
نقش نظارتی شوراهای والیتی
 نباید گرفته شود

مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه هفته ی گذشته تصویب کرد که بعد از این شوراهای والیتی 
نمی توانند از کارکرد مقام ها و ادار ه های محلی نظارت کنند. این مصوبه ی مجلس نمایندگان 
اعتراض وسیع اعضای شوراهای والیتی کشور را برانگیخته است. در اکثر والیت های کشور دفاتر 
شوراهای والیتی بسته شده است و مسئوالن شوراهای والیتی گفته  اند که با این عمل اعتراض شان 
را نسبت به مصوبه ی مجلس نمایندگان مبنی بر گرفته شدن صالحیت نظارتی از شوراهای والیتی 
ابراز داشته اند و آن را منافی ارزش های دموکراتیک می دانند. با مصوبه ی مجلس نمایندگان، 
شورای والیتی نمی تواند کارکرد داشته باشد و نیازی نیست که این نهاد در ساختار دولت موجود 
باشد. آنان از رییس جمهوری خواسته اند که مصوبه ی مجلس نمایندگان را توشیح نکند...
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3صفحه

با وجود ایدیولوژی های متفاوت، قبیله گرایان و سنت گرایان افغانی، شبکه ی حقانی و 
وهابی های پاکستانی، همه ی شان هم پیمان و پیرو مال عمر اند.

دانیل بولجر، این جنرال سه  ستاره که اکنون در آکادمی نظامی »West Point« تاریخ 
امریکایی ها در  ناکامی های مأموریت  به تازگی کتابی را در مورد  تدریس می نماید، 
نوشته   )Why We Lost( افغانستان تحت عنوان »چرا شکست خوردیم«  و  عراق 
دیگر،  قول  به  است: دشمن کیست؟  پرسیده  را  پرسش  این  این کتاب  در  او  است. 
برای پیروز شدن در جنگ، که را باید بُکشم؟ او برای این پرسش، پاسخ قناعت بخشی 
نمی یابد. او یک فورمول دارد: »همه دشمن اند«. پرسش دیگری نیز وجود دارد که به 
طور رسمی آن را نمی پرسد: خواست واشنگتن و نیروهای امریکایی از افغانستان چه 

بود؟ پاسخ به این پرسش، فرصت می دهد که دشمن مشخص شود.
آن ها )دشمنان(، همه ی شان زیر نام طالب دور هم جمع شده اند و تالش می ورزند آنچه 
را که غربی ها از سال 2001 به این سو در افغانستان به میان آورده اند، از میان بردارند. 

قانون اساسی، انتخابات، دسترسی دختران به آموزش، برابری میان مردان و زنان و... 

طالبان، سه جریان در یک جنگ مشترک
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صفحه 2

اتاق تجارت و صنایع:
امیدواری به بهبود وضعیت کاروبار افزایش یافته است

خوشحالم که به دانشجویان 
افغانستانی زبان آموزش دادم
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معرفی هنِر قالین بافی افغانی
شهرنشینی و تجاری سازی، بقایای 

هنر باستانی قبیله های افغانستان را 
تهدید می کند

4



در  کابل  در  دیروز  تظاهرات  روز:  اطالعات 
پیوند به نشر دوباره ی کاریکاتور حضرت محمد 
)ص( از سوی مجله ی شارلی به خشونت کشیده 
شد و بین معترضان و پولیس درگیری رخ داد. 
دو  درگیری  این  در  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
معترض کشته شده اند؛ اما فرماندهی پولیس کابل 

این موضوع را رد کرده است.
کابل  پولیس  فرمانده  رحیمی،  عبدالرحمان 
کرد؛  تأیید  را  معترضان  و  پولیس  بین  خشونت 
این درگیری زخمی  اما گفت که هفت تن در 
سخنگوی  استانکزی،  حشمت اهلل  اما  شده اند. 
پولیس کابل شب گذشته گفت، در  فرماندهی 
از  تن  هفده  و  ملکی  هفت  تظاهرات،  این  پی 

سربازان پولیس مجروح شده اند.
وی گفت که سربازان پولیس بر اثر پرتاب سنگ 
از سوی مظاهره کنندگان زخمی شده اند. ساعت 
٨ صبح دیروز صدها تن در منطقه ی موسوم به 
هود  خیل در مربوطات حوزه ی نهم شهر کابل در 
پیوند به نشر کاریکاتور حضرت محمد )ص( بار 

دیگر تظاهرات گسترده ای را راه اندازی کردند.
پولیس  نیروهای  بر  سپس  خشمگین  معترضان 
بین دو  بعد  پرتاب کرده اند که  سنگ و چوب 
طرف درگیری مسلحانه رخ داده است. بر اساس 
گزارش ها، پس از درگیری شماری از معترضان 
با استفاده از سالح های دست داشته  ی شان شلیک 
با واکنش متقابل پولیس مواجه  کرده و سپس، 

شده است.
دو  کالشینکوف،  و  تفنگچه  شیلک  جریان  در 
آنان  دیگر  تن  سه  و  شده  کشته  مظاهره کننده 
فرمانده  رحیمی،  عبدالرحمان  شده اند.  زخمی 
قانون  خالف  معترضان  گفت،  کابل  پولیس 
امنیتی،  نیروهای  گذاشتن  جریان  در  بدون  و 
تظاهرات را راه اندازی کرده و شماری از اوباشان 
در جریان تظاهرات، با تفنگچه و کالشینکوف به 

سوی پولیس شلیک کرده اند.
و  کرده  اقدام  به موقع  پولیس  او،  گفته ی  به 
کابل  در  قباًل  است.  کرده  متفرق  را  معترضان 
و برخی از والیت ها صدها تن در پیوند به نشر 
مجله ی  در  پیامبر)ص(  حضرت  کاریکاتور 

اما  ابدو، تظاهرات مسالمت آمیز کردند؛  شارلی 
این نخستین بار است که تظاهرات در این زمنیه 

به خشونت کشیده می شود.
پیش  هفته  چند  فرانسه  در  ابدو  شارلی  مجله ی 
رساند  به چاب  را  اسالم  پیامبر  از  کاریکاتوری 
و با تیراژ میلیونی به فروش رساند. این نخستین 
از  پس  که  بود  ابدو  شارلی  مجله ی  شماره ی 
حمله ی مسلحانه ی اخیر به دفتر این مجله که به 
به شمول کارمندان  آن  تن،  کشته شدن چهارده 
ابدو  شارلی  مجله ی  رسید.  چاپ  به  شد،  منجر 
نشر  را  اسالم  پیامبر  کاریکاتور  نیز  این  از  پیش 
پاریس  این مجله در  دفتر  به  بود و حمله  کرده 
فرانسه، انتقام از توهین به پیامبر اسالم عنوان شد.

نهادهای  ائتالف  مسئوالن  روز:  اطالعات 
جوانان افغانستان دیروز در یک نشست خبری در 
کابل از دولت خواستند، فعالیت دولت اسالمی 
آنان هم چنان  را در کشور خنثا کند.  یا داعش 
داعش  فعالیت گروه  افزایش  از  نگرانی  ابراز  با 
در والیت های غزنی، هلمند، بدخشان، سرپل و 
زابل بار دیگر گفتند، جلو گسترش فعالیت افراد 

منصوب به این گروه به زودی گرفته شود.
این  کنندگان  اشتراک  از  پروانی،  هاشمی 

نشست، گروه داعش را متهم به انجام فعالیت های 
مبارزه ی  حکومت  گفت،  و  کرد  ضدبشری 
به  و  کند  آغاز  داعش  علیه  را  جدی  و  رسمی 
ندهد.  فریب  را  مردم  عملیات،  راه اندازی  نام 
در  افغانستان  جوانان  نهادهای  ائتالف  اعضای 
از علمای  ماده ای،  با صدور قطع نامه  ی ده  پایان 
این  در  شدند.  داعش  علیه  تبلیغ  خواهان  دینی 
قطع نامه از جامعه ی جهانی خواسته شده تا برای 
مبارزه  علیه داعش اقدام کند و سکوت را کنار 

دادند،  هشدار  یادشده  ائتالف  اعضای  بگذارد. 
اگر حکومت وحدت ملی برای سرکوب دولت 
آنان  نکند،  اقدام  کشور  در  داعش  یا  اسالمی 
همراه با مردم علیه داعش دست به قیام خواهند 
زد. در چند هفته ی گذشته از حضور افراد داعش 
در شماری از والیت های کشور، از جمله غزنی، 
زابل، سرپل، فراه، هلمند و پکتیکا گزارش هایی 
چنین  امنیتی  مقام های  اما  رسیدند؛  نشر  به 
گزارش ها را رد کردند. به گفته ی آنان، شماری 

از فرماندهان ناراضی طالبان برای ایجاد ترس و 
را  فعالیت شان  شیوه ی  داعش،  از  گرفتن  امتیاز 
تغییر داده اند. داعش یا دولت اسالمی در عراق 
و سوریه ظهور کرد و این گروه، در کشتار افراد 
ملکی، به شمول زنان، قتل عام و نقض حقوق بشر 
کم سابقه خوانده می شود. حال نشر گزارش ها در 
مورد حضور این گروه در کشور، باعث نگرانی 
شهروندان شده و آنان از حکومت خواسته اند که 

هرچه زودتر فعالیت این گروه را متوقف کند.

ریاست  کارمندان  تمام  روز:  اطالعات 
صحت عامه ی والیت دایکندی دیروز در یک 
گردهمایی در مرکز این والیت با انتقاد شدید از 
کم توجهی وزارت صحت عامه در بخش صحت 
این والیت اعالم کردند، اگر این وزارت تا ده 
روز دیگر برای بهبود وضعیت صحی دایکندی 

اقدام نکند، تمام آنان استعفا خواهند کرد.
عبدالقیم نعیمی، آمر کنترول مالریا و لشمانیای 
در  دایکندی  والیت  عامه ی  صحت  ریاست 
دایکندی  مرکز  نیلی،  در  دیروز  گردهمایی 
این والیت  گفت، عرضه ی خدمات صحی در 
او،  گفته ی  به  نمی شود.  عملی  درست  طور  به 

این موضوع بارها با وزارت صحت عامه درمیان 
توجهی  اصاًل  آن  بهبود  برای  اما  شده؛  گذاشته 

نشده است.
وجدان  با  این،  از  بیش  سکوت  گفت،  نعیمی 
آنان برابری نداشت و به همین خاطر، اگر تا ده 
روز دیگر به مشکالت صحی این والیت توجه 
نشود، دیگر به کار های شان ادامه نمی دهند. برای 
نخستین بار است که کارمندان صحی دایکندی 
این  صحی  مشکالت  از  دسته جمعی  طور  به 

والیت پرده برداشتند.
نبود جراح برای عملیات مریضان در ولسوالی های 
این والیت، از جمله خدیر، کمبود دوای مورد 

ضرورت مریضان در شفاخانه ها، انتقال مریضان 
از سوی داکتر شفاخانه ی والیتی به دواخانه های 
وزارت  بی توجهی  تداوی،  برای  شخصی شان 
صحت عامه و کم کاری رییس صحت  عامه ی 
صحی  بخش  عمده ی  مشکالت  از  والیت  این 
این حال، کارمندان  با  دایکندی عنوان شده اند. 
از  ریاست صحت  عامه ی دایکندی دیروز پس 
ختم گردهمایی با صدور اعالمیه هشدار دادند، 
برای  تا ده روز دیگر  عامه  اگر وزارت صحت 
حل مشکالت یادشده اقدام نکند، آنان به طور 
صحت  رییس  اما  می دهند.  استعفا  دسته جمعی 
عرضه ی  در  را  مشکالت  این  دایکندی   عامه ی 

خدمات صحی در این والیت، رد کرده است. 
از  شماری  نیز  پیش تر  که  است  حالی  در  این 
باشندگان دایکندی از کمبود مرکزهای صحی، 
نبود عرضه ی خدمات صحی، کم توجهی دولت، 
صحی  بخش  در  عامه،  صحت  وزارت  به ویژه 
صعب العبور  بودند.  کرده  شکایت  والیت  این 
در  دیگر  مشکالت  از  مواصالتی  راه های  بودن 
دایکندی است که در زمستان بسیاری از مریضان 
پیش از رسیدن به شفاخانه، در مسیر راه جان  شان 

را از دست می دهند. 
وزارت صحت عامه هنوز در این مورد واکنش 

نشان نداده است.

از کشف  ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
در  انفجاری  مواد  از  مملو  تلویزیون  پایه  یک 

والیت بغالن خبر داد. 
این  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در 
ریاست به روزنامه ی اطالعات روز آمده است، 
مأموران امنیت ملی با استفاده از اطالعات دست 

یک  با  را  عزیز  محمد  فرزند  محمد  داشته، 
بغالن  از  انفجاری  مواد  از  مملو  تلویزیون  پایه 

بازداشت کردند. 
فرماندهان  از  یکی  دیان،  دستور  به  فرد  این 
مواد  از  مملو  تلویزیون  داشته  قصد  طالبان 
انفجاری را در مقابل فرماندهی پولیس ولسوالی 

بغالن مرکزی انفجار دهد. در خبرنامه ی امنیت 
به  یاد شده  انفجاری  مواد  است،  آمده  ملی 

سیستم ریموت کنترول عیار شده بود. 
بر اساس این خبرنامه، با کشف مواد انفجاری و 
بازداشت عامل آن، از یک حمله ی تروریستی 
است.  شده  جلوگیری  بغالن  والیت  در 

انفجاری  حمالت  انجام  برای  طالب  شورشیان 
از وسایل و وسایط مختلف، از جمله تلویزیو ن، 
موتر، بایسکل و کراچی  های دست فروشی کار 

می گیرند. 
بدن مرغ مواد  از موارد حتا در  برخی  آنان در 

انفجاری را جاسازی کرده اند.

دفترهای  که  حالی  در  روز:  اطالعات 
دلیل  به  والیت   17 از  بیش  والیتی  شوراهای 
سلب صالحیت های نظارتی این شوراها مسدود 
نمایندگان  مجلس  تقنین  کمیسیون  شده اند؛ 
اساسی،  قانون  اساس  بر  کرد،  اعالم  دیروز 
نظارت بر اعمال حکومت از صالحیت های این 
صالحیت  والیتی  شوراهای  به  و  است  مجلس 
نذیر احمد حنفی،  نمی شود. قاضی  نظارتی داده 
گفت،  رسانه ها  به  دیروز  کمیسیون  این  رییس 

مجلس در گذشته به شوراهای والیتی صالحیت 
نظارتی داده بود؛ اما آنان از این صالحیت سوء 
استفاده کردند. ولی حنفی در این مورد جزئیات 
از رییسان  این در حالی است که شماری  نداد. 
بدون صالحیت  تأکید دارند،  شوراهای والیتی 
آنان  است.  بی فایده  شوراها  این  بودن  نظارتی، 
هم چنان دیروز هشدار دادند، اگر برای شوراهای 
اداره های  اعمال  بر  نظارتی  صالحیت  والیتی 
گسترده  ای  تظاهرات   نشود،  داده  دولتی  والیتی 

را راه اندازی می کنند. گفته می شود که رییسان 
شوراهای والیتی برای حل این مشکل با رییس 
پاسخ  هنوز  اما  شده اند؛  تماس  در  جمهور 

قانع کننده ای دریافت نکره اند. 
جمهور  رییس  از  والیتی  شوراهای  رییسان 
نظارت  صالحیت  فرمانی  طی  خواسته اند،  غنی 
تفویض  آنان  به  دوباره  را  محلی  اداره های  از 
گذشته  هفته ی  چهارشنبه  روز  به  مجلس  کند. 
سلب  را  والیتی  شوراهای  نظارتی  صالحیت 

کرد؛ اما این کار واکنش شدید شوراهای والیتی 
دفترهای  حاضر  حال  در  داشت.  دنبال  به  را 
شوراهای والیتی بیش از 17 والیت مسدود شده 
این حال،  با  افزایش است.  این روند در حال  و 
آگاهان حقوقی تأکید دارند، حکومت برای حل 
این مشکل به زودی یک راه حل معقول پیدا کند. 
به گفته ی آنان، بسته شدن دروازه های شوراهای 
والیتی و افزایش اعتراض ها، پیامدهای خوبی را 

به دنبال نخواهد داشت.

