای آسیاسی مرکزی ،کار سختی نخواهد بود.
«شب در قشالق چندین مرد ریشو از مکان ناشناخته وارد شدند ،با عدهای از اهالی
محل صحبت کردن د و صبح چونان زنانی پوشیده در برقع در حالی ظاهر شدند که
پولیسها ناپدید شده بودند».
روسیه با همکاری ایاالت متحدهی آمریکا در آیندهی غیرقابل پیشبینی آمادهی
همکاری است؛ اما آمریکای به رهبری رییس جمهوری فعلیاش ،خیلی بعید به
نظر میرسد که با روسیه بر سرانجام عملیات هماهنگ و در مقیاس بزرگ ،به
طور جدی همکاری کند .ظاهراً اگر این همکاری هم عملی شود ،تنها در چارچوب
عملیات کوچک اجرا خواهد شد .همچنین تجربهی منفی از یک سال گذشته را
نیز باید بهخاطر آورد :جنگجویان محلی دولت اسالمی (داعش) میتوانند بیشتر
از این رشد کنند و به هیوالی تشنه به خو ن تبدیل شوند.
***
آندری گروزین -استاد علوم سیاسی ،رییس انستیتوت مطالعات
حوزهی آسیای مرکزی ،محقق ارشد مؤسسهی مطالعات حوزهی
شرق و نامزد علوم تاریخی.
وی به این باور است :این روزها ما فقط میتوانیم تهدیدهای جدی و خطرآمیز
داعش را لحظهشماری کنیم .مطابق اطالعات و گزارشهای اخیر ،تعداد کثیری
از مردمان از کشورهای مستقل مشترکالمنافع و همینطور فدراسیون روسیه ،به
صف دولت اسالمی (داعش) پیوستهاند و این حقیقت ،اکنون آشکار شده است.
فقط باید درک شود که امروز هرنوع بینظمی و اخالل امنیت در مناطق آسیای
مرکزی ،به داعش ربط میگیرد .به عنوان مثال ،ببینید چندی قبل در تاشکند
(ازبکستان) پرچم داعش بلند شد .بنابراین ،در این رابطه یک گزارش مبنی بر اقدام
تحریکآمیز سرویس اطالعات امنیت ملی (سرویس امنیت ملی ازبکستان) وجود
دارد که گویا صحت قضیهی بلند شدن پرچم داعش را زیر سوال قرار میدهد.
بلی ،البته که سربازگیری داعش از این منطقهی آسیای مرکزی ،یک واقعیت
غیرقابل کتمان است .بخشی از نیروهای داعش در خاور میانه باقی میمانند؛ اما
بخشی از آنها برمیگردند تا ثبات و امنیت آسیای مرکزی را برهم بزنند.
همینطور گزارشهایی درز کردند که نشان میدهند ،جنبش اسالمی ازبکستان
ش را با داعش اعالم کرد .این اطالعات را شورای امنیت ملی کشورهای
بیعت 
مستقل مشترکالمنافع ( )СНГدر اختیار ما قرار داده است .ممکن است که
سرویسهای اطالعاتی کشورهای مذکور ،درون این جنبش خبرچینان خود را
داشته باشند؛ اما آنها نمیتوانند که تمام ساحات فعالیت این نیروها را رصد کنند.
در غیر این صورت ،راکتها «به شیر» برخورد نمیکنند و این بدین معنا است که
منابع اطالعاتی ،اکنون از کارشان خسته شدهاند.
اخیراً یفگنی ساتانوفسکی (رییس مرکز مطالعات خاور میانه) در ژورنال «وارسی
نظامی» مقالهای را منتشر کرد که در آن حمالت تهاجمی داعش در فصل بهار
در مناطق ترکمنستان را پیشبینی میکند .راست و دروغ این پیشبینی نیز تا
حال روشن نیست؛ چرا که ما همهی جزئیات برنامههای [داعش و طرفداران]
آنها را ب ه طور کام ل نمیدانیم .تمام محتویات رسانهها در این مورد را میتوان
تحلیلهای «حدسی» نامید .اما با جرئت میتوان گفت که جوانان مسلمان از
روسیه (قفقاز شمالی) و منطقهی ولگا و همینطور از مناطق مختلف کشورهای
آسیاسی مرکزی ،جذب داعش میشوند .البته آنها فقط در حکم «پیادهنظام» یا
فرماندهان سطح پایین خواهند بود.
در حال حاضر نگرانی فقط در همین سطح است و من فکر میکنم که تهدید
داعش بیشتر شبیه «تکان دادن شمشیر در هوا» است ،البته در کوتاهمدت .اما
در طوالنیمدت -همهی تهدیدهای آنها جدی و هرنوع عمل آنها امکانپذیر
است.
اگر در مورد تواناییهای کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با تهدیدهای
داعش صحبت میکنید ،میگویم آنها قادر به جلوگیری از این خطرها و تهدیدها
نیستند .در روسیه همه تقریب ًا به این باور اند که دولت ازبکستان دارای یک ارتش
قدرتمند است؛ اما هیچ یک از تواناییهایی که به این ارتش نسبت میدهند،
واقعیت ندارند .درست است ،ارتش ازبکستان در سالهای  2000-1999با دهها
تن از شبهنظامیان جنگید؛ اما جنگیدن با داعش ،میدان آزمون قدرت نیست .همین
دیدگاه را میتوان روی نیروهای نظامی تاجکستان نیز تعمیم داد ،حتا اگر تجربهی
آنها را در طول جنگهای داخلی این کشور نیز مدنظر بگیریم .من فکر میکنم،
این کشورها منابع کافی برای مقابله با چنین تهدیدی [داعش] در دست ندارند.
آنها تحمل چالشهای کوچک را دارند؛ اما حمالت سیستماتیک تروریستیای
را که امروز ما در خاور میانه مشاهده میکنیم ،هرنوع توان مقابلهی کشورهای
مذکور را زیر سوال میبرد.

گزارشهای مرتبط به حضور فزایندهی «دولت اسالمی» در
افغانستان در حال افزایش اند .برای مردم کشوری که قبال توسط
تروریزم بههم خورده است ،این گزارشها یک کابوس است .گل
محمد با عصبانیت گزارش میدهد« :اینها مردانی با پرچمها و
لباسهای سیاه اند» .وی هنگام توضیح دادن این جنگجویان
میگوید« :من آنها را دیدهام که سالحهای سنگین جدیدشان را
تکان میدهند و موترهای لوکس را سوار میشوند».
این جنگجویان در ولسوالی خاک سفید والیت فراه ،در غرب
افغانستان ،صرف یک روز ظاهر شدهاند .از آن زمان تاکنون،
شایعهها [در مورد داعش] بیشتر شدهاند .مردم نگران اند .گل
محمد که خانهی خودش نیز در این ولسوالی است ،میگوید« :ما
از آنها بیشتر از طالبان میترسیم»« .تاکنون ،آنها ما را تنها
گذاشتهاند؛ اما این وضع بهراحتی میتواند تغییر کند» .گفتن اینکه
آیا این مردان نقابپوش واقعا ستیزهجویان «دولت اسالمی» از
عراق اند یا خیر ،برای او سخت است.
اینکه آیا «دولت اسالمی» در افغانستان نیز برای خودش جای
پایی ساخته است یا خیر ،واضح نیست .بیانیهی رسمیای هنوز
وجود ندارد .در پاکستان ،یک ویدیوی وفاداری به این گروه بیرون
آمده است .گفته شده است که برخی از جنگجویان افغانستان در
نقاط مختلف کشور ادعا کردهاند که بخشی از این جنبش اند .در
فراه (غرب افغانستان) ،در هلمند (جنوب افغانستان) و در زابل (در
شرق افغانستان) ،گزارشهایی در مورد مردان ملبس به لباسهای
سیاه که به زبان طالبان سخن نمیگویند ،وجود داشتند .به نظر
میرسد که آنها از نگاه مالی مستقل اند و همچنین پرچم «دولت

اسالمی» را حمل میکنند .چندین مقام افغانستان در این مورد ابراز
نگرانی کردهاند.
جنگی در راه است؟
اسماعیل خان ،جنگساالر پیشین افغانستان که تا این اواخر وزیر
انرژی و آب بود ،در میانههای ماه جنوری در یک نشست خبری
گفت که جنگی در راه است .اسماعیل خان گفت« :مردان خارجی
شورشیان را در ولسوالی خاک سفید استخدام کرده و آموزش
میدهند .با فرارسیدن بهار ،جنگها آغاز خواهد شد .حکومت
افغانستان باید برای آن آماده باشد» .این منطقه در  150کیلومتری
شهر هرات و در امتداد مرز با ایران واقع شده است .در عین زمان ،او
پذیرفت که نمیتواند با اطمینان بگوید که این خارجیها ،شورشیان
«دولت اسالمی» اند یا نه.
در حالی که حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین در برابر تهدید
بالقوهی «دولت اسالمی» در افغانستان حالت تدافعی داشت،
گفتههای مقامهای حکومت فعلی بیشتر نگرانکننده به نظر
میرسند .هفتهی گذشته ،عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی افغانستان،
همراه با محمد جواد ظریف ،وزیر خارجهی ایران ،هشدار دادند که
مسئلهی «دولت اسالمی» نباید دستکم گرفته شود.
عبداهلل میگوید« :مشکل دولت اسالمی مستلزم همکاری بهتر و
جدیتر میان کشورها است» .در چند هفتهی گذشته ،گزارشها و
بیانیههای بیشمار مقامهای افغانستان این موقف را تأیید میکنند.
خطر قریبالوقوعی وجود ندارد
با اینحال ،کارشناسان این نگرانیها را ندارند .برهان عثمان،
تحلیلگر شبکهی تحلیلگران افغانستان در مورد گزارشهای