اطالعات روز: بر اساس یافته های تازه ی اتاق 
تجارت و صنایع، امیداوری ها از بهبود وضعیت 
عمل  در  اما  یافته؛  افزایش  کشور  در  کاروبار 
نشده  دیده  سرمایه گذاری  وضعیت  در  تغییری 
است. این اتاق دیروز در این مورد گزارشی را 
در یک نشست خبری در کابل به نشر رساند و 
در این گزارش، با مسئوالن 1209 شرکت در 5 
والیت بزرگ مصاحبه شده است. این گزارش بر 
اساس مصاحبه با شماری از مسئوالن شرکت های 
والیت های کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار 
از  امیدواری   است،  آمده  آن  در  و  ترتیب شده 
بهبود وضعیت کاروبار در سه ماه خزان امسال به 
23 درصد رسیده؛ اما این رقم در شش ماه پیش 

از این، 0.76 درصد بوده است.

عتیق اهلل نصرت، رییس هیأت عامل اتاق تجارت 
و صنایع هنگام نشر این گزارش گفت که به دلیل 
طوالنی شدن روند انتخابات و افزایش ناامنی ها، 
با  روان  سال  اول  ماه  سه  در  اقتصادی  وضعیت 
گزارش  اساس  بر  افزود،  او  شد.  مواجه  رکود 
انتخاباتی  جنجال های  منفی  اثر  هم  هنوز  اخیر، 
بر وضعیت سرمایه گذاری، اشتغال و کار آفرینی 

دیده می شود.
به گفته ی نصرت، ٨0 درصد مصاحبه شوندگان 
شش  در  آنان  شرکت  گفته اند،  تازه  گزارش 
فعالیت های  یا  بوده  مسدود  کاماًل  گذشته  ماه 
محدودی داشته اند. او افزود، افزایش نا امنی پس 
نشدن  معرفی  امریکا،  با  امنیتی  پیمان    امضای  از 
کابینه و بالتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه 

تأثیر  نیز  سرمایه گذاران  و  تاجران  کار  بر  اخیر، 
منفی داشته است. طالبان مخالف امضای پیمان 
آن،  امضای  از  پس  و  بودند  امریکا  با  امنیتی 
حمال ت شان را در کشور افزایش دادند. هم چنان 
روز   105 از  پس  جدید  حکومت  نامزدوزیران 
هفته ی  به روز چهارشنبه  و  معرفی شدند  تأخیر 
گذشته، از میان 19 نامزدوزیر معرفی شده، تنها 

هشت تن آنان از سوی مجلس تأیید شدند.
با این وجود، هنوز 19 نامزدوزیر دیگر حکومت 
حالی  در  این  نگرفته اند.  اعتماد  رای  مجلس  از 
روز   45 برای  مجلس  نمایندگان  که  است 
اتاق  حال،  این  با  رفتند.  زمستانی  رخصتی  به 
تجارت و صنایع تأکید دارد، این عوامل باعث 
شده  کشور  در  تقاضا  کاهش  و  بازار  رکود 

اهالی  تغییر عملی در وضعیت کار  هنوز  است: 
افزود،  نمی شود. نصرت  تجارت و صنایع دیده 
رای نیاوردن نامزدوزیران از مجلس، بر وضعیت 
بازار کار، تجارت و صنایع اثر می گذارد؛ اما او 
پیش بینی کرد، در سه ماه آینده حکومت جدید 
زمینه های ایجاد محیط مناسبی را برای کاروبار 
هموار می کند و امکان فعالیت های استخدامی در 
شرکت ها فراهم خواهد شد. هم چنان در گزارش 
برق  نیروی  و  زیربنا  نبود  اتاق تجارت و صنایع 
و  تجاری  شرکت های  اساسی  مشکالت  از 
صنعتی عنوان شده است. مسئوالن این اتاق ابراز 
برای  جدید  حکومت  که  کرده اند  امیداوری 
بهبود این مشکل، مشکالت امنیتی فراراه تجارت 

از بین ببرد.
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تظاهرات علیه مجله  ی شارلی در کابل به خشونت کشیده شد

حکومت وحدت ملی جلو فعالیت داعش را بگیرد

مهلت به وزارت صحت   عامه: 
تا ده روز عرضه  ی خدمات صحی دایکندی بهبود یابد

کشف یک پایه تلویزیون مملو از مواد انفجاری در بغالن

مجلس: به شوراهای والیتی صالحیت نظارتی نمی دهیم

اتاق تجارت و صنایع:
امیدواری به بهبود وضعیت کاروبار افزایش یافته است

جلسه ی سرسری و 
مصوبه های شتاب زده

مجلس نمایندگان چهارشنبه هفته ی گذشته در آخرین جلسه ی 
افزون بر دادن  از شروع رخصتی های زمستانی،  کاری اش قبل 
حکومت،  پیش نهادی  نامزد وزیران  به  اعتماد  اعتماد/عدم  رای 
چندین طرح و قانون دیگر را نیز به صورت شتاب زده و عاجل 
سال  بودجه ی  طرح  والیتی،  شوراهای  قانون  کرد .  تصویب 
مقرره ی شرایط عضویت  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  جدید، طرح 
در شورای ملی، تشکیل کمسیون بررسی تخطی های رسانه ای و 
تصمیم گیری در مورد بودجه ی ریاست اجرایی و مشاوریت خاص 
رییس جمهور در امور حکومت داری خوب، از جمله ی فیصله ها 
و مصوبه های دیگر مجلس در این جلسه ی کاری بودند. در این 
جلسه طرح پیش نهادی بودجه، قانون مالیات بر ارزش افزوده و 
قانون شوراهای والیتی و تشکیل کمسیون بررسی تخطی های 
رسانه ای از سوی این نهاد تصویب گردید، بودجه ی مالی ریاست 
اجرایی و نماینده ی خاص رییس جمهور در امور حکومت داری 
خوب و اصالحات که در سند بودجه در نظر گرفته شده بود، به 
حالت تعلیق درآمد و هم چنان نمایندگان مجلس داشتن حداقل 
سند تحصیلی لیسانس یا یک دور عضویت در شورای ملی را 
به عنوان شرایط عضویت در مجلس نمایندگان تصویب کردند.

هریک از این فیصله ها، از پیچیده ترین و جنجالی ترین بحث ها 
در مجلس نمایندگان بود که در شرایط عادی و اگر پای رفتن 
نمی بود، جدال و  میان  نمایندگان در  به رخصتی های زمستانی 
می کشید.  طول  ماه ها  و  هفته ها  شاید  آن ها  سر  بر  کشمکش 
اعضای مجلس نمایندگان چنان شتاب زده و با عجله این قوانین 
را تصویب کردند، که نه تنها در کمسیون های اختصاصی آن ها 
را دقیق بررسی نکردند، بلکه در جلسه ی عمومی نیز این قوانین 
و  آگاهی  بدون  مجلس  اعضای  و  نشدند  داده  توضیح  درست 
درک درست و واقعی از مفاد آن ها، کارت های سرخ و سبز بلند 

کردند.
شدید  تأثیر  تحت  و  شتاب زده  به شدت  مجلس  جلسه ی  این 
که  بودجه  طرح  شد.  برگزار  نمایندگان  زمستانی  رخصتی های 
تخصیص  در  نابرابری  دلیل  به  مجلس  سوی  از  این  از  پیش 
بدون  بود،  شده  رد  مختلف  مناطق  و  بخش ها  در  بودجه 
اصالحات جدی و قابل قبول، صرفا با یک گزارش سرسری و 
مبهم کمسیون اقتصادی مجلس، به رای گیری گذاشته شد و با 

اکثریت آرا تصویب گردید. 
و  مثبت  جنبه های  این که  بدون  را  والیتی  شوراهای  قانون 
بخش های  دیگر  و  شوراها  این  نظارتی  سلب صالحیت  منفی 
مهم این قانون در مجلس نمایندگان به بحث و بررسی گرفته 
شوند، با نقض ها و نارسایی های فراوان به رای گیری گذاشتند و 
نمایندگان نیز بدون سبک و سنگین کردن آن کارت های سرخ 
والیتی،  شوراهای  نظارتی  سلب صالحیت  کردند.  بلند  سبز  و 
رفتار  بر  نظارت کننده  جدی  نهادهای  و  سازوکارها  از  یکی 
را  بین برد و عمال شوراهای والیتی  از  را  حکومت های محلی 
به نهادهای بیکاره و اضافی بدل کرد . به جز شوراهای والیتی، 
حکومت های  بر  دیگری  نظارتی  میکانیسم  و  نهاد  هیچ  دیگر 
ندارد. حکومت مرکزی  محلی در والیت ها و ولسوالی ها وجود 
به جز تعیینات در سطح کالن حکومت های محلی، هیچ نظارت  
پروژه های  از چگونگی  نه  آن ها  ندارد.  آن ها  اعمال  بر  دیگری 
میزان  از  هم  نه  و  دارند  دقیق  نظارت  والیت ها  در  توسعه ای 
نظارت  نبود  در  محلی.  حکومت های  عملکرد  از  مردم  رضایت 
شوراهای والیتی، حکومت های محلی به گرداب های امن فساد، 
اختالس و خویش خوری بدل خواهند شد و ناکارآمدی آن ها در 

الی کاغذبازی های بروکراسی کهنه پوشیده خواهد شد.
دور  یک  که  بود  این  مجلس  دیگر  مبتذل  مصوبات  از  یکی 
تجربه ی عضویت در شورای ملی را معادل داشتن سند تحصیلی 
استفاده ی اعضای  نمونه ی آشکار سوء  این،  پذیرفتند.  لیسانس 
بخش  می باشد.  تقنینی شان  جایگاه  و  صالحیت  از  مجلس 
رسمی  تحصیالت  فاقد  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  عمده ای 
هستند و از این رو، آن ها تالش می کنند تا زمینه ی حضور خود در 
دوره های بعدی مجلس را نیز فراهم کنند. بر اساس این قانون، 
شده  قایل  استثنا  خود  برای  نمایندگان  مجلس  کنونی  اعضای 
و این حق تلفی آشکار در حق سایر شهروندان کشور می باشد. 
عجله ی اعضای مجلس برای رفتن به رخصتی های زمستانی، 
با  آن ها  و  بود  مجلس  بی سواد  نمایندگان  برای  خوبی  فرصت 
استفاده از این فرصت، این قانون مبتذل را از چشم نمایندگان 

باسواد و شایسته ی مجلس عبور دادند.

یکشنبه
12دلو
1393

سالچهارم
شماره768

روزیادداشت

شهریار فرهمند



با وجود ایدیولوژی های متفاوت، قبیله گرایان 
و  حقانی  شبکه ی  افغانی،  سنت گرایان  و 
هم پیمان  همه ی شان  پاکستانی،  وهابی های 

و پیرو مال عمر اند.
در  اکنون  که  سه  ستاره  جنرال  این  بولجر،  دانیل 
تدریس  تاریخ   »West Point« نظامی  آکادمی 
ناکامی های  مورد  در  را  کتابی  به تازگی  می نماید، 
تحت  افغانستان  و  عراق  در  امریکایی ها  مأموریت 
 )Why We Lost( »عنوان »چرا شکست خوردیم
پرسیده  را  پرسش  این  کتاب  این  در  او  است.  نوشته 
است: دشمن کیست؟ به قول دیگر، برای پیروز شدن 
در جنگ، که را باید بُکشم؟ او برای این پرسش، پاسخ 
»همه  دارد:  فورمول  یک  او  نمی یابد.  قناعت بخشی 
دشمن اند«. پرسش دیگری نیز وجود دارد که به طور 
رسمی آن را نمی پرسد: خواست واشنگتن و نیروهای 
امریکایی از افغانستان چه بود؟ پاسخ به این پرسش، 

فرصت می دهد که دشمن مشخص شود.
هم  دور  طالب  نام  زیر  همه ی شان  )دشمنان(،  آن ها 
جمع شده اند و تالش می ورزند آنچه را که غربی ها از 
سال 2001 به این سو در افغانستان به میان آورده اند، 
دسترسی  انتخابات،  اساسی،  قانون  بردارند.  میان  از 
و...  زنان  و  مردان  میان  برابری  آموزش،  به  دختران 
افغانستان  در  غربی ها  حضور  دست آوردهای  از  همه 
به  دولت شان  این  به  افغانستان  مردم  اما  می باشند. 
امور  که  می نگرند  شکست خورده  دولت  یک  عنوان 
آغشته  و  فاسد  دولت مردان  توسط  آن  دولت داری 
خاطر  به  آن ها  نیز  و  می شود  برده  پیش  به  فساد  به 
حفظ جایگاه خود با سران جنگی در ارتباط می باشند؛ 
آنچه که مردم از آن نفرت دارند. هم چنان »طلبه های 
قرار  دولت  با  مخالفت  در  بی پرده  و  آشکارا  دینی«  
دارند. آن ها هرکدام شان در مناطق خویش به ترتیب 
نفوذ  تحت  مناطق  در  و  می پردازند  گروه  تنظیم  و 
فعالیت  ]دولت[،  به عنوان گروه های مخالف  خویش، 

می نمایند.
با این حال، تمامی این گروه ها را یک نقطه ی مشترک 
به هم وصل می کند: پیروی و بیعت با مال عمر، مالی 

کسی  هنوز  تا  که  طالبان  افسانه ای  رهبر  یک چشم، 
نمی داند او زنده است یا نه. این گروه ها در تالش اند، 
نظامی  حمله ی  پی   در   2001 سال  در  که  را  قدرتی 
بودند،  داده  دست  از  غربی اش  متحدان  و  امریکایی 
اند که نباید  دوباره به دست آورند. آن ها به این باور 
قدرت از دست پشتون ها که قوم اکثریت در افغانستان 

پنداشته می شود، بیرون شود.
شده اند.  تقسیم  جریان  سه  در  گروه ها  این  تمامی 
جریان  این  ناسیونالیستی.  و  سنتی  جریان  نخست، 
باعملکردهای  توسط مال عمر شکل گرفته است که 
خویش یک اسالم سخت گیر و افراطی را از خود به 
نمایش گذاشته اند و یک دیدگاه بسیار خصمانه نسبت 
به آموزش دختران دارند. این جریان رابطه ی مستقیم 
همین  از  که  دارد  پاکستان  استخباراتی  نهادهای  با 
این   ،1996 سال  در  می شود.  تسلیح  و  تجهیز  مجرا 
گروه باکمک های نظامی استخبارات پاکستان، کابل را 
تسخیر نمود  و پس از آن نیز بدون وقفه تحت حمایت 
طالبان  که  است  دلیل  همین  به  دارد.  قرار  نهاد  این 
افغانستان، حمله بر مکتب نظامی در پشاور را نکوهش 
بن الدن  اسامه  با  رابطه ی خوبی  آن ها  کردند؛ چون 

داشتند، لذا جهاد عمومی را اعالن نکردند.
حمله های  تمام  است.  حقانی  شبکه ی  دوم،  جریان 
گروه  این  توسط  کابل،  در  وحشیانه  و  مرگ بار 
مرکز  به  حمله  راه اندازی  هم چنان  شده اند.  راه  اندازی 
فرهنگی فرانسه را نیز به این گروه نسبت داده اند. این 
گروه توسط جالل الدین حقانی و سپس توسط پسرش، 
سراج الدین، رهبری شده است. حقانی رهبر مذهبی و 
قبایلی است که پس از سال 2002، به شکل پنهانی 
در خط مرزی میان افغانستان و پاکستان در کوه های 
شکل  به  پاکستان  وزیرستان  کوه های  و  افغانستان 
هواپیماهای  تعقیب  تحت  و  می کرد  زندگی  پنهانی 
دو  حقانی،  داشت.  قرار  امریکایی ها  سرنشین  بدون 
با  نزدیک  ارتباط  است:  کرده  بازی  را  بزرگ  نقش 
اسامه بن الدن داشته است. او پس از سال های 80، 
رابطه ی  حقانی  است.  داده  پناه  را  الدن  بن  همیشه 
نزدیک با ISI داشته است. دومین نقش او این است 

که او استاِد مال عمر بوده است.
جریان سوم با گرایش مذهبی وهابیت است که زیر نام 
می نماید.  فعالیت   )TTP( پاکستان  طالبان  تحریک 
گروه   همین  سوی  از  پشاور  نظامی  مکتب  بر  حمله  
راه اندازی شد. این گروه اسالم گرای رادیکال رابطه ی 
افغانستان  طالبان  با  نیز  و  دارد  القاعده  با  نزدیک 
اثر  به  پاکستان  طالبان  تحریک  است.  داشته  روابط 
افغانستان،  طالبان  میان  در  درون گروهی  رقابت های 
در  است.  یافته  تشکیل  گروه  از سی  بیش  ائتالف  با 
این اواخر، این گروه به گروه دولت اسالمی )داعش( 
پیوسته است و بعضی از سران طالب را نیز به این گروه 

جذب کرده است.
سال 2015، یک سال پرخطر و بااهمیت برای نیروهای 
افغانستان است. در حاضر آن ها نقش خود را  امنیتی 
نظامی  نیروهای  پیش،  ماه  چندین  از  کرده اند؛  بازی 
خارجی مأموریت جنگی خویش را به دوش نیروهای 
امنیتی افغانستان گذاشته اند. نتیجه: نزدیک به 5000 
از  را  جان های شان   ،2014 سال  در  افغانستان  سرباز 
مربط  آن ها  تن   3200 میان  این  از  که  دادند  دست 
این حالت شکنندگی  با  پولیس می شوند.  به سربازان 
حکومت افغانستان تحت رهبری اشرف غنی، آیا آن ها 
با این هزینه ی سنگین، این مأموریت را به پیش برده 

خواهند توانست؟
کلیمانت ترم، پژوهشگر در مرکز مطالعات عالی علوم 
اجتماعی، در مورد آینده ی افغانستان به این باور است: 
توسعه ای  کاهش کمک ها  خارجی،  نیروهای  »خروج 
زیان های  با  مردم  نتیجه ،  در  که  دارد  پی  در  را 
هم چنان  شد«.  خواهند  مواجه  شغلی  فرصت های 
افغانستان  »آیا  می کند:  مطرح  نیز  را  پرسش  این  او 
سال  از  پس  که  خویش  نخبگان  دوباره ی  فرار  به 
در  شد؟  خواهد  مواجه  بازگشته اند،  کشور  به   2001
پیش  به  را  دوگانه  استراتژی  یک  آن ها  حاضر،  حال 
اما  می باشند؛  کشور  داخل  در  خودشان  گرفته اند. 
تا  بودند،  از کشور  خانواده های شان که قبال در خارج 
هنوز در همان جا اند؛ آنچه  که یک نشانه ی خوب به 

نظر نمی رسد«.
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یادم می آید، تازه انتخابات اولین دور پارلمانی در حکومت آقای کرزی گذشته 
بود. معلم ما از ما خواست که در مورد پارلمان بنویسیم. من آن روزها هیچ چیزی 
از پارلمان نمی دانستم. نه به اخبار گوش می دادم و نه به تفصیل اخبار! خودم 
بودم و دنیای بی غل وغش بچگانه  ای که داشتم. وقتی معلمم از من پرسید، چرا 
نمی دانم، چه  پارلمان  از  ننوشتی؟ گفتم، من هیچ چه  پارلمان چیزی  مورد  در 
بنویسم؟ آن معلم گرامی، برایم تشریح کرد. گفت، پارلمان یکی از سه قوا ی 
سه گانه است که دولت را شکل می دهند. گفت، پارلمان جای قانون گذاری و 
نظارت از اجرای قانون به دست حکومت است. گفت، پارلمان جایی برای بلند 
کردن صدای مردم است، جایی برای حساب گرفتن از حکومت. خالصه هر 
ادبیات من  معلم  روز  آن  پارلمان می گنجد،  تعریف  در  قانونی  لحاظ  از  آن چه 
روز هم  آن  فردای  حتا  شاید  نسپردم.  آن  حرف ها گوش  به  من  گفت.  برایم 
نمی فهمیدم، پارلمان چیست، چه کار می کند؟ چه کسی و چطور در آن راه پیدا 

می کند؟ امان از بچگی!!!
حاال که دور شانزدهم پارلمان افغانستان به تعطیالت زمستانی خویش رفته و 
سال بعد به احتمال زیاد، برای دور هفدهم پارلمان انتخابات برگزار خواهد شد، 
من کم و بیش از پارلمان می فهمم. چیزهایی که شاید در تعاریف معلمم وجود 
نداشتند. او پارلمان را جایی برای قانون گذاری و حراست از قانون می دانست، 
من تقریباً برعکس آن را یافته ام. این پارلمانی را که من می شناسم، به جای 
قانون گذاری، هر روز قانون گدازی می کند. به جای حراست از قانون، خود قانون 

را تاراج می کند.
 او می گفت، پارلمان به حکومت  اجازه نخواهد داد که حق ملت را بخورد، یا 
در انجام مسئولیت کوتاهی بکند. آیا چنین است؟ به صورت قطع، نه! ما بارها 
فاسد  مقامات  حامی  و  کاله بردار  و  دزد  خود  پارلمان  نماینده گان  که  دیده ایم 
اند. آن ها به جای حساب گرفتن از حکومت، سهم می گیرند. در  در حکومت 
مردم خویش،  از  نمایندگی  به جای  نمایندگان محترم  موارد، همین  از  خیلی 
نمایندگی از مقامات حکومتی کرده و هنوز هم می کنند. به طور مثال، در چند 
سال اخیر همواره تالش صورت گرفته تا حکومت های محلی از لحاظ صالحیت 
بر حکومت مرکزی  ارگان های محل،  اداره ی عالی  تصمیم گیری قوی شوند. 
فشار آورد که بودجه را برای حکومت های محلی تخصیص بدهد و تالش شود 
والیت ها از این لحاظ مستقالنه عمل کنند؛ اما این پارلمان، همین نمایند  گان، 
نقش نظارتی را از شوراهای والیتی سلب کردند. یکی هم نیست بپرسد که عزیز 
من! عقل کل کشور! نابغه! آقا و خانم محترم! عقل تان کجاست تا تمیز کنید که 
قدرت و صالحیت دادن به حکومت های محلی، چه معنا دارد؟ نبوغ تان کجاست 
تا درک کنید که بعد از شما بی ارزش ترین پدیده ی ممکن در این کشور، مشوره 
است. شمایی که قیمت تان یک ساعت رادو و پنج هزار دالر تعیین می شود، آیا 
نمی دانید  که اگر در این کشور اگر هر کس دیگری به مشوره ها گوش بسپارد، 
دولت مردان و دولت زنان گوش سپردنی نیستند! اگر خیلی نگران بساط معامله ی 
خویش با والی و ولسوال های والیت تان هستید، اصاًل شورای والیتی را منحل 
کنید، با آرای سبز خویش شوراهای والیتی را برای همیشه حذف کنید. آن گاه 
با خیال راحت، اگر والی به تجارت مواد مخدر روی آورد، شما سهم بخواهید! 
اگر در قتل و غارت مردم شریک شد، شما سهم بخواهید! در عزل و نصب 
ولسوال ها دخالت کنید و با خیال راحت، دوستان خویش را ولسوال مقرر نمایید 

تا پیروزی تان در دور بعدی انتخابات تضمین شود.
خالصه آن چه را معلم ما از پارلمان تعریف می کرد، اکثراً نادرست بوده. یکی از 
کارهای آلوده به نبوغ این پارلمان، تصویب قانون شرکت در انتخابات پارلمانی 
است. یعنی طبق صالح دید این جمع معاش خور 249 عددی، فقط کسانی حق 
دارند برای احراز کرسی پارلمان ثبت نام کنند که یا حداقل لیسانسه باشند، یا 
هم یک دور تجربه ی نمایند گی از مردم را داشته باشند. یعنی آن موجود خر و 
االغی که در عمرش مکتب نرفته و به زور تفنگ و پول خویش در دوره های 
قبلی، به پارلمان راه یافته بود، برابر با کسی است که دوازده سال مکتب و 4 
سال دانشگاه خوانده؟ یعنی کسی که شانزده سال زحمت کشیده تا لیسانسه 
شود، برابر است با کسی که به هر طریقی یک دوره وکیل بوده و هنوز هم برای 
جلوگیری از بوی بد خویش باید دایپر کان بیبی استفاده کند؟ یک عده   از وکالی 
همین دوره که عصر حمام های شاوردار است و خانه های مد روز، یک رقم بوی 
بد می دهد که واقعاً نیاز به دایپر کان بیبی دارد؛ چون این دایپر از بیرون شدن 

بوی بد جلوگیری می کند. 
و  دزدی  در  واالیی  هنر  دیدیم که  بیش همه  و  را کم  این جماعت  بگذریم! 
غارت دارند. فقط می خواهم آن معلمی که روزگاری از پارلمان برای من تعاریف 
متعددی را ارائه می کرد، بداند که پارلمان نه آن چیزی است که در تعریف های 
قانونی وجود دارد. پارلمان، بیش تر به پناه گاهی می ماند که ساکنانش جز دزدی، 

هنر دیگری بلد نیستند! 
هرچند هنوز آقای رییس جمهور این تصمیم نزدیک به دزدی را توشیح نکرده، 
اما با توجه به فشاری که در معرفی کابینه از سوی این مجلس روی اشرف غنی 

وجود دارد، احتمال توشیح آن زیاد است.

خبرنگار ناراضی

خورد حلوا
 و گفت شیرین است

هادی دریابی

نویسنده: ژان پی یر پیرین
برگردان: نسیم ابراهیمی

سال 2015، یک سال پرخطر و بااهمیت 
برای نیروهای امنیتی افغانستان است. 
در حاضر آن ها نقش خود را بازی 
کرده اند؛ از چندین ماه پیش، نیروهای 
نظامی خارجی مأموریت جنگی 
خویش را به دوش نیروهای امنیتی 
افغانستان گذاشته اند. نتیجه: نزدیک 
به 5000 سرباز افغانستان در سال 
2014، جان های شان را از دست دادند 
که از این میان 3200 تن آن ها مربط به 
سربازان پولیس می شوند. با این حالت 
شکنندگی حکومت افغانستان تحت 
رهبری اشرف غنی، آیا آن ها با این 
هزینه ی سنگین، این مأموریت را به 
پیش برده خواهند توانست؟
کلیمانت ترم، پژوهشگر در مرکز 
مطالعات عالی علوم اجتماعی، در 
مورد آینده ی افغانستان به این باور 
است: »خروج نیروهای خارجی، کاهش 
کمک ها توسعه ای را در پی دارد که در 
نتیجه ، مردم با زیان های فرصت های 
شغلی مواجه خواهند شد«. هم چنان 
او این پرسش را نیز مطرح می کند: 
»آیا افغانستان به فرار دوباره ی نخبگان 
خویش که پس از سال 2001 به کشور 
بازگشته اند، مواجه خواهد شد؟ در حال 
حاضر، آن ها یک استراتژی دوگانه را 
به پیش گرفته اند. خودشان در داخل 
کشور می باشند؛ اما خانواده های شان که 
قبال در خارج از کشور بودند، تا هنوز 
در همان جا اند؛ آنچه  که یک نشانه ی 
خوب به نظر نمی رسد«.