سیاستزباندربازیهایسیاسیافغانستان
نویسنده:عبدالفتوحشافییف
برگردان :جواد زاولستانی
منبعGlobal Voices Online :

صالحالدین ربانی ،وزیر امور خارجهی جدید افغانستان و پسر
برهانالدین ربانی ،به دلیل آغاز سخنرانیاش در پالمان به زبان پشتو،
با سدی از انتقادها روبهرو شدهاست .تندترین انتقادها از سوی کسانی
میآیند که همقوم ربان ی اند و به زبان [فارسی] دری صحبت میکنند.
آنان احساس میکنند که ربانی با آغاز سخنرانیاش به زبان پشتو که
زبان مادری او نیست ،به آنان خیانت کرده است.
بر اساس قانون اساسی[ ،فارسی] دری و پشتو دو زبان رسمی
افغانستان اند .با آنکه به جز حبیباهلل کلکانی و برهانالدین ربانی،
تمام حاکمان افغانستان پشتون بودهاند ،زبان دری که نام دیگر زبان
فارس ی است ،در مکاتبات افغانستان خیلی بیشتر کار گرفته میشود.
همچنان دری زبان چندین اقلیت غیرپشتون این کشور نیز است.
قوم تاجک که ربانی از میان آنها برخاستهاست ،یکی از بزرگترین

اقلیتهای افغانستان است که به زبان [فارسی] دری صحبت میکنند.
بهزودی پس از سخنرانی ربانی به تاریخ  27ماه جنوری ،عبدالطیف
پدرام که رهبر حزب کنگرهی ملی افغانستان و از نگاه قوم ی نیز
تاجک است ،با انتقاد از حکومت وحدت ملی در صفحهی فیسبوک
نوشت که این حکومت «غیرقانونی» و «برخالف قانون اساسی»
است .او نیز افزود که ربانی «به زبان مادری خود و فرهنگ فارسی
خیانت کرده است».
این پیام لطیف پدرام در فیسبوک به شکل گستردهای دست به
دست شد« :وقتی آقای صالحالدین نیمهی اول سخنرانیاش را به
زبان پشتو متبرک میسازد ،معنایش این است که زبان پشتو زبان
اول این سرزمین است .نمایندگان کشورهای خارجی هم بر همین
اساس به یقین میرسند .نام این کار خیانت به زبان مادری و فرهنگ
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حضور «دولت اسالمی» در افغانستان کمباور است« .برای قضاوت
کردن در مورد اینکه «دولت اسالمی» در افغانستان پیشرفت
میکند ،خیلی زود است»« .دولت اسالمی» هیچ خطر حتمی
و قریبالوقوعی را متوجه افغانستان نمیسازد .بلک ه جنگهای
ناسازگاریهای اخیر داخلی در رهبری طالبان به شکلگیری
گروههای ملیشهای جداگانه منجر شده است .برخی از این
گروهها به نشان جدایی از طالبان ،لباسهای متفاوت پوشیدهاند
و پرچمهای دیگری را حمل میکنند .عبدالخالق نورزی ،ولسوال
ولسوالی خاک سفید پیوسته گزارش داده است که شورشیان را با
پرچمهای «دولت اسالمی» دیده است .در عین زمان ،او پذیرفت
که این گروه از جنگجویان پس از نزاع میان دو فرمانده طالب،
از طالبان جدا شد .نورزی میگوید« :پس از نزاع ،یکی از این دو
فرمانده یک پایگاه پیشین مجاهدین را یافته و ملیشهها را در آنجا
آموزش میداده است .خیمههای آنها پرچمهای سیاه را نشان
میدهند».
این امر ،دیدگاه عثمان را تأیید میکند که میگوید ،گسترش «دولت
اسالمی» در افغانستان بعید است .این کارشناس عالوه میکند که
شاید «دولت اسالمی» به برخی از جنگجویان در منطقه الهام
بخشیده باشد؛ اما حضور واقعی آنها در مرکز اصلیشان در سوریه
و عراق محدود میماند .دیگران گزارشهای فزاینده در مورد حضور
دولت اسالمی در افغانستان را تبلیغات محض میدانند .وحید مژده،
کارشناس افغانستان و مقام پیشین حکومت طالبان معتقد است
که خروج نیروهای بینالمللی یک نقش مهم و قابل توجه بازی
میکند.
مژده عالوه کرد که این مسئله بر مردم تأثیر بزرگی داشته است
و گفت« :استخبارات افغانستان تالش دارد این تصویر را بسازد
تا نیروهای خارجی را پس از سال  2016در افغانستان نگهدارد.
کمکهای مالی ایاالت متحده و دیگر کشورها به اردوی
ملی افغانستان کافی نبودهاند و حتا کاهش خواهند یافت .حاال
این مفکوره وجود دارد که به خاطر مسئلهی «دولت اسالمی»،
کمکهای بینالمللی ادامه خواهند یافت» .این کارشناس معتقد
است که حکومت قبلی افغانستان همیشه تالش کرد تا طرف
انسانی طالبان را به تصویر بکشد ،در حالی که حکومت جدید از
«دولت اسالمی» استفاده میکند تا شایعه پخش کند.
بسیاری از افغانها از مفکورهی حضور «دولت اسالمی» در
کشورشان وحشتزده شدهاند .با در نظرداشت اینکه طالبان
سالها در این کشور ارعابگری کردهاند ،این مسئله تعجبآور به
نظر میرسد .برهان عثمان با اشاره به تفاوتها میان هردو گروه
بنیادگرا گفت« :احتمال آن وجود دارد که طالبان اکنون معتدلتر و
دوستانهتر رفتار کنند».
افغانستان و پاکستان گروههای شورشی داخلی خود را دارند .این
گروهها معموال جنگشان را در داخل مرزهایشان محدود میکنند.
این آنها را از «دولت اسالمی» متمایز میسازد که به دنبال ایجاد
یک خالفت در سراسر جهان است .عالوه بر آن ،عثمان با عالوه
کردن اینکه طالبان و «دولت اسالمی» در جمع گروههای جهادی
«کمترین وجوه مشترک» را دارند ،گفت که طالبان افغانستان
به تفاوتهای قومی و مذهبی احترام دارند؛ چیزی که «دولت
اسالمی» آن را نمیپذیرد.
غنامند فارسی است .در روایات است که امام ابوحنیفه (رح) گفته بود،
میشود به این زبان نماز خواند (دکتر سروش) ...نامش تسلیمطلبی و
بیهمتی است .من به همهی زبانهای وطنم احترام میگذارم و آنها
را دوست میدارم ،منجمله زبان پشتو را .اما بحث عدالتخواهی چیز
دیگری است .زبان فارسی اکثریت زبانی است».
بسیاری موافقتشان را با او ابراز کردند .یکی نوشت« :ﺟﻨﺎﺏ ﺩاﻛﺘﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ،ﺩﻗﻴﻖ ﻓﺮﻣﻮﺩﻳﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎیی ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮاﺭ
ﺩﻫند ،ﭼﻪ ﺗﻮقعی باید اﺯ آنان ﺩاﺷﺖ».
برخی دیگر پدرام را متهم به قومگرایی کردند .احمد ولی حکیمی در
نکوهش او نوشت« :جناب پدرام ،حیف تحصیل و عمر گرانبهایتان
که به این پوچ[ی] وبیهوده[گی] میگذرانی [ ].تو خاین ملی هستی
[ ]،تو شخص مریض هستی .خدا کند مریضی شما ساری نباشد».
فضل عزیزی ،یکی دیگر از کسانی که در این جدل سهم گرفته
بود ،نوشت که تابعیت دوگانهی وزیر خارجهی جدید یکی از عوامل
موفقیت او در این مقام بوده است « :باید به زبان انگلیسی صحبت
میکرد .تابعیت انگلیس داشت».
اما واقعیت این است که رسانههای افغانستان گزارش دادند که
مجلس نمایندگان افغانستان ،به تاریخ  26جنوری لغو تابعیت
دوم او را تصدیق کرد و این راه را برای وزیر شدن او در روز بعد
هموار ساخت .با این حال ،هنوز هم باید پارلمان افغانستان نصف
باقیماندهی کابینهی اشرف غنی را که بسیارشان تابعیت یک کشور
دیگر را نیز دارند ،تأیید کند.
هم غنی که از نگاه قومی پشتون است و هم رقیبش برای ریاست
جمهوری ،عبداهلل عبداهلل ،تالش کردند که تی م انتخاباتیای از نگاه
قومی متنوع بسازند .مثال غنی احمد ضیا مسعود ،برادر احمد شاه
مسعو د را به کنار خود کشید .بسیاری از تاجکها به این خاطر ،بر
احمد ضیا مسعود انتقاد کردند و انتظار داشتند که احمد ضیا مسعود
در کنار عبداهلل که از دوستان احمد شاه مسعود در زمان جنگ بود و
نیمهتاجک و نیمهپشتون است،بایستد.
صالحالدین ربانی که در سال  2011سفیر افغانستان در ترکیه بود ،در
خارج تحصیل کرده و با آنکه به خاطر پدرش ارتباطات قبیلهای قوی
تاجیکی دارد ،به او به دیدهی یک تکنوکرات دیده میشود .با آغاز
سخنرانیاش به زبان پشتو ،شاید او میخواسته است که شگافهای
قومی و زبانی در کشور را نزدیک سازد .اما اکنون به نظر میرسد که
او این شگاف را بیشتر ساخته است.
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سبب
(سردار ،بصیر ،برنا)
چه بود؟