منبع: روزنامه ی فرانسوی زبان لیبراسیون

طالبان، سه جریان
 در یک جنگ مشترک
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به روز چهارشنبه هفته ی گذشته  نمایندگان  مجلس 
والیتی  شوراهای  این  از  بعد  که  کرد  تصویب 
نمی توانند از کارکرد مقام ها و ادار ه های محلی نظارت 
کنند. این مصوبه ی مجلس نمایندگان اعتراض وسیع 
اعضای شوراهای والیتی کشور را برانگیخته است. در 
اکثر والیت های کشور دفاتر شوراهای والیتی بسته 
شده است و مسئوالن شوراهای والیتی گفته  اند که 
با این عمل اعتراض شان را نسبت به مصوبه ی مجلس 
نظارتی  صالحیت  شدن  گرفته  بر  مبنی  نمایندگان 
منافی  را  آن  و  داشته اند  ابراز  والیتی  شوراهای  از 
ارزش های دموکراتیک می دانند. با مصوبه ی مجلس 
نمایندگان، شورای والیتی نمی تواند کارکرد داشته 
نهاد در ساختار دولت  این  نیست که  نیازی  و  باشد 
موجود باشد. آنان از رییس جمهوری خواسته اند که 

مصوبه ی مجلس نمایندگان را توشیح نکند.
مجلس نمایندگان در حالی صالحیت نظارتی را از 

عرف کهن قالین بافی در افغانستان، یکی از آخرین بقایای 
قبایل  است.  مانده  باقی  تمدن  ماقبل  از  است که  هنری 
استفاده ی  برای  را  قالین ها  هنوز  افغانستان  چادرنشین 
هزاران  که  الگوهایی  از  و  می بافند  دست  با  خودشان 
سال قدامت دارند، حفظ شده اند و نسل به نسل از مادر 
گوسفند  پشم  آن ها  می کنند.  استفاده  رسیده اند،  دختر  به 
استفاده  رنگ  عنوان  به  که  را  گیاه هایی  می چینند،  را 
می شوند، جمع آوری می کنند و در روندی که ماه ها زمان 
می برد، با زحمت زیاد، قالین می بافند و آن را رنگ آمیزی 

می کنند.
آذربایجان،  چون  کشورهایی  در  قالین بافی  است  ممکن 
ایران و ترکیه زمانی امر معمول و آشنایی بوده باشد؛ اما 
می بافند،  قالین  تجاری  با هدف  که  کارخانه هایی  اکنون 
صادرات  درصد   45 حدود  قالین  شده اند.  آن  جانشین 
افغانستان را تشکیل می دهد و ارزش صادرات آن به 231 
قالین های  را  آن  اندک  بخش  اما  می رسد؛  دالر  میلیون 
دست باف  قبایل تشکیل می دهند. قالیچه هایی که توسط 
چادرنشینان بافته می شوند، به هدف تأمین گرما یا تزئین، 
دیوارهای  بر  یا  می شوند  فرش  خیمه های شان  کف  در 
ممکن  قالیچه ها  این  از  برخی  می شوند.  آویزان  خیمه ها 
عروس  به  دادن  هدیه  منظور  به  ویژه  صورت  به  است 
به عنوان جهیزیه ساخته شوند. اما نقش قالین   در زندگی 
روزمره ، این جا پایان نمی یابد. »هتچلو«، دروازه ی آویزان 
خیمه، یک قالین بافته شده است. هم چنین قالین هایی که 
بر آن ها غذا می خورند و نماز می خوانند، نیز بافته می شوند.
بافته  فروش  برای  هرگز  قالیچه ها  این  حال،  این  با 
بافته  دیگری  هدف  به  قالین  یک  که  وقتی  نمی شوند. 
شود، قطعه ی جدیدی جاگزین آن می شود که قبایل برای 
تجارت به بازار می برند و این صرف همان قطعاتی است 
که کسانی چون ریاض بات، که می خواهند فرم هنری در 
حال مرگ را مشهور سازند، می توانند به آن ها دست یابند.

بات با طیف وسیعی از بافندگان قالین در کشمیر ارتباط 

شوراهای والیتی گرفته است که برعالوه ی شورای 
ملی که متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا 
می باشد، در ساختار نظام سیاسی افغانستان، شوراهای 
والیتی و ولسوالی نیز وجود دارند و اعضای این دو 
نهاد با برگزاری انتخابات عمومی به  طور مستقیم و 
از  هدف  می شوند.  انتخاب  مردم  طرف  از  سری 
تشکیل این شورا ها این بوده است که نقش مردم برای 
همکاری و نظارت از کارکرد حکومت توسط این 
شوراها برجسته شود و کسانی که از طرف مردم در 
این شورا ها انتخاب می شوند، بتوانند به نمایندگی از 
مردم این نقش را ایفا کنند. حال که مجلس نمایندگان 
صالحیت نظارتی شوراهای والیتی را گرفته است، 
کارکردی  نقش  که  می گردد  مطرح  سوال  این 
شورا های والیتی و ولسوالی در نظام سیاسی کشور 

چیست؟
به  تنها  ولسوالی  و  والیتی  شورا  های  نقش  اگر 

دارد؛ اما او پی در پی به افغانستان سفر می کند تا از قبایل 
چادرنشین قالین بخرد؛ قبایلی که در بیش از 500 سال 
تولید کرده اند. محموله ی معمولی  قالین  با دست  گذشته 
بات را 50 تا 60 عدد قالین تشکیل می دهند که فروش 
از  دوبار  بات ساالنه  می برد.  زمان  ماه  چهار  آن ها حدود 
ارتباط  خانواده ها  با  پیش  ماه ها  و  می خرد  قالین  قبایل 
افغانستان  در  او  کند.  مالقات  با  آن ها  تا  می کند  برقرار 
تا  می خرد  را  اجناس  دیگر  و  پارچه  غله،  برنج،  گوسفند، 
جمع آوری  خانواده های شان  از  تاجران  که  قالین هایی  با 
قطر،  در  دوحه،  در  دکانش  از  بات  کند.  تبادله  کرده اند، 
به الجزیره گفت: »هدف اصلی من فروش قالین نیست. 
به  را  قبایلی  قالین  یک  ارزش  که  است  این  من  هدف 
قالین  تنها یک  قبایلی،  قالین  جهان نشان دهم«. »یک 

نیست، بلکه یک میراث است«.
تهدید تجاری سازی

در  است  ممکن  قبایلی  قالین  میراث  ترویج  برای  تالش 
حفظ تولید منحصر به فرد این قالین ها کلیدی باشد. در 
حال حاضر، بافندگان چادرنشین قالین باید با کارخانه های 
تولید قالین در سراسر جهان رقابت کنند. عمری شوارتز، 
در  مستقر  شرکت  یک  که  نازمیال  مجموعه ی  مدیر 
سروکار  تزئینی  و  نفیس  قالین های  با  و  است  نیویارک 
دارد، گفت که از نگاه تاریخی این به ضرر بافندگان تمام 
سال  »یک و نیم  گفت:  تیلفون  طریق  از  شوارتز  می شود. 
بافندگان یک قطعه ی  تا  از آن زمان می گیرد  یا بیش تر 
بدانند  می خواهند  فروشندگان  »و  کنند«.  تولید  را  خوب 
که یک منبع، با اندازه و نوع مشخص، به صورت منظم 
می دهند  ترجیح  سرمایه گذاران  که  گفت  وی  دارند«. 
و  تولید کنند  قالین  به صورت کتله ای  و  بسازند  کارخانه 
بافندگان فقط قالین ها را گره بزنند. شوارتز گفت: »اکثر 
بافندگان در سراسر جهان امروزه در زمینه ی طرح حرفی 
برای گفتن ندارند. آن ها فقط کارگر هستند«. قبایلی که 
بات  که  قالین هایی  می کنند؛  تولید  قالین  افغانستان  در 

مشوره دهی خالصه شود و نتوانند از کارکرد مسئوالن 
هدف  آنچه  کنند،  نظارت  والیتی  ارگان های  و 
زمینه ی  باید  که  است  بوده  شورا ها  این  تشکیل  از 
همکاری مردم را با حکومت مساعد سازد و جلو سوء 
استفاده در نظام گرفته شود، برآورده نمی شود. تنها 
محلی  مقام های  برای  شوراها  این  مشوره دهی  نقش 

نمی تواند الزام عملی را در پی داشته باشد.
کارکرد شوراهای والیتی در نظام سیاسی کشور این 
است که بتوانند برعالوه ی مشورده دهی، از کارکرد 
و  برنامه ها  تطبیق  چگونگی  و  حکومتی  مقام های 
حاکمیت قانون نظارت کنند و حکومت و مقام های 
به خوبی  را  وظایف شان  که  بسازند  ملزم  را  اداری 
و  دقیق  طور  به  را  دولت  برنامه های  و  دهند  انجام 
عادالنه تطبیق نمایند. این که مجلس نمایندگان چرا 
صالحیت نظارتی را از شورا  های والیتی گرفته است، 
مجلس  اعضای  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند  تنها 
از کارکرد  نظارت  نمایندگان خواسته اند صالحیت 

حکومت تنها به مجلس نمایندگان محدود شود.
که  است  آمده  اساسی  قانون  در  که  است  درست 
و  حکومت  کارکرد  از  می تواند  نمایندگان  مجلس 
تطبیق قانون نظارت کند؛ اما این به این معنا نیست که 
نقش نظارتی شورا  های والیتی منافی این صالحیت 
مجلس  اتوریته ی  و  باشد  نمایندگان  مجلس  قانونی 
نمایندگان را تضعیف کند. در واقع شوراهای والیتی 
و ولسوالی در زمینه ی تطبیق قانون و نظارت از کارکرد 
حکومت همکار مجلس نمایندگان می باشند و نظارت 
مقام های حکومتی می تواند  از عملکرد  این شورا ها 
یک ضرورت و نیاز جدی برای حاکمیت قانون   باشد. 
والیتی  شوراهای  نظارت  که  نگرانی  این  رفع  برای 
شوراهای  اعضای  استفاده ی  سوء  زمینه ی  می تواند 
را  حکومت  کاری  نظام  و  بسازد  بیش تر  را  والیتی 
مختل   سازد، منطقی نیست که نقش نظارتی شورا  های 
که  است  این  منطقی  راه حل  شود.  گرفته  والیتی 
نظارتی شورا  های والیتی و  قانونی و  صالحیت های 

ولسوالی به درستی تعریف و مشخص شوند.
صالحت  این که  جای  به  نمایندگان  مجلس 
نظارتی را از شورا های والیتی بگیرد، باید حدود و 
صالحیت های قانونی شورا های والیتی و ولسوالی را 

تعریف می کرد.

می خرد، به زودی پدیده ی مشابهی را تجربه خواهند کرد. 
فرانسسکا ریچیا، پژوهشگر مستقلی که در زمینه ی تحول 
حال جنگ  در  در کشورهای  کارهای خالقانه  و  شهری 
که  دارد  شهرها   برخی  »افغانستان  گفت:  دارد،  تخصص 
اند«. فرانسسکا از طریق  با سرعت جهانی در حال رشد 
سنتی  شهرنشینی  با  مقایسه  »در  گفت:  کابل  از  تیلفون 
این  است،  شده  پخش  مساویانه  طور  به  حدودی  تا  که 
محدودی  تعداد  اطراف  در  بیش تر  و  است  متفاوت  رشد 
از شهر های کالن متمرکز شده است. این رشد هم چنین 
کشور  این  که  انسان دوستانه ای  اضطراری  شرایط  از 
دیگری  عامل  است«.  متأثر شده  نیز  است،  کرده  تجربه 
که فرانسسکا گفت ممکن است مردم را به سوی شهرها 
»تفاوت  است.  روستایی  مناطق  در  زیربنا  نبود  بکشاند، 
وجود  مناطقی  این کشور  در  که  است  این  افغانستان  در 
مناطق  دیگر  با  ارتباط شان  زمستان  جریان  در  که  دارند 
کامال قطع می شود. اگر در مناطق روستایی زیربنا وجود 
می داشت، مردم نمی خواستند به شهر بروند«. وی گفت 
یک  به  را  حاضر شهرنشینی  حال  در  جهانی  اقتصاد  که 
تبدیل  هزینه،  بدون  نه  اما  اجتناب؛  غیرقابل  پدیده ی 
شهرنشینی  جامعه،  پایین  سطح  »برای  است.  ساخته 
یک  شهرها  و  نیست  امکانات  بهبود  معنای  به  لزوما 
روستانشینان  که  دارند  را  آنی  از  متفاوت  بسیار  سیستم 
زندگی  »شهرنشینی  گفت:  بات  دارند«.  عادت  آن  به 
شهری  خانه های  در  مردم  »وقتی  می کشد«.  را  قبایلی 
 500 نگهداری  برای  کافی  جای  آن ها  می کنند،  زندگی 
گوسفند و بافندگی مناسب ندارند و هم چنین دسترسی به 
نیز برای  گیاهان مناسب برای ساختن رنگ های طبیعی 
آن ها میسر نیست«. شهرنشینی و تجاری سازی قبال نیز 
تولید منحصر  به دست بافی و  نقاط جهان  از  در بسیاری 
»در  گفت:  شوارتز  است.  بخشیده  پایان  قالین  فرد  به 
قرن نزدهم، هر روستا روش متمایزی برای تولید قالین 
داشت«. »شما می توانستید بگویید، یک قالین مربوط به 
به  قالین  تولید  به  روستانشینان  این  و  است  روستا  کدام 
این روش برای 300 تا 400 سال ادامه دادند. قالین های 
برای  انحصاری  شکل  به  تقریبا  کنونی،  فرد   به  منحصر 
بازارهایی که اجناس قیمی در آن ها به فروش می رسند، 

به شکل کارمزد تولید می شوند«. 
]در  خریداران  تاریخ،  در  بار  اولین  »برای  گفت:  شوارتز 
ایاالت متحده و اروپا[ ]بافتن[ قالین را به عنوان شکلی 
زمان  از  بیش تری  افراد  »امیدوارم  می شناسند«.  هنر  از 
استفاده کنند  و از آن ها به شکلی قدردانی کنند که از یک 

نقاشی استادانه قدردانی می کنند«.

به این ترتیب، آن ها )جمهوری های آسیای مرکزی( تنها می توانند چشم به راه کمک های روسیه 
و ایاالت متحده ی آمریکا باشند. اما سوال این است که آیا آمریکا می تواند کمک های جدی اش را 
عرضه کند؟ روسیه نیز برای اشتراک در چنین جنگی، عالقه  ی چندانی ندارد. در این صورت، روسیه 
از جنگ افغانستان، به تنهایی و خیلی هم جدی با دشمن مجهز مواجه خواهد شد. چیزی که روسیه 
جداً به آن احتیاج ندارد. می توان از توان حمالت نظامی استفاده کرد؛ اما به شکل »مشروط«. خب، 
برای پرداخت کمک، الزم است که روسیه جهت گیری الزم داشته باشد و مهم ترین مسأله، هزینه ی 

اقتصادی است. درست مثل هر زمان.
مشکل است که بتوان گفت، همکاری آمریکا با روسیه در مبارزه علیه دولت اسالمی )داعش( به 
پیمانه ی قابل قبول خواهد بود. ما تکنولوژی خود را در عراق و سوریه که فکر می کنم در سطوح 

الزم ارائه شده است، دوباره ارائه خواهیم کرد و کمک های مسکو، به اندازه ی کافی خواهد بود.  
برای همکاری های بیش تر، چه چیزی مشترکی وجود دارد؟ خب، برای آمریکا، داعش چه چیزی 
در  نزدیک  انتخابات  با  آن هم مصادف  آمریکایی،  پروژه ی  داعش یک  علیه  است؟ نخست، جنگ 
آمریکا است. دوم، تالش »درازمدت« برای جلوگیری از فعالیت های اسالمیست ها در قدم نخست، 
محافظت از متحدان شرق میانه است. سوم، جنگ علیه داعش، حقیقتًا جنگ علیه تروریسم است. و 
چهارم این که خواسته ی حفظ نفوذ در منطقه که اگر داعش پیروز شود، همه چیز فرو خواهد ریخت 

و به گرد و غبار تبدیل خواهد شد. 
بنابراین، به چه منظوری روسیه آمریکا را به خاطر برآوردن اهداف صرفًا آمریکایی، کمک می کند؟ 
در چنین وضعیتی، نمی توان به درستی فهمید، هدف و مقصد والدیمیر پوتین در راستای همکاری 

با آمریکا، چیست.
***

بوریس کگارلیتسکی- جامعه شناس، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی، به این نظر 
است :

همه ی هراس ها از گروه دولت اسالمی کاماًل بی اساس اند. خطر به آن پیمانه ای نیست که برخی ها 
اما موج  آماده است؛  با هرنوع خطر، کاماًل  برای مقابله  یادآوری می کنند. فدراسیون روسیه  از آن 
افراط گرایی اسالمی هم اکنون در روسیه آمده است و این موج، مرزهای روسیه را تهدید می کند. 
در حال حاضر، به نظر می رسد که نیروهای بیش تری از جوانان مسلمان و از کشورهای مختلف- از 
جمله روسیه و کشورهای آسیای مرکزی- به استخدام داعش در می آیند. خب، حقیقتًا این اتفاق رخ 

داده است. اما فراتر از آن چیزی که فعاًل دیده می شود، کمی بعید به نظر می رسد.
اگر در مورد امکانات کشورهای آسیای مرکزی برای حفظ امنیت سخن گفته می شود، همه ی این 
فکر  می جنگد،  حاال   که  همان طوری  داعش  دارند.  بستگی  مقابل   طرف  نظامی  تهدید  به  مسایل 
ارتش  با  مستقیم  برخورد  احتمال  کند.  باز  خود  برای  جبهه ی جدیدی  که  نمی بیند  نیازی  می کنم 
]جمهوری های آسیای مرکزی[ دور از نظر است. اما ممکن است افکار و موقف مردم، بر روند اوضاع، 
تأثیر خودش را داشته باشد. این مسأله به میزان نارضایتی های مردم از دولت های شان بستگی دارد. 

به عنوان مثال، کشور ازبکستان. 
آمریکا  متحده ی  ایاالت  با  داعش  علیه  مبارزه  در  که  اند  مایل  روسی  جنرال های  دیگر،  از سوی 
همکاری های نزدیکی داشته باشند. البته نه به دلیل این که روسیه عاشق جنگ است، بلکه بیش تر به 
این دلیل که از طریق همکاری با آمریکا، بتوانند تحریم های وضع شده علیه روسیه را کاهش دهند.

***
حیدر جمال- پژوهشگر علوم سیاسی و رییس کمیته ی اسالمی روسیه  به این باور 

است :
خطر داعش به صورت کل جدی است. در آسیای مرکزی، رژیم های این کشورها در مقابل خطرهای 
افراد  با  که  ندارند  را  این  توان  و  کنند  محافظت  خود  نیروهای  از  می توانند  تنها  داعش  باالقوه ی 
بیگانه ی متعلق به داعش، قاطعانه برخورد کنند. در مورد روسیه، گزارش ها از بی ثباتی در این کشور، 
خیلی راست نیستند. داعش نمی تواند در پیش برد مقاصد خود، با مسکو طرف شو د. اما می تواند که 
از کشش موجود میان روسیه و آمریکا طوری که این روزها دیده می شود، استفاده کند. ]در روسیه[ 
هسته ی اصلی داعش، در واقع همکاران سابق اطالعات سیاسی صدام حسین هستند که قباًل در 
بازی های  با  آن ها  که  است  خاطر  این  به  بودند.  دیده  آموزش  شوروی،  اتحاد   ]КГБ[ کا.گ.ب 
سیاسی، کاماًل آشنا هستند و قرار نیست که ابزار فشار دست واشنگتن، در مقابل مسکو قرار گیرند. اما 
در مورد کشورهای آسیای مرکزی، مسأله فرق می کند. آن ها ]داعش[ نسبت به این مناطق، به چشم 
مورد عالقه ی خود می بینند. به این خاطر، استخدام جوانان مسلمان در صف داعش، به خصوص از 
منطقه ی آسیای مرکزی، تا به حال اتفاق افتاده و همین طور بیش تر خواهد شد؛ زیرا که امروزه داعش 

نماد پرچم اسالم سیاسی است. 
البته، کشورهای آسیای مرکزی با چنین خطرهایی، نمی توانند کنار بیایند. موضع سران کشورهای 
رهبر  بود.  واضح  کاماًل  مسکو،  اخیر  اجالس  در  مشترک المنافع[  مستقل  ]کشورهای  س.ن.گ 
ازبکستان- اسالم کریموف- اعتراف کرد که دولت او از جنبش اسالمی ازبکستان ]ИДУ[ هراس 
دارد. اما او مایل است که در همه ی شرایط در قدرت باقی بماند. کریموف امروز یکی از منفورترین 
که  ازبک مجبور شده اند  میلیون  ده  از  بیش  است.  در سطح جهان  و  مردم خود  برای  دیکتاتورها 
کشور خود را ترک کنند و دلیل عمده ی آن  هم  مخالفت با رژیم اسالم کریموف بوده است. در این 
صورت، اگر داعش به ازبکستان یا تاجیکستان بیاید، نیاز به »جبهه ی بزرگ« نیست؛ آن ها قادرند 

وضعیت این کشورها را دگرگون کنند.
بعید به نظر می رسد که روسیه بخواهد در جنگ آمریکا علیه داعش، دخالت کند؛ زیرا روسیه درک 
ما می گویند، جنگ علیه  به  اند که  بسیاری موجود  نیست. عوامل  به سودش  این کار  می کند که 
داعش، جنگ روسیه نیست. این مشکل آمریکا است و آمریکا خود می داند چگونه با آن مقابله کند.

داعش در آسیای میانه؛ 
آنهاوحشتمیآفرینند
ومانبایدنگرانباشیم؟

نقش نظارتی شوراهای والیتی 
نباید گرفته شود

هنِر قالین بافی افغانی
شهرنشینی و تجاری سازی،
 بقایای هنر باستانی قبیله های افغانستان را تهدید می کند
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بخش چهارم

افغانستان در نگاه



خزان سال 2010 بود که برای اولین بار خبر آمدن تعداد زیادی از دانشجویان افغان را که 
برای تحصیل به قزاقستان می آمدند، شنیدم. برای ما جالب بود که افغانستان، به این زودی 
زیرا  است؛  داشته  چشم گیر  دست آورد  آموزشی  زمینه ی  در  طالبان،  حاکمیت  سقوط  از  بعد 
حکومت بعد از طالبان، رهبری کشوری را به دست گرفت که کاماًل ویران شده بود. طی ده 
سال با وجود کم و کاستی هایی در موجودیت حکومت جدید افغانستان، نسل جوان این کشور، 
به خصوص دختران افغان، توانستند مکتب بروند و شانس تحصیل به بیرون از افغانستان را 
نیز نصیب شوند. مسئوالن و استادانی که در دانشکده ی آمادگی برای تحصیالت عالی در 
دانشگاه الفارابی کار می کنند، با برگزاری جلسات و نشست های پی در پی، مقدمات اولیه ی 
سفر این دانشجویان را فراهم نمودند. همه با هم برای استقبال و پذیرایی از این دانشجویان 
به سمت میدان هوایی بین المللی شهر آلماتی راه افتادیم. بعد از ظهر 28 سپتامبر 2010 بود که 
هواپیمای  حامل 155 تن از دانشجویان افغانستانی در میدان هوایی بین المللی شهر آلماتی 
قزاقستان به زمین نشست و انتظار چند ساعته در میدان هوایی با دیدن این دانشجویان واقعًا 
به سادگی قابل تحمل بود. از میدان هوایی تا خوابگاه، جابه جایی این همه دانشجو در یک 
این  برای  اوایل،  داریم.  یاد  به  به خوبی  را  دانشجویان  این  معاینات  و  برنامه ی غذایی  شب، 
دانشجویان روزهای دشواری بود؛ زیرا آن ها به زبان قزاقی و روسی بلدیت نداشتند. وقتی یک 
دانشجو به زبانی که استاد به آن تکلم و تدریس می کند، بلدیت نداشته باشد، یا استاد به زبانی 
که دانشجو به آن تکلم می کند، نفهمد، در واقع تمام در س ها فهمیده نمی شوند و دانشجو 
زود خسته و پریشان می شود. تالش ما بر این شد که با دانشجویان جدی کار کنیم تا این که 

دانشجویان بفهمند، استاد پیرامون چه موضوعی سخن می گوید.
ما در دانشکده ی زبان، برای یاددهی زبان قزاقی و روسی به دانشجویان افغانستانی، مسئولیت 
سنگینی داشتیم. تنها به وسیله ی زبان قزاقی و روسی بود که این دانشجویان می توانستند 
درس دانشگاه را بفهمند و از ثمره ی آن برای افغانستان و نسل آینده ی آن کشور سود ببرند. 
اگر در یاددهی زبان به دانشجویان افغانستانی ناکام می ماندیم، در آن صورت، کل روند ناکام 
می شد. هدف این بود که دانشجویان افغانستانی به زبان قزاقی و روسی تسلط یابند و با این 
بیرون  تحصیل کرده ی  نسل  عنوان  به  و  بخوانند  درس  قزاقستان  دانشگاه های  در  زبان  دو 
آزادی، صلح، رفاه، عدالت و  انسانیت، رواداری،  از کشورشان، در راستای گسترش فرهنگ 
توسعه برای کشورشان کار کنند. هدف ما این بود که دانشجویان افغانستانی در قزاقستان در 
زمینه ی دانش مدرن ثمره  ای نصیب شوند و به این طریق، به زندگی مسالمت آمیز و خالی از 

اختالفات گوناگون ، برسند. 
تدریس زبان قزاقی و روسی برای دانشجویانی که به این دو زبان پیش از آن هیچ آشنایی ای 
نداشتند، خیلی دشوار بود. با زبان اشاری و با همکاری دانشجویانی که تا اندازه ای به زبان 
افغانستانی پیش بردیم و  قزاقی و روسی آشنایی داشتند، تدریس زبان را برای دانشجویان 
به زودی کار ما نتیجه داد. دانشجویانی که تالش می کردند و شب و روز زحمت می کشیدند، به 
این دو زبان تسلط یافتند. تعدادی از آن ها، اکنون به کشورشان برگشته اند و ما جداً خوشحالیم 
از مأموریت مان برای تدریس زبان قزاقی و  که آن ها در کشورشان کار می کنند. پنج سال 
روسی به دانشجویان افغانستانی می گذرد و این مأموریت که از سوی دولت قزاقستان به ما 
واگذار گردیده بود، پیش ما به معنای ادای تعهد در قبال نسل جوان کشور دوست، افغانستان، 

به کوچک ترین  قادر  ما  افتخار می کنیم که  واقعًا خوش حالیم و  ما  این جهت،  از  است. 
کار- نظیر تدریس دانشجویان افغانستانی- بودیم و تالش های ما به هدر نرفته اند.

در  پرسش هایی  آن ها  دارند.  و  داشته  زیادی  کنجکاوی  حس  افغانستانی  دانشجویان 
قزاقستان  مورد  در  دیگر  پرسش  ده ها  و  قزاق  قوم  پیدایش  تاریخ  زندگی،  تاریخ،  مورد 
جدید، مطرح کردند. آن ها دوست داشتند بدانند، تجارب دولت قزاقستان در امر توسعه ی 
این  پرسش های  به  زبان،  تدریس  کنار  در  ما  و  است  پیموده  را  مسیری  چه  همگانی، 
نظر  از  و  عمر  سال   23 با  است  کشوری  نوین  قزاقستان  می دادیم.  پاسخ  دانشجویان 
مساحت نهمین کشور بزرگ در جهان است. البته ما قزاقستانی ها به کشور خود احترام 
زیادی قایلیم و فکر می کنیم واقعًا کشور ما تاریخ درخشانی دارد. رشد و توسعه ی همگانی 
کشور ما، آن هم در این مدت کم، همیشه مورد تحسین ماست و مسایل حقوقی، اجتماعی 
و فرهنگی، نظیر تساوی مرد و زن در همه ی امور و حضور گسترده ی زنان در همه ی 

عرصه ها، ما را انگیزه ی بیش تر می دهد. 
در این جا، شخصًا به عنوان یکی از استادانی که روزگاری برای دانشجویان افغانستانی 
هیچ گاهی  متشکرم.  خیلی  دانشجویان  این  سخاوت  و  مهربانی  از  می کردم،  تدریس 
نخواهم  فراموش  را  دانشجویان  این  رفتار  در  صداقت، دوستی، مهمان نوازی و سادگی 
کرد. امیدوارم همه ی این دانشجویانی که در کشور ما تحصیل کرده اند، در هر زمان در 

کشورشان نمایندگان صلح و رواداری باشند.
دولت  سوی  از  افغانستانی،  دانشجویان  برای  تحصیلی  بورسیه های  پنج ساله ی  قرارداد 
قزاقستان در سال جاری به پایان رسید. ما امیدواریم تا دانشجویانی که در سال اول و بعد 
از آن با ما بودند و زبان قزاقی و روسی و سپس در قزاقستان دانشگاه را تمام کردند، هیچ 
وقت ما را فراموش نکنند. سخن ما به دولت افغانستان این است که بیش ترین توجه شان 
را به نسل جوان معطوف بدار د. زیرا در کشور خودمان، همیشه و همه می گوییم، جوانان 

رهبران فردای مملکت ما هستند.
و  خرسندیم  قلبًا  افغانستان-قزاقستان،  کشور  دو  حسنه ی  و  نیک  روابط  از  اخیر،  در 

امیدواریم این روابط، همیشه ادامه داشته باشد.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

محاسنش  از  تار  یک  اما  دارد؛  زیاد  حسن  دموکراسی 
و  میانبر  راه های  رسیده  درد  آدم های  به  که  است  این 
می دهد.  نشان  را  وارده  مصایب  از  رهایی  کوتاه  شدیدا 
مثال اگر شما ده فرزند داشته باشید و غم نان و لباس و 
مسکن شان شما را بی چاره کرده باشد، دموکراسی برای 
شما  دارد.  راه حل  تأسف آور،  وضعیت  این  از  شما  خروج 
مجبور نیستید پسران خود را به زور مجبور کنید که از سر 
صبح تا اهلل شام خشت بزنند. انتخابات دموکراتیک برگزار 
می کنید تا در یک پروسه ی شفاف و عادالنه معلوم شود 
خالی  تشناب  یکی  کدام  بزند،  خشت  پسر تان  کدام  که 
کند، چه کسی چوپان شود، چه کسی به ایران برود و در 
سنگُبری کار کند و کدام یکی خود را زیر موتر بیندازد. 
این طوری همه ناچار به نتیجه ی انتخابات تن می دهند 
نمی شوید.  رو به رو  ناراضی«  » پسران  پدیده ی  با  شما  و 

همان برادران ناراضی برای هفت نسل تان بس است.
نمی داشتیم.  گزینه  همه  این  نمی بود،  دموکراسی  اگر 
فقدان دموکراسی یک شب  در  یادتان هست که سابق 
چای با نان قاق می خوردیم و فرداشبش برای تنوع، نان 
دیگرش  مثال  نیست.  این  طور  حاال  ولی  چای؟  با  قاق 
است. سابق که کدام  گزینه ی قشنگ خودکشی  همین 
بال سرتان می آمد ، هاج و واج می ماندید که چه کار کنید. 
زیر سقف عقل  در  گزینه ها  انفجار  یعنی  دموکراسی  اما 
فعال. متوجه نشدید؟ همین چند روز پیش خانمی به نزد 
البته غیور شکایت  از قضات خوش فکر و دادگر و  یکی 
برده و گفته که یکی از این حیوانات معروف به مرد بر 
این  ما در زمینه ی  اول گفته که  او تجاوز کرده. قاضی 
مشخصی  قانون  است،  زشت  خیلی  خدایی اش  که  کار، 
نداریم. شما لطف کنید بروید و بیایید و شکایت کنید که 
این مردکه ی پدرلعنت طرف شما نظر غیراسالمی کرده 
که ما بزنیم پوز این بی ناموس را لگن کنیم. بعد، خانم 
می گوید که جناب قاضی شما متوجه نیستید، این مرد بر 
من تجاوز کرده. می دانید تجاوز چیست؟ آن وقت قاضی 

عصبانی می شود و به خانم می گوید:
» آها، تجاوز. پس تو چرا زنده ای؟ چرا خودت را نکشتی؟ 

بگو، چرا خود را نکشتی؟«
آگاهان براین باور اند که تا همین سال های اخیر از پنجاه 
قربانیان  برای  خودکشی  گزینه ی  افغانستان  تاریخ  قرن 
شده،  دموکراتیک  وضعیت  که  حاال  نبود.  باز  تجاوز 
قضایی،  سیستم  به  مراجعه  جای  به  می توانند  قربانیان 
سرشان.  خیر  از  کنند  انتخاب  را  خودکشی  گزینه ی 
منطقی هم هست و از نظر شعری نیز هیچ راهی نیست 

کان را نیست پایان غم مخور.