علیشیرشهیر

به گفتهی نوربخش ،تعداد داوطلبان در هر سال بیش از  100هزار تن افزایش مییابد .با اینحال ،تعداد این
داوطلبان تا پنچ سال آینده به  900هزار تن خواهد رسید .اگر دولت برنامه و راهکار مؤثری در این زمینه روی
ن صورت ،از مجموع شرکتکنندگان 360 ،هزار
دست نگیرد و میزان جذب دانشجویان باال برده نشود ،در آ 
تن بیسرنوشت خواهند ماند که این رقم درشت ،تهدید بزرگی برای آیندهی آنهاست.
داوطلبان امتحان کانکور هر سال بهطور چشممگیری افزایش مییابد؛ اما میزان جذب آنها به
دانشگاهها و نهادهای تحصیالت عالی دولتی محدود است و این میزان همهساله ثابت میباشد .این
مسئله باعث شده است که معیار نمرههای ورودی به دانشگاهها و نهادهای تحصیالت عالی دولتی
بلند برود و به تعداد بینتیجههای کانکور هر سال افزوده شود .این مشکل در حالی هر سال دامنگیر
دانشجویان میشود که وزارت تحصیالت عالی هیچ راهکاری را برای حل این مشکل روی دست
ندارد.
امتحان کانکور همهساله در  38حوزه در سراسر کشور برگزار میشود .شمار داوطلبان این امتحان
نسبت به پنج سال قبل  33درصد افزایش را نشان میدهد .شمار داوطلبان کانکور در سال  1388به
 99هزار تن ،در سال 1389به  124هزار تن ،در سال  1390به  145هزار تن ،در سال  1391به 175
هزار تن ،در سال  1392به  228هزار و امسال ( )1393به  300هزار تن میرسد.
محمد عثمان بابری ،معین وزارت تحصیالت عال ی در شروع امتحان دور اول والیت کابل در یک
نشست خبری گفت ،از مجموع  300هزار داوطلب کانکور 55 ،هزار آنان در مؤسسههای تحصیالت
عالی 60 ،هزار تن آنان در مؤسسههای نیمهعالی که مربوط وزارت معارف میشوند ،جذب خواهند
شد .از میان باقیماندهها  28هزار تن آنان به اساس موافقتنامهای که با مؤسسههای تحصیالت عالی
خصوصی به امضا رسیده است ،با فیس معین به آن مؤسسات معرفی میشوند .آقای بابری اضافه
کرد که امسال از دو والیت برای ما گزارشهای تخطی در آزمون کانکور رسیده است که والیتهای
کاپیسا و میدانوردک میباشند .به گفتهی بابری ،ازمون کانکور در یک سایت  900نفری در والیت
کاپیسا و یک سایت  280نفری در والیت میدانوردک ،لغو شده است .امتحان این دو والیت بعد از
آزمون کانکور کابل گرفته خواهد شد .آقای بابری به داوطلبان کانکور وعده داد که نتیجهی امتحان
امسال را پیش از شروع سال تحصیلی اعالم خواهند کرد.
در مجموع در سطح کشور  34دانشگاه با  750دیپارتمنت و  300دانشکده وجود دارد که از مجموع
ظرفیت سال  1392در دانشگاههای دولتی 44040 ،تن در دانشگاهها و مؤسسات تحصیالت عالی،
 6500تن در مؤسسات تعلیمات مسلکی و تخنیکی 18555 ،تن در مؤسسات تربیهی معلم 5255 ،تن
در دارالعلومها و  400تن در مؤسسات متوسط طبی جذب شدهاند.
امسال ( )1393که مجموع شرکتکنندگان آزمون کانکور به  300هزار تن رسیده است ،میزان جذب
سال پار ،ثابت مانده است.
اما به همان حد ِ
عظی م نوربخش ،سخنگوی وزارت تحصیالت عال ی دلیل ثابت ماندن میزان جذب داوطلبان در
دانشگاهها را کمبود بودجه عنوان میکند .وی میگوید که بودجهی وزارت تحصیالت عالی افغانستان
 2.5درصد از کل بودجهی کشور میباشد که این رقم نیاز وزارت تحصیالت عالی را برآورده نمیتواند.
دانشجو شامل خوابگاههای دانشگاهای کشور اند که  55درصد

به گفتهی او ،بیشتر از  60هزار
بودجهی این وزارت در خوابگاهها مصرف میشود .آقای نوربخش افزود که با این بودجهی کم،
نمیتوانند ظرفیتسازی کنند و میزان جذب داوطلبان کانکور را بلند ببرند .او گفت ،وزارت تحصیالت
عالی تالش میکند در سالهای آینده میزان جذب داوطلبان را افزایش دهد .تأسیس مؤسسههای
تحصیلی از راهکارهایی است که این وزارت در پیش دارد .از جمله میتوان تأسیس یک مؤسسهی
تحصیلی در والیت لوگر و یک مؤسسهی تحصیلی در والیت میدانوردک را یادآور شد.
سال پار،
آقای نوربخش اضافه کرد که از مجموع  300هزار تن داوطلب امتحان کانکور امسال ،مثل ِ
 28هزار تن آنها را به اساس موافقتنامهای که با مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی امضا شده

است ،با فیس مشخص به آن مؤسسات معرفی میشوند و  10هزار تن این داوطلبان در 18
دانشگاه بهطور شبانه جذب میشوند .بخش شبان ه در دانشگاههای کابل ،البیرونی ،تعلیم و تربیهی
ربانی ،والیت بغالن ،والیت خوست ،بلخ ،هرات ،بامیان ،قندوز ،ننگرهار و پکتیکا فعال است.
از مجموع شرکتکنندگان آزمون کانکور امسال در والیتها ،همراه با دور اول امتحان کابل،
 139076تن آنها بهطور عمومی 43014 ،تن آنها به صورت متفرق ه و  3348تن از حوزههای
علوم دینی شامل امتحان کانکور گردیدهاند .همچنان  5565تن بهطور کیفی شامل دانشآموزان
ممتاز میشوند که بدون سپری امتحان کانکور به رشتههای دلخواهشان راه پیدا میکنند.
از جملهی داوطلبان امسال والیتها ،بهشمول دور اول امتحان کابل 59724 ،تن آن دختر
و  137486تن آن پسر میباشند .همچنان گفته میشود که  155698تن شرکتکنندگان
فارسیزبان و  41510ت ن پشتوزبان اند.
امتحان کانکور والیت کابل در چندین دوره برگزار میشود که روز پنجشنبه هفتهیگذشته
اولین دور امتحان با شرکت  11769داوطلب در دانشگاه کابل ،دانشگاه طبی کابل ،دانشگاه
پولیتخنیک و دانشگاه تعلیم و تربیهی استاد ربانی برگزار شد .در این دور 4096 ،دختر و 7673
پسر شرکت کرده بودند.
از نگاه تعداد داوطلبان در آزمون سراسری کانکور امسال ،پس از کابل ،والیت بلخ با 20117
داوطلب ،والیت هرات با  15722داوطلب ،والیت ننگرهار با  12720داوطلب ،والیت تخار با
 11764داوطلب و والیت غزنی با  11060داوطلب ،به ترتیب در ردههای دوم ،سوم ،چهارم و
پنجم قرار دارند.
امسال از  300هزار داوطلب ،در کل  60درصد آن در مؤسسههای تحصیالت عالی و نیمهعالی
جذب میشود .به گفتهی آقای نوربخش ،تعداد این داوطلبان همهساله در حال افزایش است که
در سال آینده این رقم به بیشتر از  400هزار نفر میرسد.
به گفتهی نوربخش ،تعداد داوطلبان در هر سال بیش از  100هزار تن افزایش مییابد .با اینحال،
تعداد این داوطلبان تا پنچ سال آینده به  900هزار تن خواهد رسید .اگر دولت برنامه و راهکار
مؤثری در این زمینه روی دست نگیرد و میزان جذب دانشجویان باال برده نشود ،در آ ن صورت،
از مجموع شرکتکنندگان 360 ،هزار تن بیسرنوشت خواهند ماند که این رقم درشت ،تهدید
بزرگی برای آیندهی آنهاست.

رادیو آزادی که خوشبختانه آزاد است هرچه دل
شیدایش خواست بگوید ،گزارش دقیقی منتشر کرده
از وضعیت وخیم حوزهی جنوبغرب ،مخصوصا هرات.
در این گزارش کامال روشن شده که اگر ملت شهید
بر سر افغانستان دیر بجنبند ،هرات از دست میرود
و هزارهها این شهر را به گورستان آرزوهای قشنگ
مردمان دلیر خاور زمین تبدیل خواهند کرد .بر اساس
این گزارش ،خطر نفوذ هزارهها در وجب-وجب خطهی
مردخیز هرات هرچند ظاهر عظیمی ندارد؛ اما در باطن
واقعا عظیم است .حتما اطالع دارید که هزارهها در
اصل از افغانستان نیستند؛ چون پیش از اینکه به دنیا
بیایند ،اصال در دنیا نبودند .البته مردم زحمتکش هزاره
برادر مایند و میتوانند وجود داشته باشند؛ اما آنچه
رادیو آزادی و خبرنگاران افغانش را نگران کرده ،این
است که این برادران به تدریج واقعا میباشند.
در خبری دیگر ،مردم خداجوی افغانستان (شعبهی
پارلمان) از تهاجم ننگین یک مشت هزاره به
وزارتهای مورد حمله جلوگیری کردند .البته آگاهان
میگویند که بنابر اقرار متخصصین ،این سه نفری که
برای وزارت پیشنهاد شده بودند ،از یک مشت کمی
بیشتر بودند و دستها و پاهایشان بیرون میماندند.
استداللی که مردم خداجوی میکردند ،این بود که
وزارت جیفهی دنیا و چرک پا است .شما جوانان که
فعال انرژی دارید و برنا و بصیر و سردار هستید ،چرا
با استفاده از برنایی و بصیرت و سرداری خود رفته
و زندان افغانستان مرکزی را نمیشکنید که آمدهاید
پشت دو-سه تا وزارت را گرفتهاید؟ یکی از این مردم
خداجوی که خیلی احساساتی شده بود و واقعا فکر
میکرد که جوانان هزاره نباید وقت خود را سر وزارت
مزارت ضایع کنند ،گفت:
«اگر من به جای شما باشم و خود را بیست و چهار
ساعت در کار شکستاندن زندان جغرافیایی هزارهجات
بند نکنم ،بچهی آدم نباشم».
این خبرها ،بسته به اینکه در کدام زاویه نشسته
باشی و چرست رسیده باشد یا نرسیده باشد ،میتواند
خوشحالکننده یا رنجآور توصیف شوند .اما چیزی
که بدون تردید خوشحالکننده است ،این است که
در پارلمان کشور عدد  39را یک کم چهل میگویند.
میگویند یک روز یک گوساله رفته بود که ...گمش کن
این قصه دراز است .فرصت داشتید یک وقت دیگر آن
را برایتان میگویم.

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
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6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD
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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
Daoud Naji

از دیروز ،وقتی مجلس نمایندگان تصویب کرد که
شوراهای والیتی حق نظارت بر امور والیها را نداشته
باشند ،هرچه فکر میکنم ،استدالل درستی برای این کار
نمییابم.
ساختار نظام افغانستان در واقع طوری طراحی شده که سه ردهی مدیریتی دارد :وزرا،
والیها و ولسوالها و سه ردهی نظارتی :شورای ملی ،شوراهای والیتی و شوراهای
ولسوالیها.
در واقع ساختار به گونهای است که رفتار حکومت را در ردههای مختلف توسط نمایندگان
منتخب ،تحت نظارت قرار داده است.
حاال چرا مجلس که باید طرفدار نظارت هرچه بیشتر و چند الیه بر حکومت باشد،
با نقش نظارتی شوراهای والیتی مخالف است ،نمیفهمم .یعنی حتا میتوان گفت،
فهمیدنش سخت است.
هنوز استداللی از مجلس نشنیدهام ،ولی پی این ماجرا را خواهم گرفت تا ببینم چه
منطقی پشت این تصمیم نهفته است.
اگر نماینده مجلسی این صفحه را میبیند ،استداللش را بنویسد ،یا لطف کند و شمارهاش
را انباکس کند که در گزارشم با ایشان مصاحبه کنم.
نظر شما چیست؟ با این اقدام مجلس موافقید؟ چرا؟
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بیل گیتس یک استثنا بود!
چرا نباید تحصیالت خود را برای کار رها کنید؟!



Hazrat Wahriz

یک سال گذشت .من هیچ کاری به استاد قسیم اخگر
نتوانستم .اگر خلیل شریعتی همت نمیکرد ،شاید گور
اخگر هنوز هم دست نخورده میماند .اما شخص من هیچ
کاری نکردم ،هیچ ...و شرمندهام...
کارهای فراوانی میتوانستم .میتوانستم نامههای بیشتری بنویسم به هشت صبح.
اصرار کنم آن درخواست را با امضای بیش از دو هزار نفر که پارسال گرد آوردیم،
از طریق ادارهی امور به امضای رییس جمهور برسانند تا جادهی کارته سخی تا آخر
دانشگاه به نام قسیم اخگر تصویب شود .میتوانستم در این مورد بنویسم و در رسانهها
در کابل منتشر کنم .میتوانستم از خانوادهاش بیشتر خبر بگیرم .میتوانستم برای
ساختن بنیاد قسیم اخگر که پارسال اعالن کردیم ،کار کنم .میتوانستم آن بنیاد را
بسازم .اما نساختم ،نکردم و هیچ دلیل و بهانهی وجدانپسندی ندارم...
وقتی خلیل شریعتی از کابل برگشت ،سخنان تلخی از همسر استاد با خود آورده بود:
آنگاه که استاد در بستر افتاده بود ،کسی نمی آمد؛ چون «استاد را در این حال دیده
نمیتوانستند» ...بعدها که استاد از دنیا رفت ،کسی به این سمت دور نخورد؛ «چون جای
خالی استاد را دیده نمیتوانستند» و...
اینطوری است که فراموشی حاکم میشود بر ملتی که خود را به چرخباد حوادث سپرده
است ،نه هدف روشنی دارد که برود و نه نیاز اندیشیدن برای یافتن راهی...


Asad Buda

ن کل وضعیت
هزارهشد ِ
شکست سردار و بصیر در عینِ حالی که غمانگیز است،
دیدنی نیز هست .کلهمالقشدنِ نسل نو از قلهیِ قدرت
حوض بابُ ِر دربار .همینها بودند که
ِ
و پس از افتادن به
در روزگار کمپاین سر از پا نمیشناختند .راستی از بهزاد ،نمایندهی مردم هرات خبری
عدالت مورد
ِ
نیست! او هم در زمانِ انتخابات هزاره هزاره و عدالتعدالت میگفت .آیا
نظر او تحقق پیدا کرده است؟ فروریزی خطِ مقدم جبههیِ فرهنگی تا این حد نمایشی
و فیلمی ،جالبناک است .وضعیت خلیلی و محقق هم چندان خوب بهنظر نمیرسد:
چپهشدنْ زی ِر باری که نه میتوانند از زمین بردارند و نه میتوانند آن را از دوش خود
دور بیاندازند! بدتر از همه البته ،وضعیت مردمی خواهد بود که شب و روز دلشان برای
کربال پر میزند .جای نگرانی نیست .در زمان نه چندان دور ،کلِ این وضعیت کلهمالق
وضعیت کنونی فیلمیتر از آنچه تصور کنیم ،افشا و رونما خواهد شد .بیش
ِ
و باطنِ
وضعیت کاذب نتوانسته است دوام بیاورد .این وضعیت هم دوام نمیآورد.
ِ
از یک قرن
وضعیت کاذب ،تمامی ساکنانِ این سرزمین هزاره میشوند .دوران
ِ
نتیجه :با فروریختنِ
جدید نتوانست که هزارهبودن را به تجربهی استثنایی بدل کند .اکنون ،همهچیز با شتابِ
سمت هزارهشدن کل وضعیت روان است و در آیندهی نه چندان دور ،هزارهبودن
تمام به ِ
سرنوشت عام همه را خواهد خورد.
ِ
به عنوان