چرا 
خودت را نکشتی؟

خوشحالم که به دانشجویان افغانستانی

آیگل موساگلوا- استاد دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه 
الفارابی قزاقستان- این مطلب را نوشته و به روزنامه ی 
»اطالعات روز« فرستاده است.
برگردان: یاسر راشد

دانشجویان افغانستانی حس کنجکاوی 
زیادی داشته و دارند. آن ها پرسش هایی 
در مورد تاریخ، زندگی، تاریخ پیدایش قوم 
قزاق و ده ها پرسش دیگر در مورد قزاقستان 
جدید، مطرح کردند. آن ها دوست داشتند 
بدانند، تجارب دولت قزاقستان در امر 
توسعه ی همگانی، چه مسیری را پیموده است 
و ما در کنار تدریس زبان، به پرسش های 
این دانشجویان پاسخ می دادیم. قزاقستان 
نوین کشوری است با 23 سال عمر و از نظر 
مساحت نهمین کشور بزرگ در جهان است. 
البته ما قزاقستانی ها به کشور خود احترام 
زیادی قایلیم و فکر می کنیم واقعاً کشور 
ما تاریخ درخشانی دارد. رشد و توسعه ی 
همگانی کشور ما، آن هم در این مدت کم، 
همیشه مورد تحسین ماست و مسایل حقوقی، 
اجتماعی و فرهنگی، نظیر تساوی مرد و زن در 
همه ی امور و حضور گسترده ی زنان در همه ی 
عرصه ها، ما را انگیزه ی بیش تر می دهد. 
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بگو مگو از

روزگار خلبانان افغان
خلبانان سرمايه هاي انساني اين سرزمين هستند. در نبود 
را  كارآمدي شان  معناي  امنيتي  نيروهاي  هوايي،  نيروي 
نيروهاي  جان مايه ي  هوايي  نيروهاي  می دهند.  دست  از 
آمريكايي  دالر  مليون   ٢ از  باالتر  با سرمايه گذاري هنگفت  خلبان  زميني هستند. يك 
تربيت می شود و همين گونه به مراقبت و تشويق نياز دارد تا »قدرت تمركز« پروازي 
داشته باشد. قدرت تمركز از سقوط هلي كوپتر كه باالتر از ١٨ مليون دالر ارزش دارد، 
جلوگيري می كند و در پالن گذاري عمليات ها خلبانان به تمركز بيش تر نياز دارند. خلباني 
كه در فكر خانه مچاله برود، غذاي كافي صرف نكند، ماه در ماه از زندگي قرض دار باشد 
و در نهايت مرگ و زندگي اش براي دولت ارزش نداشته باشد، چگونه می تواند »قدرت 

تمركز«اش را حفظ كند؟
باري در اياالت متحده ي آمريكا يكي از هم صنفي هايم كه از پاكستان بود، از من در 
امتياز هاي يك خلبان پرسيد. وقتي گفتم كمتر از ٥٠٠ دالر  مورد عايد ماهوار و ساير 
ندارند، تعجب كرد و گفت،  امتياز ديگري هم  افغان است و  پيلوتان  آمريكايي معاش 
»در كشور شما باالتر از چهل كشور حضور دارند و اين همه كمك هاي جامعه ي جهاني 
كجا مصرف می شوند؟« تازه می فهميدم كه يك خلبان پاكستاني عالوه بر هشتاد هزار 
كلدار معاش، كوپون اضافي براي خانواده اش و براي اجراي وظايف شبانه امتياز باالتر 
از ٥٠٠٠ كلدار برعالوه ي عايد ماهوار و امتياز اضافه كاري نيز دريافت می كند. خودش و 
خانواده اش از بيمه ي صحي برخوردار و بيمه ي حياتي نيز براي شان در نظر گرفته شده 
است. هر خلبان يك آپارتمان از سوي دولت براي سرپناه دريافت كرده و در هر سال از 

دوماه رخصتي با معاش برخوردار است.
خلبانان افغان اما نه تنها كه بيمه ي حياتي ندارند، پرداخت كرايه ي خانه بر آن ها گراني 
می كند و از بيمه ي صحي خبري نيست. معاش يك ماه را كه دريافت می كنند، تا رسيدن 
معاش بعدي قرض دار هم می شوند. رخصتي كه باشد سر جايش. شب و روز در دشت و 
صحرا و كوه و دريا با تروريستان می جنگند و طالب می كشند. مصرف كالري روزانه ي 
يك خلبان به مراتب باالتر از افراد عادي است. براي مثال، بوتل پالستيكي آب را نيمه 
بنوشيم و در كابين هلي كوپتر بگذاريم و از كابل تا بدخشان با هلي كوپتر سفر كنيم، 
بوتل از اثر كمبود اكسيجن حالت اولي اش را از دست می دهد و فشرده می شود. فشار كار 
و تمركز حين پرواز و در عين حال كمبود آكسيجن حالي به حال خلبان نمي گذارد. در 
ارتفاعات بلند گوش ها قفل می شوند و فشار عجيبي كه از مرگ كمتر نيست را اعصاب 
تجربه می كند. اين در حالي است كه دولت افغانستان ٨٥ افغاني براي مصرف غذاي 
می تواند  خلبان  افغاني چطوري يك   ٨٥ با  است.  گرفته  نظر  در  خلبان  شبانه روز يك 

انرژي مصرفي روزانه اش را به دست آورد؟
نتیجه: 

- خلبان افغان يعني چوب مصرفي سياست گذاري هاي ناكام سياست مداران.
- خلبان افغان با دريافت ٢٠٠٠٠ افغاني عايد ماهوار، بدبخت تَر از گارسون هوتل هاي 

مجلل كابل.
- خلبان افغان با دريافت ٨٥ افغاني مصرف غذايي روزانه، برابر با يك نََفر سرباز.

- خلبان افغان از اثر نداشتن سرپناه، بدبخت تَر از تمام كرايه نشينان كشور ش.
- خلبان افغان در نبود بيمه ي صحي، كم ارزش تَر از كارمند شاروالي كه بيمه ي صحي 

دارد.
- خلبان افغان در نداشتن بيمه ي حياتي، يعني مرگ و زند گي اش براي دولت و مردم 

افغانستان هيچ گونه ارزشي ندارد.
منت  بر من  بگذاريد،  اشتراك  به  كوتاه  نوشته ي  را ضمن يك  اين مطلب  اگر  پ.ن: 

می گذاريد.

افغانستان هزاره ها می برند و  از تجزيه ی  كمترين سود را 
بيش ترين ضرر را هم. اگر تجزيه در افغانستان به آن گونه 
افتاد، ممكن می بود، می شد  اتفاق  كه در چك و سلواكيا 
افغانستان  تجزيه ی  در  اما  كرد.  توجيه  را  تجزيه طلبی 
نياوردن  رای  افتاد.  خواهد  اتفاق  ديرپا  دشمنی  با  هند  از  پاكستان  جدايی  تجربه ی 
نامزدوزيران هزاره بزرگ ترين درد اين قوم نيست كه به محض آن، در برابر پرچمی 

گستاخی كنيم كه زير آن همين اكنون جوانان هزاره عليه طالب و داعش می جنگند.
نمی دانم پشت اين غوغای غيرمسئوالنه چه كسانی ايستاده اند، ولی چنين سروصداها 
به صورت قطعی نه به سود هزاره هاست و نه به سود حل مسأله در جغرافيای امروزی 
افغانستان. بلی، بی عدالتی، تبعيض و تعصب عليه هندوها، سيك ها، هزاره ها، تركمن ها، 
ازبك ها و... بيش تر است. اما هزاره ها هم خرد و هم توانايی اين را دارند كه با تبعيض 
و تعصب و بی عدالتی مبارزه كنند )و در اين مبارزه تنها نيستند(. اين كار را پيش از اين 

هم كرده اند و پس از اين هم می توانند.
پ.ن.

مرا به پيوستن به چنين جريان ها دعوت نكنيد.

شورای والیتی: تشابه اعتراض
محدود  به  اعتراض  در  واليتی  شورا های  وكالی  امروز 
شدن نقش نظارتی شان گفتند: اگر اين قانون تغيير نكند، 
جالب  نشست.  نخواهند  خاموش  افغانستان  مردم  و  وكال 
اين كه نشانه ی اعتراضات آن ها نيز »وكيل« هايی هستند كه ادعا دارند چنين تعديلی 
در قانون را به خاطر منافع »مردم« وارد كرده اند. از اين موضوع جدی كه بگذريم، يك 

فكاهی را امشب برادرم گفت كه خالی از ارتباط نيست:
روزی كسی كه حاجتش شديداً نياز به رفع داشت، به تشناب عمومی پارك وزير اكبر 
خان رفت. از راه خود يكی از آفتابه های قطارشده ی پيش تشناب را برداشت. پيش از 
آن كه وارد شود، مسئول تشناب بر او داد زد: اووو، او افتاوه ره ده جايش بان و افتاوه 
بر سر جايش  را  آفتابه ی دست داشته  نداشت،  نفر كه حوصله ی بگومگو  ببر.  هشتمه 

گذاشت و هشتم را برداشت.
انديشه ی ژرف رفت  و  اما در درون تشناب، چنانچه بر اكثر انسان ها پيش می آيد، به 
در مورد حكمت آفتابه ی هشتم تأمل ها كرد، ولی به نتيجه نرسيد. بيرون كه برآمد، با 
اعتراض شديد اين سوال را از مسئول تشناب پرسيد. مسئول با خون سردی جواب داد: 
او بيادر، تو كه سری ته اموتو تا انداخته ميايی و افتاوه را اموتو می بری، فكر می كنی ما 

ده امينجه بری ملی شيشتيم؟

Rahman Rahmani 

Hazrat Wahriz

Jawed Nader  





مایکروسافت:  
هوش مصنوعی قاتل جان ما نمی شود

ژنی که عمر را زیاد می کند

كه  است  گفته  مايكروسافت  تحقيقات  مركز  رييس 
حدس می زند سيستم های هوش مصنوعی در آينده 
برای  چندانی  تهديد  اما  يابد؛  دست  هوشياری  به 
زندگی انسان نخواهد بود. چندين متفكر برجسته ی 
گذشته،  ماه  نيستند.  موافق  اريك  هارويتز  با  جهان 
پروفيسور استيون  هاوكينگ به بی بی سی گفت كه 
توسعه ی چنين ماشين هايی تهديدی برای موجوديت 

بشر است.
آقای  هارويتز هم چنين فاش كرده است كه »بيش 
منابع« واحد تحقيقات شركت  و  توجه  از يك چهارم 
مرتبط  فعاليت های  بر  حاضر  حال  در  مايكروسافت 
با هوش مصنوعی متمركز شده است. او گفت: »در 
مثل  دارد،  وجود  نگرانی هايی  بلند مدت  چشم انداز 
هوش  از  خاصی  انواع  كنترول  ما  اين كه  از  نگرانی 
نمی كنم كه چنين  فكر  اما  بدهيم. من  از دست  را 

مسئله ای از اساس اتفاق بيفتد«. 
آقای  هارويتز، تيمی از دانشمندان و مهندسان را در 
شاخه ی تحقيقاتی مايكروسافت هدايت می كند كه 
گروه  اين  كار  است.  نفر  هزار  از  بيش  آن ها  تعداد 
روی هوش مصنوعی به توليد »كورتانا« منجر شده 
با صدا  كه  است  مجازی  دستيار  يك  كورتانا  است. 
كنترول می شود و روی تيلفون های هوشمند ويندوز 
روی  به زودی   ١٠ ويندوز  رونمايی  با  و  می شود  اجرا 

كامپيوترها هم اجرا خواهد شد.
و  كورتانا  دارد  باور  كه  است  گفته  آقای  هارويتز 
از  زمينه  اين  در  توسعه  محرك  موتور  به  رقبايش 
تكنولوژی تبديل می شوند. او گفت: »گام بعدی در 
ميدان جنگ رقابت های شديد ميان شركت های مهم 

فن آوری تكنولوژی، هوش مصنوعی خواهد بود«. 
بتواند  كه  دستگاه هايی  توليد  »فكر  او،  گفته ی  به 
بينديشد، گوش كند، بشنود و از تجربه های كاربران 
عرصه ی  در  را  اول  حرف  كند،  جمع  اطالعات 
نو  گوگل  و  سيری  كورتانا،  ما  می زند.  تكنولوژی 
سر  بر  هم  با  كه  داريم  را   )Google Now(
هوشمند  دستيار  بهترين  عنوان  آوردن  دست  به 
و  تحقيقات  تنور  رقابتی،  چنين  می كنند.  رقابت 
بيش تر  هرچه  را  آن  و  می كند  داغ  را  سرمايه گذاری 

در مركز توجه قرار می دهد«.
»تهدید موجودیت«

در حالی كه هيئت رييسه ی مايكروسافت، نگاهش 
را  مصنوعی  هوش  كنار  در  بشر  زندگی  نحوه ی  به 
»خوش بينانه« توصيف می كند، ديگرانی هم هستند 
كه نسبت به اين مسئله محتاطانه برخورد می كنند. 
فيزيك دان، هشدار  نظريه پرداز و  استيون  هاوكينگ، 
طراحی  به  كه  زمانی  هوشيار  ماشين های  كه  داده 
دوباره ی خودشان دست می زنند، با سرعت روزافزونی 

توسعه خواهند يافت.
محدوديت های  دليل  به  كه  »بشر  گفت:  او 
ندارد  رقابت  توانايی  دارد،  كمتری  سرعت  بيولوژيك 

سان فرانسيسكو  در  كاليفرنيا  دانشگاه  محققان 
دريافته اند كه يكی از هر پنج انسان، دارای يك ژن 
هوشمند مرتبط با عمر طوالنی، پيشامغز بزرگ تر و 
توانايی ذهنی پيشرفته تر است. دانشمندان دريافتند 
حجم  از   »Klotho« ژن  نوعی  دارای  افراد  كه 
مسئول  كه  خود  مغز  جلو   بخش  در  بيش تری 

برنامه ريزی و تصميم گيری است، برخوردارند. 
كاربردهای  می تواند  كشف  اين  آن ها،  گفته ی  به 
زوال  انواع  ديگر  و  آلزايمر  به  مبتاليان  برای  مهمی 
يافته ها در پی كشف قبلی  اين  باشد.  مغزی داشته 
بود كه در آن، افراد ميان سال و پير كه از يك نسخه 
طيف  در  بهتری  عملكرد  برخوردارند،  ژن  اين  از 

گسترده ای از آزمون های ذهنی داشتند.
گونه ی ژنی »KL-VS« به كدگذاری برای پروتينی 
بسيار  فرآيندهای  كه  می پردازد  مغز  و  گرده ها  در 
مختلفی در بدن را تنظيم می كند. تقريبا يكی از هر 
پنج نفر دارای نسخه ای از اين گونه ی ژنی هستند 
عمر  طول  با  و  داده  افزايش  را  پروتين  سطوح  كه 

بيش تر و عملكرد بهتر قلب و گرده مرتبط است.