عبدالشهید ثاقب

به بهانهی همدردی با سردار رحیمی
وقتی سردار محمد رحیمی ،نامزدوزیر تجارت معرفی
گردید ،به چند دلیل از این رویداد استقبال کردم:
 - 1سردار رحیمی جوان بود .جوانی ،بدبختانه پدیدهای
است که در افغانستان معادل خامی و ناپختگی تفسیر میگردد و بزرگسالی،
مترادف خردمندی تعریف میشود .با معرفی سردار محمد رحیمی به عنوان
نامزدوزیر تجارت ،من امیدوار بودم که پارلمان افغانستان با اعطای رای اعتماد به
او ،علیه این ذهنیت سنگشدهی بدوی ایستاده و راه را برای حضور نسل جوان
کشور در نهادهای تصمیمگیرنده فراهم کند .آخر ،فرهنگهایی که الگویشان را
از جوانان میگیرند ،فرهنگهای آیندهمحور و ترقیخواه هستند.
 - 2سردار رحیمی ،متخصص و نخبه بود .او مدرک دکترا دارد و چندین سال استاد
دانشگاه بوده است .سخنرانیای که در پارلمان کرد ،در تاریخ آن نهاد بیپیشینه
بود.
 - 3سردار رحیمی ،هزاره بود .هزارهها یگانه قومیتی هستند که هنوز به صورت
سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیرند و باید علیه این پدیده مبارزه صورت گیرد.
متأسفانه با رای عدم اعتماد به سردار رحیمی ،پارلمان افغانستان نشان داد که این
نهاد هم به حضور جوانان در نهادهای تصمیمگیرنده «نه» گفت و هم به حضور
هزارهها و نخبگان.
از این پارلمان نباید شکوه و گالیه کرد .شکوه و گالیه ،راهحل نیست .اگر
میخواهیم که فردا جوانی را در «قامت وزیر» بنگریم ،باید در انتخابات پارلمانی
دست به کار شویم و از کسانی حمایت کنیم که جوان باشند.

این مقاله برگردان مقالهای به قل م Dharmesh
 ،Shahمدیر استارتاپ  HubSpotاست که
ابتدا در لینکدین منتشر شده است.
اگر به جدیدترین لیست میلیاردرهای فوربس نگاهی
بیندازید ،خواهید دید که  63تن از  400نفر حاضر
در این لیست ،تحصیل در کالج را رها کردهاند.
به همین دلیل ،شاید رها کردن تحصیل و درس
و دانشگاه ب رای شما که ایدهای عالی جهت شروع
یک کس بوکار نوپا را دارید ،عاقالنه و هوشمندانه
به نظر برسد.
زهی خیال باطل! به تحصیل ادامه دهید و مدرک
خود را دریافت کنید! دلیلش؟! در ادامهی مطلب با ما
همراه باشید تا دلیل آن را ب رایتان بگوییم!
همهی ما در ذهن خود انسانهایی استثنایی و ویژه
هستیم .البته نه از آنهایی که به  10هزار ساعت
تمرین نیاز دارند تا در کاری حرفهای شوند ،بلکه از
آن دسته انسانهایی که در نهایت کارآیی و تخصص
قرار دارند؛ اما متأسفانه چنین دیدگاهی م یتواند ما را
به سمتی هدایت کند که در زندگی خود تصمیماتی
بگیریم که فقط ب رای افراد خاص و استثنایی کارآمد
باشند؛ مثال ترک کردن درس و دانشگاه ب رای
راهاندازی کسب و کار دلخواه خود!
خوب ،به ه رحال بیل گیتس ،مؤسس مایکروسافت
هم تحصیل در هاروارد را نیمهکاره رها کرد و همه
م یدانیم که در نهایت چه شخصیتی شد .مارک
زاکربرگ هم به همین منوال و در رابطه با او مشکل
بتوان گفت که ترک تحصیلش تصمیم اشتباهی
بوده است!یا م یتوان به مایکل دل ،مؤسس شرکت
دل یا جان کوم ،سازندهی اپلیکیشن وات ساپ اشاره
کرد؛ اما آیا شما هم م یتوانید بیل گیتس باشید یا
ه رکسی که دانشگاه و تحصیالت عالیه را رها کند،
م یتواند به یک بیل گیتس تبدیل شود؟
زمان ،یار و طرفدار واقعی شماست!
زمانی که در دورهی نوجوانی و حولوحوش
بیست سالگی قرار دارید ،مدت دو یا سه سال به
اندازهی یک عمر به نظر م یرسد .حریص هستید
و مشتاق و عجول و از فکر اینکه باید ب رای به
انجام رساندن کاری صبر پیشه کنید ،از عصبانیت
دیوانه م یشوید! شعلهی خواهشی از درون شما را
م یسوزاند تا وادارتان کند که همهچیز را رها کنید و
آن کار را در همین لحظه شروع کنید؛ اما بدانید که
در ب رابر طرح کلی زندگ یتان ،این دو سال چندان به
چشم نم یآیند .شما سی یا چهل سال فرصت دارید
تا شرکت خود ،کس بوکار خود و زندگی خودتان را
شکل دهید.
بخواهید یا نخواهید ،ایدهی شما عملی

م یشود! پس صبر کنید!
مهم نیست که شما در کاری اولین نفر باشید،
حتما م یدانید که بیل گیتس اولین نفری نبود که
یک سیستم عامل ط راحی کرد .زاکربرگ هم اولین
نفری نبود که شبکهی اجتماعی ایجاد کرد و باز
هم آقای دل اولین کسی نبود که یک کامپیوتر
ساخت .موفقیت با یک ایدهی خوب آغاز م یشود؛ اما
تداومش به نحوهی عملکرد و اقدامات افراد بستگی
دارد .شما م یتوانید نفر دوم ،سوم یا حتا پنجاهم
باشید که وارد زمینهی یک کس بوکار م یشود و باز
هم به موفقیت برسید .به عالوه ،تاکنون هی چکس
محصول ارزشمندی را به تنهایی و تنها با اتکا بر
خود تولید نکرده است.
م یتوانید لینکهای خوبی با افراد مرتبط
ایجاد کنید!
اگر قصد دارید کارآفرین شوید ،ماندن در محیط درس
یکی از بهترین کارهایی است که م یتوانید انجام
دهید .یک محیط امن و ب ینیاز به ریسک آنچنانی
که م یتوانید همکاران و شرکای کاری آیندهی خود
را مالقات کنید .مؤسسان و همکارانی که در زمان
مکتب و دانشگاه یکدیگر را پیدا کردهاند ،تاکنون
کسب و کارهای فوقالعادهای را به انجام رساندهاند.
مثال استارتاپ  Hubsportهرچند هنوز با
مرحلهی فوقالعاده بودن فاصله دارد؛ اما سازندگان
آن در زمان مکتب با هم آشنا شدهاند.
م یتوانید در امنیت کامل به جس توجوی
خواست و میل واقعی خود بپردازید
هر کارآفرین موفقی یک حس خواهش و طلب
قدرتمند ب رای تبدیل ایدهی خود به واقعیت ،درون
خود دارد؛ البته اگر نخواهیم بگوییم که تمام ذهن
و فکر او را تسخیر کرده باشد! آنها م یتوانند
ساعتهای متمادی به کار مشغول باشند ،بر
مشکالتی که به نظر غیرقابل حل م یآیند ،غلبه
کنند و زمانی که همهی اط رافیان به چشم دیوانه
نگاهشان م یکنند ،به کار خود ادامه دهند و پیش
روند.
چرا؟ چون نه تنها عاشق این هستند که ایدههایشان
را عملی کنند ،بلکه خود انجام دادن کار را هم
دوست دارند؛ اما اینکه بگویید ،آیا شما واقعا کاری را
که م یخواهید انجام دهید ،دوست دارید یا نه ،ممکن
نیست ،مگر وقتی که در عمل آن را انجام دهید.
دوران مکتب و دانشگاه بهترین فرصت ب رای فهمیدن
این موضوع است .کدنویسی کنید .یک نمونهی
ابتدایی از ایدهی خود بسازید .یک محصول تست
شده را به فروش برسانید یا خدمات فریلنس ارائه
دهید تا دریابید که واقعا چه کاری را دوست دارید تا

به عنوان شغل دوم خود انجام دهید .این کار نه تنها
شما را با جو و شرایط موجود در بازار آشنا م یکند،
بلکه به شما کمک م یکند تا روزی قادر باشید
شرکت رویایی خود را ایجاد کنید و این جمله را به
یاد بسپارید که آن کس که عاشق کار خود باشد،
در تمام عمر خود حتا یک روز هم کار نخواهد کرد
(عشق خواهید ورزید!)
ثابت م یکنید که م یتوانید کاری که آغاز
کردهاید را به اتمام برسانید
شکست در دنیای کارآفرینی یک واقعیت است و
تمام سرمایهگذاران بالقوه ،شرکا ،کارمندان و دیگر
افراد درگیر در این زمینه این نکته را م یدانند .خیلی
از صاحبان سرمایه هستند که به افرادی که محصول
قبلی آنها شکست خورده است ،فرصتی دوباره
بدهند .با اینحال ،تمام کردن دورهی درس و دانشگاه
ثابت م یکند که شما م یتوانید در طول یک دوره
دوام بیاورید .ثابتقدم باشید ،در زمانهای سختی و
بدبختی به کار خود ادامه دهید و کاری را که شروع
کردهاید ،به انجام برسانید.
عالوه ب راین ،اگر شما ترک تحصیل کنید ،ممکن
است باقی عمر خود را با این افکار درگیر باشید که
شاید اگر مدرک خود را م یگرفتید ،دیگران احترام
بی شتری ب رایتان قایل م یشدند ،یا زندگ یتان مسیر
دیگری م یپیمود و البته این احتمال هم وجود دارد
که اگر به تحصیل ادامه دهید ،شاید روزی تأسف
بخورید که دو-سه سال از ارزشمندترین سالهای
عمر خود را تلف کردهاید؛ اما بدانید که این احتمال
بسیار کم رخ م یدهد .من با صدها کارآفرین صحبت
کردهام و حدس بزنید چه!؟ هیچکدامشان نگفتهاند:
«م یدانی ،اگه ترک تحصیل کرده بودم ،اوضاع
خیلی بهتر م یشد».
م یتوانید عمال چیزهای مفید و کارآمد
بیاموزید
جدی م یگویم! این اتفاق م یتواند بیفتد .حاال مثال
در مورد تبدیلهای سینوس به کسینوس و بسط
سری تیلور صحبت نم یکنم! اما خود من راجع به
چیزهایی یاد گرفتم که تا پیش از دوران آخر مکتب
اطالعاتی راجع به آنها نداشتم و این اطالعات به
شکلی فوقالعاده به من کمک کردند تا شرکتم را
گسترش دهم و به دیگران هم کمک کنم تا کسب
و کارشان را رونق بخشند.
پس نصیحت که نه! پی شنهاد من به شما این است
که به تحصیل ادامه دهید ،به آموزشها توجه الزم
داشته باشید و تا م یتوانید دوست پیدا کنید؛ چون
شانس این را دارید که چند نفرشان شرکای شما در
تأسیس شرکت رویای یتان باشند( .برترینها)
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بایرن هرگونه تمایل
برای جذب رویس را رد کرد

نشريهی بيلد در شمارهی دیروز خود گزارش
داد که باشگاه بايرن مونيخ تمايلي ب راي
جذب مارکو رويس ندارد .در این گزارش در
مورد دالیل عدم تمایل بایرن یها نیز مطالبی
ذکر شده است .دلیل اول بایرن این است
که این باشگاه با در اختیار داشتن بازیکنانی
چون ،گوتزه ،لواندوفسکی ،روبن ،ریبری و
توماس مولر در فاز تهاجمی خود ،به منظور
جلوگیری از هرگونه تنش در میان بازیکنان،
عالقهای به اضافه کردن ستارهی سرشناسی
چون رویس ندارد .بازیکنی که به طور حتم
باید در ترکیب بایرن فیکس بازی کند و

گواردیوال تمایلی به از دست رفتن آرامش
در تیمش ندارد.
دلیل دوم ،عدم عالقهی بایرن به تیرهتر
شدن روابطش با باشگاه دورتموند است.
روابطی که پس از پیوستن گوتزه و
لواندوفسکی از دورتموند به بایرن ،تیره و تار
شده است .رویس تا سال  2017با دورتموند
قرارداد دارد و رقم فسخ قرارداد او  25میلیون
یورو است .او تاکنون پی شنهادهای باشگاه
ب رای تمدید قرارداد را رد کرده و بسیاری
احتمال پیوستنش به ریال مادرید در تابستان
آینده را باال م یدانند.

اوتمار هيتسفيلد ،سرمربي سابق بايرن مونيخ معتقد است که
باوارياي يها قصد دارند انتقام شکست  0-5مقابل ریال مادريد
در نيمهنهايي چمپيونزليگ فصل گذشته را بگيرند .ریال
موفق شد در مجموع دو دیدار 0-5 ،بایرن مونیخ را شکست
دهد و راهی فاینل شود و با پیروزی مقابل اتلتیکو ،الدسیما
را کسب کند .هیتسفلد که در دو دوره سرمربی بایرن بوده،
معتقد است که بایرن متوجه اشتباهاتش شده و قصد دارد
حسابش را با ریال تصفیه کند.
او گفت« :بایرن یکی از مدعیان اصلی قهرمانی چمپیونزلیگ
است ،ولی هیچگاه نمیتوان دیگر تیمها را نادیده گرفت.
فوتبال واقعا غیرقابل پی شبینی است .ولی شکست 0-4
فصل گذشته بایرن مقابل ریال هنوز پابرجاست .فکر م یکنم
بایرن حسابی دارد که باید تصفیه کند و به دنبال انتقامگیری
خواهد بود .بایرن هیچگاه به اندازهی حاال قدرتمند نبوده
است».

گاگو و سولدادو از ریال به والنسیا بودهایم.
به ادعای مارکا ،باشگاه والنسیا اعالم کرده
است که گایا در نهایت با این باشگاه تمدید
قرارداد خواهد کرد و به ریال نخواهد رفت.
پرز حتا حاضر است مبلغ  18میلیون یورو
فسخ قرارداد این بازیکن را بپردازد؛ چرا که
در ریال مادرید روی آیندهی جناح چپ این
تیم تردیدهایی وجود دارند .عملکرد متوسط
مارسلو و کوئنترائو ،سبب شده تا پروژهی
جذب گایا سریعتر از حد تصور پیشرفت کند.
روفته مدیر ورزشی والنسیا روز گذشته صراحتا
اعالم کرد که والنسیا این بازیکن را به ریال
واگذار نخواهد کرد؛ چرا که از تمدید قرارداد او
اطمینان دارد .آنچه مسلم است ،در رابطه بین
دو باشگاه بار دیگر تنشها در حال افزایش
است .آیا انتقال گایا به ریال همچون انتقال
میاتوویچ ،جنجال دیگر ایجاد خواهد کرد؟باید
منتظر بمانیم.

اسکولز :صبوری
دیگو کاستا ستودنی است



باالگرفتن تنش
بین ریال و والنسیا بر سر گایا

ریال مادريد بهشدت شيفتهی بازي گايا ،گوش
چپ جوان باشگاه والنسيا شده و حاضر است
به هر قيمتي اين بازيکن را جذب کند .در
پایان بازی ریال مادرید و والنسیا (1-2
والنسیا) بود که فلورنتنیو پرز در جایگاه ویژه و
در چند متری پیتر لیم مالک والنسیا با صدای
بلند گفت که باید این بازیکن (گایا) را جذب
کنیم؛ در حالی که از شکست تیمش نیز
بهشدت ناراحت بود.
سالهاست که رابطه بین والنسیا و ریال
یکطرفه است و بیش از اینکه بازیکنی از
والنسیا به ریال منتقل شود ،عکس این قضیه
اتفاق افتاده است .پس از انتقال جنجالی
میاتوویچ در سال  1996به ریال بود که
رابطهی دو باشگاه به تیرگی گرایید و در این
 19سال ،تنها رائول آلبیول بوده که از والنسیا
به ریال پیوسته و در عوض ما شاهد انتقال
مستقیم بازیکنانی نظیر ایوان الگرا ،کانالس،



در مالقات راموس و فلورنتنیو پرز
چه گذشت؟

موضوع تمديد قرارداد راموس به يکي از
معضالت فعلي فلورنتينو پرز رییس باشگاه
ریال مادريد بدل شده است  .راموس پيشنهاد
قبلي باشگاه ریال را به دليل پايين بودن
حقوق درنظرگرفته شده رد کرده بود.
رییس باشگاه ریال مادرید در ماه ژوئن گفته
بود که موضوع تمدید قرارداد با سرخیو
راموس ،به پایان فصل موکول م یشود .این
در حالی است که آخرین تمدید قرارداد او
با ریال در جون  2011بوده است .به ادعای
«ال چیرینگوئیتو» و به نقل از ،asسرخیو
راموس و فلورنتینو پرز دیروز جمعه با هم

ب رای موضوع تمدید قرارداد مالقات کرده و
مسبب این مالقات نیز حضور راموس در
والدبباس ب رای ادامهی درمان فیزیوتراپی
همراه با دکتر پدرو چوئکا بوده است.
بنابر گزارش این منبع ،رییس باشگاه به
سرخیو اب راز داشته که در بارهی این موضوع
کمی صبر داشته باشد و به او عنوان داشته
که در پایان فصل در مورد این موضوع پای
میز مذاکره خواهند نشست .شاید مدت زمان
زیاد باق یمانده تا جون ( 2017پایان قرارداد
راموس) دلیلی بر این تعلل فلورنتنیو پرز
باشد.