و عقب خواهد ماند«. هم چنين، ايالن ماسك، مدير 
موشك سازی  و  تسال  موترسازی  شركت  اجرايی 
اسپيس ايكس، هوش مصنوعی را بزرگ ترين »تهديد 

برای موجوديت« بشر دانسته است.
او در ماه اكتبر در مقابل جمعی از دانشجويان گفت 
احضار  را  مصنوعی شيطان  با هوش  داريم  »ما  كه 
می كنيم. مثل همه ی داستان هايی كه در آن مردی 
مقدس  آب  و  پنج ضلعی  نشان  با  كه  دارد  اطمينان 
آن  عهده ی  از  اما  كند؛  كنترول  را  شيطان  می تواند 

برنمی آيد«.
اسپكتروم،  كامپيوترهای  مخترع  سينكلر،  سر كاليو 
حتا فراتر از اين رفته و گفته است كه باور دارد هوش 
و  كرد  خواهد  محو  زمين  روی  از  را  بشر  مصنوعی 
بی بی سی  به  او  است.  اجتناب ناپذير  آينده ای  چنين 
گفت: »وقتی ساخت ماشين هايی را شروع می كنيم 
كه در رقابت با هوش انسان، فراتر می روند، سخت 
در  به  سالم  جان  پيش رو  شرايط  از  كه  بود  خواهد 

ببريم. و چنين آينده ای اجتناب ناپذير است«.
كه  درآمده اند  نمايش  به  فيلم  چندين  به تازگی 
موضوع شان رويارويی انسان با تهديد بالقوه ی هوش 
»اكس مشينا«،  قبيل  از  فيلم هايی  است،  مصنوعی 
»چپی«  اولتران«،  عصر  »انتقام جويان:  »برتری«، 
 Ex Machina,(»پيدايش »نابودگر:  و 
 Transcendence Avengers:
 Age of Ultron, Chappie and

.)Terminator Genisys
جای تعجب نيست كه آقای  هارويتز فيلم »او«، توليد 
سال ٢٠١۴ را ترجيح می دهد، فيلمی كه رابطه ی يك 

سه  معادل  جمعيت  از  كمی  بسيار  تعداد 
برخوردارند  ژن  اين  نسخه ی  دو  از  درصد، 
با طول عمر كوتاه تر و خطر سكته ی  كه 
بيش تر مرتبط است. محققان آمريكايی در 
اين پژوهش به اسكن مغز ۴٢٢ مرد و زن 
KL-« ژن كه  پرداختند  باال  به  سال   ٥3
گرفته  قرار  آزمايش  مورد  آن ها  در   »VS

بود.
آن ها دريافتند كه شركت كنندگان دارای يك نسخه 
خلفی  مغزی  جلو  قشر  از  هم چنين  ژنی  گونه ی  از 
بزرگ تری   )Rdlpfc( مغز  راست  سمت  جانبی 
برخوردار بودند كه با باال رفتن سن، مستعد انقباض 
اين منطقه ممكن  نيورون ها در  از بين رفتن  است. 
است دليل حواس پرتی سال مندان و ناتوانی آن ها در 

انجام همزمان چند كار را توضيح دهد.
داوطلبان  عملكرد   ،»Rdlpfc« قشر   اندازه ی 
فعال –  حافظه ی  مانند  آزمون هايی  در  پژوهش  اين 
سرعت  و  جديد –  اطالعات  از  نگهداری  توانايی 
پردازش را پيش بينی كرد. پژوهش قبلی مؤسسه ی 

نشان  صاحبش  با  را  كورتانا  به  شبيه  اپليكيشن 
می دهد.

حفظ حریم شخصی
اعتراف  البته  مايكروسافت  تحقيقات  مركز  رييس 
دارد  وجود  خطر  اين  دارد:  نگرانی  يك  كه  می كند 
كه سيستم های هوش مصنوعی به حريم شخصی 
افراد حمله كنند و اين زمانی رخ خواهد داد كه آن ها 
اطالعات  »بافت«  طريق  از  و  هم ديگر«  »با  بتواند 
دست  به  انسانی  فعاليت های  از  كه  گسترده ای 
می آورند، به نتيجه گيری عميق تری از كاربران برسند.

هوش  خود  دارد  احتمال  كه  می كند  اضافه  اما  او 
به  كند.  پيدا  مشكل  اين  برای  راه حلی  مصنوعی 
كه  می كنيم  كار  سيستم هايی  با  »ما  او،  گفته ی 
بهترين  ارائه ی  برای  كه  بسنجند  به دقت  می توانند 
و  دارند  نياز  اطالعاتی  چه  به  كاربران  به  خدمات 
شخصی  حريم  به  تجاوز  زمان،  همان  در  بالفاصه 

هريك از كاربران را محدود كنند«. 
است  ممكن  نمونه،  »برای  داد:  ادامه  آقای  هارويتز 
استفاده  با  گفته شود كه يك در هزار ممكن است 
از اين خدمات روی خود شما هم تحقيق شود. اين 
احتمال به اندازه ی احتمال اصابت رعد و برق است، 
اعتقاد  همين،  برای  است.  نادر  بسيار  چيزی  چنين 
دارم كه يادگيری و قوه ی استدالل ماشين و هوش 
برای  را  فوق العاده ای  ابزارهای  در مجموع  مصنوعی 
فراهم  افراد  حريم شخصی  حفظ  از  خاطر  اطمينان 
می كند و به طور ناشناس يا با كمترين احتمال خطر 
در  تحقيق  و  جمع آوری  اجازه ی  انسانی،  هر  برای 

باره  ی داده ها را به سرويس ها می دهد«.

پروتين   كه  بود  داده  نشان  آمريكا  بهداشت  ملی 
تفكر،  مانند  مغزی  مهارت های   ،»Klotho«

يادگيری و حافظه را ارتقا می بخشد. 
می تواند  پروتين  اين  كه  است  اين  بر  باورها 
افزايش  را  مغزی  عصب های  بين  ارتباطات  قدرت 
بيش تر  توليد  برای  را  موش ها  محققان  دهد. 
دادند.  قرار  ژنتيكی  مهندسی  مورد   »Klotho«
اين موشها دارای طول عمر بيش تر و ميزان بيش تر 
پروتين »Klotho« در هيپوكامپ مغزشان بودند.

 Clinical and« نتايج اين پژوهش در مجله ی
 »Translational Neurology

منتشر شده است. )جام جم آنالين(
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متیو در انتظار جریمه ی 
انضباطی لوییس انریکه

کاسیاس: نمی توانم تا 38 سالگی 
برای ریال بازی  کنم

استوریج: به نظرات دیگران 
توجهی ندارم

ايكر كاسياس به نمايندگي از ساير بازيكنان ريال در نشست 
خبري بازي با ريال سوسيداد شركت كرد و به سواالت پاسخ 
گفت. قرار بود ريال مادريد و سوسيداد از ساعت 6:3٠ بعد ازظهر 
در ورزشگاه سانتياگو برنابئو به مصاف هم بروند. ايكر كاسياس 
در نشست خبری اين بازی، در پاسخ به سوالی در مورد اخراج 
رونالدو مقابل كوردوبا، به دفاع از هم تيمی خود پرداخت و گفت: 
»بايد جای رونالدو باشيد تا او را درك كنيد. او كانون توجه 
ميليون ها هوادار است و در هر بازی، 6 دوربين حركات او را زير 
نظر می گيرند. وضعيت او خوب است و پس از آن اتفاق نيز 
عذرخواهی كرد. كريستيانو از حمايت كامل من و ساير بازيكنان 
ريال برخوردار است. او يك شخصيت مبارز و سختكوش است 

و تاوان اشتباهش را نيز با دو جلسه محروميت خواهد داد«.
»وقتی  گفت:  جديد  سال  در  ريال  افت  مورد  در  كاسياس 
نتيجه  خوب  خيلی  ما  داشت،  را  معمولش  روند  مسابقات 
كريسمس  تعطيالت  خاطر  به  كه  وقفه ای  اما  می گرفتيم؛ 
ايجاد شد، باعث افت ما شد. خوش بختانه به تدريج در حال 
از كوپا دل ری  به فرم خوب مان هستيم. متأسفانه  بازگشت 
حذف شديم؛ اما دو چالش ديگر پيش روی ماست. الليگا و 
ليگ قهرمانان كه هدف مان قهرمانی در هردو رقابت است. 

ريال در هر تورنمنتی برای قهرمانی می جنگد«.
امريكا  ابراز عالقه اش برای رفتن به ليگ  كاسياس در مورد 
گفت: »واقعيت اين است كه من نمی توانم تا 3٨ سالگی برای 
ريال بازی كنم. دوست دارم روزی به اين ليگ بروم؛ اما نه در 

يكی دو سال آينده. بايد در اين مورد واقع بين بود«.

دارد در  ليورپول عنوان كرد كه قصد  استوريج، مهاجم  دنيل 
بازگشت به ميادين در ديدار تيمش مقابل وستهام، عملكرد 
خوبي داشته باشد. استوريج فصل جديد را با مصدوميت شروع 
كرده و در طول فصل، تنها 3 بار برای ليورپول به ميدان رفته 
است، ولی به نظر مصدوميتش به كلی رفع شده و می تواند در 
ديدار امروز تيمش مقابل وستهام به ميدان برود. مهاجم سابق 
چلسی، عنوان كرد كه قصد دارد كسانی كه به كيفيت او پس 
از مصدوميت شك دارند را به سكوت وادار كرده و عملكرد 
خوبی از خود به جای بگذارد. او گفت: »می دانم كه می گويند 
ضعيف هستم. من هم می توانم راجع به سبك زندگی ديگر 
افراد، نظرات مختلفی بدهم، ولی من چه كسی هستم كه 
در باره ی زندگی ديگران قضاوتی انجام دهم؟ معتقدم كه در 
بعضی كارها، بعضی افراد خوش شانس هستند و بعضی ديگر 
نه. در فوتبال، بعضی بازيكنان خوش شانس هستند كه مصدوم 
اميدوارم كه  نمی شوند و بعضی متأسفانه مصدوم می شوند. 
بتوانم از اين نقطه ای كه در آن قرار دارم، رو به جلو حركت 
كنم. می دانم شايعاتی در باره ی من گفته می شود. تمام چيزی 
اين است كه هركسی می تواند نظری  كه می خواهم بگويم 
داشته باشد و نظرش را منتشر كند، ولی من به خودم ايمان 
دارم. هم تيمی هايم به من ايمان دارند و از من حمايت می كنند 
و همين طور خانواده ام. از خداوند برای همه ی چيزهايی كه به 
من داده  است، متشكرم. من به خيلی چيزها توجه ندارم و فقط 

به نظرات افرادی كه برايم مهم هستند، توجه می كنم«.

جرمي متيو، مدافع 3١ ساله ی فرانسوي بارسلونا، دو روز پيش 
در مصاحبه با راديو مونته كارلو، پرده از درگيري لفظي مسي 
و لوييس انريكه در تمرين بارسا برداشته بود. متيو كه بازيكن 
بسيار با تجربه ای است و سال هاست در فوتبال اسپانيا حضور 
دارد، با اظهارات خود، خشم لوييس انريكه و بازيكنان سرشناس 
از سر  بارسا  تمرينات  روز جمعه  است.  برانگيخته  را  بارسلونا 
گرفته شد و البته در طول تمرين، اتفاق خاصی بين انريكه 
و متيو رخ نداد و بازيكنان نيز در مورد مصاحبه ی او واكنشی 
است  كرده  ادعا  گزارشی  در  موندودپورتيوو  اما  ندادند؛  نشان 
كه اين مصاحبه ی متيو، باعث نارضايتی بازيكنان باسابقه ی 
به شدت  در جمع های خصوصی،  آن ها  و  است  بارسلونا شده 
از رخنه كردن اخبار خصوصی تيم به بيرون توسط متيو گله 

كرده اند. 
متيو در مصاحبه با راديو مونته كارلو گفته بود كه در اولين 
و  مسی  بين  كريسمس،  تعطيالت  از  پس  بارسا  تمرين 
انريكه يك درگيری لفظی رخ داد و همان درگيری باعث بروز 
حاشيه های بسياری در روزهای بعد شد. موندودپورتيوو مدعی 
با تنبيه انضباطی  انريكه به احتمال فراوان متيو را  شده كه 
از  او  نام  حذف  با  می تواند  تنبيه  اين  و  كرد  خواهد  مواجه 

فهرست ١٨ نفره برای بازی مقابل وياريال )امروز( باشد. 