بالن :زوج کاوانی-زالتان باید پیشرفت کند

لورن بالن ،سرمربي پاريس سنت جرمن
معتقد است که زوج خط حملهي تيمش،
متشکل از زالتان اب راهيموويچ و ادينسون
کاواني ،بايد پيشرفت کند و هماهنگي بهتري
پيدا کند.
پاریس یها که در فصل جاری نتوانستهاند
عملکرد خوبی نسبت به فصلهای گذشته
از خود به جای بگذارند ،در خط حمله نیز
ضعیف کار کردهاند و این زوج تنها  17گول به
ثمر رساندهاند .بالن معتقد است که مشکلی
بین این دو وجود ندارد و باید هماهنگی
بهتری با هم پیدا کنند.

هیتسفلد :بایرن دنبال
تصفیه حساب با ریال است

او گفت« :ایب را و کاوانی هردو باید پیشرفت
کنند؛ زی را م یتوانند کنار یکدیگر بازی کنند.
باید در زمین بی شتر به دنبال یکدیگر
بگردند .م یدانم که بحثی بین این دو در دیدار
مقابل سن اتین صورت گرفت .همهچیز تمام
شده ،آنها بهترین دوستان جهان هستند و با
هم به تعطیالت م یروند .عجیب است که
مردم هنوز در این رابطه صحبت م یکنند.
م یتوانیم از طریق آمار ،بهترین راه هماهنگی
آنها را پیدا کنیم .اگر به سال گذشته نگاه
کنید ،کاوانی در راست یا چپ بازی م یکرد.
در آن سیستم گولهای زیادی به ثمر رسید».

پل اسکولز ،اسطورهي منچستريونايتد معتقد است که
صبوري ديگو کاستا در تقابل با مدافعان حريف و ضرباتي
که آنها به او وارد م يکنند ،ستودني است .پس از بازی
خشن کاستا مقابل لیورپول ،فدراسیون فوتبال انگلیس او را
به دلیل درگیری با امره جان ،اشکرتل و جرارد با جریمه روبهرو
خواهد کرد .چلسی به این جریمه اعتراض کرده ،ولی مهاجم
سابق اتلتیکومادرید با  3جلسه محرومیت روبهرو خواهد شد
و احتماال دیدار مقابل سیتی و اورتون را از دست خواهد داد.
اسکولز در روزنامهی لندن ایونینگ استاندارد نوشت« :ب رای
دیگو کاستا با بقیه تفاوت قایل هستم .فکر م یکنم حرکات
او خط رات کمی ب رای حریفان ایجاد م یکرد و این مارتین
اشکرتل بود که فشار بسیاری روی او ایجاد کرده بود .به نظر
من ،بازیکنان حریف به کاستا خیلی ضربه م یزنند و صبوری
او ستودنی است».

ونگر :پائولیستا
خیلی زود هماهنگ میشود

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال معتقد است که گابريل
پائوليستا ،خريد جديد اين تيم م يتواند به سرعت با
ليگ برتر هماهنگ شود و در تيم جا بفيتد .پائولیستا
روز چهارشنبه از ویاریال به آرسنال پیوست و حاال دست
ونگر ب رای انتخاب مدافع در روزهای غیاب و مصدومیت
مدافعانش ،باز خواهد بود.
ونگر در جمع خبرنگاران گفت« :او یک مدافع ب رازیلی با
استعداد است .تنها  24سال دارد ،ولی خیلی پرتالش بازی
م یکند و سرعت باالیی دارد .در درگیریها بهخوبی ظاهر
م یشود و با قد بلندش ،کامال مناسب فوتبال انگلیسی
است .شاید کمی زمان ببرد که کامال با تیم هماهنگ شود،
ولی در مجموع حضورش در تیم خیلی خوب خواهد بود.
این فصل ،در تمامی بازیهای ویاریال به میدان رفته و بارها
او را مدنظر داشتیم .از کیفیتش مطمئن هستیم».
ونگر ادامه داد« :او خیلی جاهطلب ،متمرکز و جدی است.
این خصوصیات ب رای باشگاه ما خیلی مهم است .او باید روی
فوتبالش متمرکز باشد که همی نطور است .من بازیکنانی
که اسم و رسمی نداشتهاند و در تیم ما مطرح م یشوند را
خیلی دوست دارم .اهل ب رازیل است ،ولی در اسپانیا بهخوبی
هماهنگ شده و این نشان م یدهد که اینجا هم م یتواند.
بناب راین ،این یک کیفیت خیلی مهم است».

بیل:
رونالدو مرد اصلی ریال است

گرت بیل ،بال راست ریال مادرید به تمجید از رونالدو
پرداخته است و اظهار دارد ،کریستیانو رونالدو مرد اصلی
مادرید است .گرت بیل در سال  2013با مبلغ  100میلیون
یورو به ریال مادرید آمد .همین موضوع باعث شکسته
شدن مبلغ ق راردادی رونالدو شد که رسانهها این موضوع
را گستردهتر کردند .در همین مورد ،بیل صحبتی را
انجام داده و رونالدو را مرد اصلی ریال دانسته است.
بیل در آخر گفت :رونالدو بازیکن شگفتانگیزی است.
به نظر من ،تیم ریال بزرگ است؛ اما با رونالدو بزرگتر
به حساب م یآید .من خودم ب رای رونالدو احت رام قایلم و
امیدوارم زودتر به تیم بازگردد.

حمایت کیهیل از بازی خشن دیگو کاستا

گري کيهيل ،مدافع چلسي به حمايت از
همتيم ياش ،ديگو کاستا پرداخت و عنوان
کرد که تغيير خصوصيات فيزيکي مهاجم
ب رازيل ياالصل ،غيرممکن خواهد بود .کاستا
به دلیل خشونت بسیار باال و درگیریهای
متعدد در دیدار مقابل لیورپول ،از سوی
اتحادیهی انگلیس با محرومیت و جریه
روبهرو شده است.
پس از بازی ،همتیم یها و سرمرب یاش به
حمایت از او پرداختهاند و حاال کیهیل نیز از
همتیمی خود دفاع کرد.
او گفت« :فکر م یکنم این شخصیت
اوست که به سبک بازیاش منجر م یشود.
م یتوانید تغییرش دهید؟ احتماال نه و فکر

نم یکنم دلیلی ب رای این کار وجود داشته
باشد .فکر م یکنم به عنوان یک همتیمی،
از آن دسته بازیکنانی است که دوست
دارید در تیم شما حضور داشته باشد .فقط
قدرتمندی و تکنیک باال و پا به توپ
خیلی خوبش نیست ،بلکه این موضوع که
او چقدر سریع با لیگ برتر هماهنگ شده،
فوقالعاده است .او یک بازیکن فیزیکی
است .من دو بار فصل گذشته زمانی که
در اتلتیکومادرید بود ،مقابلش بازی کردم
و بازی کردن مقابلش خیلی سخت است.
قدرت گولزن یاش بسیار باالست و او پایش
را در حالتهایی قرار م یدهد که کار ب رای
مدافعان بسیار سخت م یشود».



آلونسو :به تمام تصمیمهای گواردیوال
احترام میگذارم

ژابي آلونسو ،هافبک بايرن مونيخ عنوان
کرد که در صورت نيمکتنشين شدن
توسط پپ گوارديوال ،به تصميم سرمربي
خود احترام م يگذارد .هافبک  33ساله در
 21بازی بایرن تابهحال به میدان رفته است.
او م یداند که در بازیهای پی شرو ممکن
است نیمکتنشین شود و ب رای همین ،خود
را آمادهی چنین اتفای کرده است.
او در جمع خبرنگاران گفت« :تعطیالت
زمستانی طوالن یمدت به من کمک خیلی
زیادی کرد ،ولی این خواست خودم بود که

تا بی شترین حد ممکن بازی کنم و به
تیمم به بهترین شکلی کمک کنم .با دیگر
باشگاههایم هم تعطیالت داشتم ،ولی نه
اینقدر طوالنی .در اسپانیا یک هفته تعطیل
هستید .در انگلیس شاید یک روز .واقعا بین
این کشورها با آلمان تفاوت زیادی وجود دارد
و این ب رای من و آمادگی بدن یام خیلی خوب
است .اگر سرمربی من را نیمکتنشین کند،
به او و تصمیمش احترام قایلم و خودم را
آمادهی بازیهای بعد خواهم کرد .نیازی
ندارم سبک بازیام را عوض کنم».



ساکی :برایدا مدیر خوبی
برای بارسا خواهد بود

ن معتقد
آريگو ساکي ،سرمربي سابق ميال 
است ،تصميم باشگاه بارسلونا ب راي انتخاب
آريدو ب رايدا بهعنوان مدير ورزشي جديدشان،
کامال درست بوده است. ب رایدا که بین
سالهای  1986تا  2013مدیر باشگاه میالن
بود ،یکی از دالیل اصلی موفقی تهای این
تیم در اواخر دههی  1980و دههی 1990
بود.
ساکی تردیدی ندارد که باشگاه بارسلونا
م یتواند از تجربهی باالی ب رایدا استفاده
کند و این انتخاب را بهسود باشگاه کاتاالنی
دانست. او به خبرنگاران گفت« :من ب رای
ب رایدا خوشحالم .او شایستگی این پست

را دارد؛ زی را یکی از بزرگان میالن بود؛ با
توانایی و صداقت باال .او بسیار باتجربه و
سختکوش است .ب رایدا م یتواند همهی
تجاربش با به بارسا انتقال بدهد .او یکی از
بزرگان دنیای فوتبال است و کامال به شرایط
بازار نقلوانتقاالت اشراف دارد .فکر م یکنم
تصمیم بارسا ب رای به خدمت گرفتن او درست
بود .میالن تنها در ایتالیا بازی نم یکردو او
بازار بی نالمللی را کامال م یشناسد. تیم
لوییس انریکه در حال پیشرفت است و فکر
م یکنم این روند ادامه خواهد داشت .آنها
در مسیر صحیح قرار دارند و م یتوانند در
این فصل به اوج برسند».



نیمار :چیزی به نام احترام وجود دارد!

نيمار ،ستارهی ب رازيلي بارسا ،از هواداران
اتلتيکو مادريد به دليل هو کردنش در ديدار
چهارشنبه شب دو تيم،عذرخواهي کرد .نیمار
در دیدار چهارشنبه شب دو گول وارد دروازهی
اتلتیکو مادرید کرد تا بارسا باپیروزی  2-3در
این دیدار و برد  2-4در مجموع دو دیدار ،به
جمع چهار تیم پایانی رقابتهای کوپا دلری
راه پیدا کند.
گابی ،کاپیتان اتلتیک و که در درگیری با نیمار،
بازی رفتار این
از بازی اخ راج شد ،در پایان 

ستارهی ب رازيلی را آزاردهنده توصیف کرد؛
ضمن اینکه هواداران سفید و سرخها هم در
طول بازی نیمار را هو کردند .در مقابل این
انتقادها ،نیمار با انتشار پیامی در صفحهی
اینستاگرامش ،به این انتقادها پاسخ داد .او
نوشت« :هی چکسی موظف نیست که کس
دیگری را دوست داشته باشد؛ اما چیزی به نام
احترام وجود دارد».
نیمار در این فصل در  25دیداری که ب رای
بارسا انجام داد 21 ،گول به ثمر رساند.



انتقاد شدید سرمربی تیم کوردوبا از رونالدو

میرسالو ژوکیچ ،سرمربی تیم فوتبال
کوردوبا ،حرکت ناپسند رونالدو بعد از اخ راج
شدنش از زمین را مورد انتقاد خود قرار داده
است .در جریان بازی دو تیم ریال مادرید
و کوردوبا ،کریستیانو رونالدو با ضربهای که
به پای ادیمار و صورت کرسپو زد ،از زمین
مسابقه اخ راج شد .رونالدو بعد از اخ راج
شدنش از زمین ،لوگوی قهرمانی تیمش در
جام باشگاههای جهان را به منظور اینکه
گرد و خاک رویش نشسته است ،با دست
پاک کرد که هنوز هم دلیل واضحی ب رای
این کار پیدا نشده است.

میرسالو ژوکیچ ،سرمربی کوردوبا در همین
مورد م یگوید :حرکتی که رونالدو انجام داد،
زشت و ناپسند بود .به نظر من ،او یک
حرفهای است ،پس باید حرفهای هم عمل
کند .این کارهایی که او انجام م یدهد،
باعث شده است که او را با بازیکنان بزرگی
مثل مسی مقایسه نکنند.
کریستیانو رونالدو ب رای انجام حرکت
خشونتآمیزش از سوی کمیتهی انضباطی
فوتبال اسپانیا دو جلسه از همراهی تیمش
محروم شد.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت

zaki.daryabi2@gmail.com

صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:

facebook: www.facebook.com/dailyetilaatroz

web: www.etilaatroz.com
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نگرانی سیگار از محرم شدن اطالعات در بخش نظامی در افغانستان

اطالعات روز :ادارهی بازرسی امریکا
برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعالم
کرد ،نظامیان امریکا و وزارت خارجهی این
کشور ،بخش عمدهی ارائهی اطالعات در
مورد بازسازی و پروژهها در بخش نیروهای
امنیتی افغانستان را محرم کرده است .این
اداره دیروز با نشر گزارشی ،از این کار امریکا
ابراز نگرانی کرده است.
در شش سال گذشته برای نخستین بار است
که نظامیان امریکا و وزارت خارجهی این
کشو ر از ارائهی معلومات در بارهی هزینههای
پروژههایش در افغانستان خودداری کردهاند.
در گزارش آمده است ،به همین دلیل ،سیگار
معلومات روشنی را در مورد هزینههای
بازسازی امریکا در افغانستان ،بهویژه برای
نیروهای امنیتی افغان ،ارائه نتوانسته است.

بر اساس این گزارش ،وزارت دفاع امریکا از
این به بعد آمار و ارقام مأموریت نیروهایش
در افغانستان و اطالعات مربوط به وضعیت
نیروهای امنیتی افغان را طبقهبندی میکند
و در اختیار سیگار قرار نخواهد داد .حکومت
هنوز در این مورد واکنش نشان نداده؛ اما
جنرال کریس بلچر ،سخنگوی وزارت دفاع
امریکا میگوید ،این کار به دلیل نگرانیهای
امنیتی افغانستان صورت گرفته است.
به گفتهی او ،ارائهی گزارش در این زمینه
امنیت افغانستان را با خطر مواجه میکند و
ما به همین دلیل معلومات ندادهایم .بلچر
تأکید کرده است که مقامهای نظامی و
ملکی حکومت افغانستان از امریکا خواسته تا
معلومات در مورد نیروهای امنیتی این کشور
را فاش نکند.

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

در همین حال ،وزارت خارجهی امریکا
نیز خودداری از ارائهی معلومات در مورد
پروژههای کشورش در افغانستان را
هدفمندانه خوانده است .واشنگتن پست
گزارش داده است ،بر اساس اطالعات
رسیده ،آنان نگران اند که با ارائهی گزارش
در مورد مرکزهای امنیتی افغان ،طالبان
از اطالعات این گزارش برای راهاندازی
عملیات بهرهبرداریکنند.
بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان
(سیگار) همواره از ضایع شدن میلیونها دالر
پول در پروژههای کشور گزارش داده است.
این اداره چند هفته پیش با نشر گزارشی
اعالم کرد ،در ساخت یک مرکز پولیس در
افغانستان ،حداقل  400هزار دالر امریکایی
هدر رفته است.
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وزارت معادن :کار عملی پروژهی تاپی
در آیندهی نزدیک آغاز میشود

اطالعات روز :وزارت معادن و پترولیم اعالم
کرد که کارهای تخنیکی پروژهی تاپی در حال
تکمیل شدن است و کار عملی آن در آیندهی
نزدیک آغاز میشود .رفیع صدیقی ،سخنگوی این
وزارت هفتهی گذشته به رسانهها گفت ،مطالعات
تخنیکی ،عمومی و همچنان دیزاین این پروژه
تقربی ًا تکمیل شده و کار عملی آن بهزودی آغاز
میشود.
تفاهمنامهی انتقال گاز طبیعی ترکمنستان (تاپی)
بین افغانستان ،پاکستان و هند در سال 2010
امضا شد و اسناد مربوط به قرارداد آن در سال
 2012تکمیل شد 1735 .کیلومتر طول لولهی
پروژهی تاپی تخمین شده و  535کیلومتر آن
از خاک افغانستان میگذرد .افغانستان ،پاکستان
هند و ترکمنستان هرکدام  25درصد در پروژهی
یادشده سهم دارند.
پیشتر نمایندگان چهار کشور گفته بودند که کار
پروژهی تاپی در سال  2015آغاز و تا سال 2017
تکمیل شود .حدود  8میلیارد دالر هزینهی این

پروژه تخمین زده شده و با ساخت آن ساالنه 33
میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به کشورهای
افغانستان ،پاکستان و هند انتقال داده خواهد شد.
انتقال گاز طبیعی ترکمنستان توسط لوله از
شهرهای هرات و قندهار به پاکستان صورت
میگیرد و با عبور از پاکستان ،در شهری موسوم به
«فاضیلکا» در هندوستان ختم میشود .افغانستان
در ده سال اول ساالنه  500میلیون متر مکعب گاز
از این پایپ الین خریداری میکند؛ اما در ده سال
دوم ،ساالنه یک میلیارد متر مکعب گاز از این
پایپ مجانی میگیرد.
رییس جمهور اشرف غنی در سفرش به
ترکمنستان پروژهی تاپی را برای کشورهای
منطقه مهم خواند .او گفت ،با عملی شدن پروژهی
تاپی ،وضعیت اقتصادی کشور بهبود مییابد.
ناامنی یکی از چالشهای عمدهی تطبیق پروژهی
تاپی عنوان شده؛ اما گفته میشود که قرار است
 7هزار نیرو برای تأمین امنیت این پروژه موظف
شوند.