استرالیا، قهرمان جدید آسیا

فان خال: احتمال پیوستن
 دخیا به ریال وجود دارد

گواردیوال: در کنترول 
 ضدحمالت  ولفسبورگ  ناموفق  بودیم

تالش سیتی برای جذب په په

انریکه: اسپانیا کشور عجیب و غریبی است

مذاکرات ریال مادرید و ریورپالت
 به نتیجه نرسید

مویس: اخراج رونالدو را جشن نگرفتم

بیل: هیچ رقابتی با رونالدو ندارم

تيم ملي استراليا با پيروزي ٢-١ مقابل كوريا، 
قهرمان جام ملت هاي آسيا ٢٠١٥ شد. ماراتن 
با  نهايت  در  استراليا-كوريا،  دقيقه ای   ١٢٠
برتری زردپوشان ميزبان به پايان رسيد و آن ها 
موفق شدند برای اولين بار ، مدال طالی جام 

ملت های آسيا را به دست آورند.
بازی در نيمه ی اول با برتری كوريايی ها آغاز 
اختيار  در  بازی  ابتدايی  دقيقه ی   ٢٠ و  شد 
آن ها بود. هر چند كه كوريا نتوانست موقعيت 
خاصی در اين ٢٠ دقيقه روی دروازه ی استراليا 
ايجاد كند. پس از ٢٠ دقيقه، استراليا كم كم 
شد  موفق  و  گرفت  دست  در  را  بازی  نبض 
طرح ريزی  كوريا  دروازه ی  روی  حمله  چندين 
كند كه مثل حمالت كوريا ، آن ها هم راه به 
اين   3٥ دقيقه ی  در  ديگر  بار  نبردند.  جايی 
كوريا بود كه توپ و ميدان را در اختيار گرفت، 
ولی برخالف جريان بازی، استراليا موفق شد 
به  لونگو  ديدنی  روی شوت  دقيقه ی ۴٢  در 
گول برسد و نيمه ی اول را با برتری به رختكن 

برود.
شروع  كوريا  برتری  با  ديگر  بار  دوم  نيمه ی 
شد و سرخ پوشان، چندين بار موفق به ايجاد 
خطر روی دروازه ی استراليا شدند و استراليا، 

بيش تر در دفاع شركت می كرد و می خواست 
تيم  تعويض  كند.  استفاده  خود  تك گول  از 
اين  سرمربی  كه  می داد  نشان  نيز  كيهيل 
ثمر  به  بيش تری  گول های  ندارد  قصد  تيم، 
برساند. با اين حال، در حالی كه استراليايی ها 
خود را برای جشن قهرمانی آماده كرده بودند، 
در دقيقه ی 9١، هونگ مين سون موفق شد 
گول تساوی بخش را به ثمر برساند و بازی را 

به وقت های اضافه ببرد.
بهتر  استراليا  اول،  اضافه ی  وقت های  در 
اين كه  وجود  با  و  كرد  كار  خود  حريف  از 
نداشت،  زمين  در  قدرت مندی  هجومی  ابزار 
خلق  كوريا  به  نسبت  بهتری  موقعيت های 
در  موقعيت ها  همين  از  يكی  روی  كه  كرد 
دوم  موفق شد گول  ترويسی  دقيقه ی ١٠۴، 
استراليا را به ثمر برساند و تيمش را بار ديگر 
پيش بيندازد. پس از اين گول، كوريا در وقت 
دنبال  به  و  كشيد  جلو  كامال  دوم  اضافه ی 
پنالتی  به  را  بازی  تا  بود  تساوی بخش  گول 
هافبك های  و  مهاجمان  تالش  ولی  ببرد، 
اين تيم، در مقابل دفاع سازمان يافته و منظم 
استراليا راه به جايی نبرد و در نهايت، استراليا 
برای اولين بار قهرمان جام ملت های آسيا شد.

منچستريونايتد  سرمربي  فان خال،  لوييس 
عنوان كرد كه تيمش براي حفظ دخيا تالش 
ريال  به  او  پيوستن  احتمال  ولي  مي كند، 
خوبی  بسيار  فصل  دخيا  دارد.  وجود  مادريد 
را با شياطين سرخ تا به اين جا سپری كرده و 
از سوی قهرمان چمپيونزليگ، پيش نهادات 
مدير  مندس،  خورخه  دارد.  اختيار  در  جدی 
برنامه های او عنوان كرد كه احتمال انتقالش 
ممكن  همه چيز  و  دارد  وجود  تابستان  در 

است به كسری از ثانيه تغيير كند.
به  او  پيوستن  احتمال  با  رابطه  در  فان خال 
مادريد گفت: »در فوتبال هر چيزی ممكن 
حفظ  را  او  كه  می كنيم  تالش  ما  است. 

اخير  ديدارهای  باره ی  در  فان خال  كنيم«. 
كار  خوب  بازی،  آخرين  »در  گفت:  تيمش 
نكرديم؛ زيرا گول، مهم ترين چيز در فوتبال 
می برند.  لذت  گولزنی  از  هواداران  و  است 
در  گولزنی،  در  ما  موفقيت  با عدم  بنابراين، 
داريم  بازيكنانی  نكرده ايم.  كار  خوب  واقع 
جذاب  زمين  در  آن ها  بازی  تماشای  كه 
تيم  كه  نمی كنم  فكر  بنابراين،  بود.  خواهد 
گول  بيش تر  بايد  ولی  باشيم،  غيرجذابی 
بزنيم، مخصوصا در شرايطی مثل بازی قبل. 
بايد در خط حمله  قوی تر ظاهر شويم و در 
ضربات پايانی، دقت بيش تری به خرج دهيم؛ 

زيرا در فوتبال، تنها گول شمرده می شود«.

از  پس  بايرن  سرمربي  گوارديوال،  پپ 
مدعي  وولفسبورگ  مقابل   ١-۴ شكست 
ضدحمالت  جلو   نتوانسته  تيمش  كه  شد 
باس  از  گول  دو  بگيرد.  را  ولفسبورگ 
دوست و دو گول از كوين دی بروين، باعث 
در  نا اميد كننده ای  شروعی  بايرن  تا  شد 
نيم فصل دوم داشته باشد و اولين شكست 
فصلش را تجربه كند. باواريايی ها به تعداد 
اول  نيم فصل  طول  در  كه  گول هايی  كل 
گول  ولفسبورگ  مقابل  كردند،  دريافت 
خوردند و گوارديوال، عنوان كرد كه خط دفاع 
ولفسبورگ  مهاجمان  كنترول  در  تيمش 

ناموفق بوده است.
او گفت: »آن ها اوايل بازی به گول رسيدند 
و ديگر نتوانستيم حمالت و ضدحمالت شان 

و  داديم  هدر  توپ  خيلی  كنيم.  كنترول  را 
بايستيم.  مقابل ضد حمالت شان  نتوانستيم 
به  داديم.  بسياری  فضای  آن ها  به 
ولفسبورگ تبريك می گويم. آن ها در مواقع 
درست، بهتر از ما بودند و به گول رسيدند. 
داد.  رخ  اتفاقاتی  چه  كه  كنيم  بررسی  بايد 
پس از 6 هفته استراحت، بايد تمرينات مان 
پيروزی های  كه  می بينيد  كنيم.  بيش تر  را 
است.  سختی  كار  ليگا  بوندس  در  متعدد 
كه  است  بايرن  اين  می كنند  فكر  مردم 
اصال  حريفان  ولی  است  پيروز  هميشه 
آسان نيستند. وقتی يوپ هاينكس سرمربی 
بايرن بود، خيلی خوب كار كرد ولی گاهی 
هميشه  می جنگيد.  بايد  و  بود  همينطور 

كار سختی پيش روی ماست«.

په په،  خريد  براي  دارد  قصد  منچسترسيتي 
پيش رو  تابستان  در  مادريد  ريال  مدافع 
كه  په په  كند.  ارائه  ريال  به  پيش نهادي 
عملكرد خوبی تا به اين جای فصل داشته، كم 
كم حضور واران در تركيب اصلی به جای او 
را حس می كند و ديلی اكسپرس گزارش داد 
كه او قصد دارد در تابستان، از ريال مادريد جدا 
پيش تر هم تالش  كه  منچسترسيتی  شود. 
زيادی برای جذب په په انجام داده بود، به نظر 
هنوز قصد جذب او را دارد و گزارش ها حاكی از 
رقمی قابل توجه برای خريد اوست. پيشنهاد 
قبلی سيتی برای په په، حدود 3٠ ميليون پوند 
بود كه برای مدافعی در سن و سال په په، رقم 

بااليی محسوب می شود. 

حساسي  ديدار  نوكمپ،  در  امروز  بارسلونا 
در  كه  تيمي  دارد  پيش  در  وياريال  مقابل 
است.  نخورده  شكست  خود  قبلي  بازي   ١٨
بارسا در بازی رفت به زحمت و با گول دقايق 
پايانی ساندرو مقابل وياريال به برتری دست 
خبری  نشست  در  انريكه  لوييس  بود.  يافته 
شكست ناپذيری  روند  مورد  در  بازی  اين 
كه  می دهد  نشان  آمار  »اين  گفت:  وياريال 
بزرگی  كار  چه  وياريال(  )سرمربی  مارسلينيو 
تيمی  وياريال  است.  داده  انجام  وياريال  در 
را به  بازيكنانش خيلی خوب توپ  است كه 
بسيار  دفاعی  انسجام  و  می آورند  در  گردش 
خوبی نيز دارد. اميدوارم بتوانيم روند شكست 
ناپذيری اين تيم را متوقف كنيم؛ هرچند كه 
كار دشواری است. آن ها خيلی خوب اقدام به 
زيادی  فشار  رفت،  بازی  در  می كنند.  پرس 
به  موفق  پايانی  دقايق  در  و  شد  وارد  ما  به 

شكست اين تيم شديم«.
انتقادات  مورد  در  به سوالی  پاسخ  در  انريكه 
نيمار گفت: »نيمار  رفتاری  به شيوه ی  وارده 

فوتبال  به  برازيلی ها  و  است  برازيلی  يك 
مثل يك بازی تفريحی جذاب نگاه می كنند. 
آن ها درون زمين شيوه ی رفتاری خاص خود 
مستثنا  قضيه  اين  از  نيز  نيمار  و  دارند  را 
نيست. اسپانيا كشور عجيب و غريبی است 
و برخی مواقع چيزهايی برای مردم اين كشور 
توهين آميز اند كه باورنكردنی به نظر می آيند. 
ما اسپانيايی ها، مردم خاصی هستيم. در اين 
فوتبال اتفاقی مثل پرتاب كفش آردا توران با 
در  بارسا  سرمربی  نمی شود«.  مواجه  جريمه 
مورد اين كه ممكن است روزی نيمار از مسی 
حاضر  حال  در  »مسی  گفت:  بگيرد  پيشی 
شماره يك دنياست و البته خوشحال خواهم 
شد اگر روزی نيمار به سطح مسی برسد. او 
در بهترين باشگاه ممكن برای رسيدن به اين 
موفقيت حضور دارد«. انريكه در اين مصاحبه 
حاضر نشد در مورد مصاحبه ی اخير متيو كه 
از درگيری لفطی او و مسی پرده برداشته بود، 
صحبت كند و گفت كه قصد دامن زدن به 

جنجال را ندارد.

»آگوستو  داشت  عالقه  بسيار  مادريد  ريال 
خدمت  به  را  ريورپالت  دروازه بان  باتايا«، 
او  جذب  به  موفق  نهايت  در  اما  بگيرد؛ 
مادريد  ريال  مذاكرات  اين كه  وجود  با  نشد. 
پايانی  مراحل  به  باتايا  مورد  در  ريورپالت  و 
خود نزديك شده بود و همه تصور می كردند 
كه اين دروازه بان ٢٠ ساله به ريال می پيوندد؛ 
اما در نهايت اين گونه نشد و ريال نتوانست 
نام اين بازيكن را به ليست خود اضافه كند.

روز گذشته رييس باشگاه آرجانتينی گفته بود 

كه ريال، باتايا را می خواهد و خواهيم ديد كه 
در نهايت موفق به نگاه داشتن او می شويم 
يا خير. باتايا دروازه بان اول تيم ملی جوانان 
آرجانتين است كه برای او آينده ای درخشان 
سال  كاسياس  قرارداد  می شود.  پيش بينی 
٢٠١7 به پايان می رسد و او به احتمال فراوان 
به ليگ آمريكا خواهد رفت و كيلور ناواس 
دو  همين  است.  ساله   3١ اكنون  هم  نيز 
عامل سبب شده تا ريالی ها از حاال به فكر 

خريد يك دروازه بان آينده دار باشند.

ديويد مويس، سرمربي سابق منچستريونايتد 
كه در اين فصل هدايت سوسيداد را برعهده 
گرفته، ديشب  بايد تيمش را به مصاف ريال 
مادريد می  فرساتد. مويس كه در اولين مصاف 
بزرگش در اسپانيا، بارسا را شكست داده )١-٠ 
سوسيداد(، امروز دومين چالش بزرگش را در 
ريال  با  ديدار  داشت؛  خواهد  پيش رو  برنابئو 

مادريد.
اين  مورد  در  سوسيداد  اسكاتلندی  سرمربی 
سر  پشت  را  جالبی  »هفته ی  گفت:  بازی 
گذاشتيم. به خاطر حساسيت اين بازی، حتا 
از انگلستان خبرنگارانی به سن سباستين و 
تمرينات ما آمده بودند؛ اما ما كار خودمان را 
مثل هميشه انجام داديم و به خوبی برای اين 
نيست كه  به گفتن من  نياز  آماده ايم.  بازی 
ريال چه تيم بزرگی است، ولی برای باخت به 

نتيجه ی  برای كسب يك  نمی رويم.  برنابئو 
هم  كمی  البته  و  باشيم  شجاع  بايد  خوب 
در  رونالدو  غيبت  مورد  در  مويس  مغرور«. 
بازی امروز گفت: »واقعيت اين است كه اخراج 
شدن كريستيانو را جشن نگرفتم؛ اما شكی 
از  او به نفع ماست.  نيست كه بازی نكردن 
نيستم كه رونالدو  لحاظ شخصی خوشحال 
امروز بازی نمی كند. من از بريتانيا كه سال ها 
در آن مربی گری كرده ام، به اسپانيا آمدم تا با 
بزرگ ترين ها مبارزه كنم و شكست شان دهم. 
مصاف با تيمی كه رونالدو را در اختيار دارد نيز 
يكی از همين چالش هاست. سبك بازی ريال 
بدون رونالدو تغيير خواهد كرد و بيل فرصت 
جديدی برای خودنمايی پيدا می كند. اميدوارم 
مهار  به خوبی  را  ريال  ستارگان  ديگر  بتوانيم 

كنيم«.

انگليسي  مجله ی  با  در مصاحبه  بيل  گرت 
اسپورت، به تمجيد از آنچلوتي و كريستيانو 
رونالدو پرداخت. بيل كه در تابستان ٢٠١3 با 
انتقالی ١٠٠ ميليون يورويی از تاتنهام به ريال 
 پيوست، عنوان گران ترين بازيكن تاريخ را از 
كرد  تأكيد  ولزی  ستاره ی  اما  گرفت؛  رونالدو 
كه می دانست  علی رغم اين انتقال هنگفت، 
باقی  ريال  اصلی  ستاره ی  هم چنان  رونالدو 

می ماند.
آنچلوتی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  بيل 
گفت: »آنچلوتی آرامش خاصی دارد. او نسبت 
كه  می داند  و  است  مطمئن  بازيكنانش  به 
دستوارتش در زمين به خوبی پياده می شوند. 
می شود  عصبانی  هم  او  مواقع  برخی  البته 
و بايد او را در آن لحظات ببينيد. بازی هايی 
هستند كه خيلی خوب شروع می كنيم؛ اما به 
بدترين شكل تمام شان می كنيم. در اين گونه 
می شود.  عصبانی  ما  از  به سختی  او  مواقع 
با اين حال، او ارتباط بسيار نزديك و خوبی 
يك  آنچلوتی  مجموع،  در  دارد.  بازيكنان  با 

شخصيت و كيفيت باورنكردنی دارد«.

بيل در مورد رونالدو نيز گفت: »من هيچ وقت 
بين مان  رقابت  مورد  در  رونالدو  با  صحبتی 
كه  حالی  در  اين جا  آمدم،  به  من  نداشتم. 
می دانستم رونالدو ستاره ی اصلی تيم می ماند. 
رونالدو بازيكن فوق العاده ای است. تنها به آمار 
گول زده ی او در هر ديدار نگاه كنيد. من به 
او احترام می  گذارم؛ از زمانی كه اين جا هستم، 
رابطه ی ما در داخل و خارج زمين خوب بوده 

است«.
بيل هم چنين كارلو آنچلوتی، سرمربی تيمش  
را مورد تحسين قرار داد و گفت: »كارلو اعتماد 
ما  به  زمين  به  ورود  برای  به نفس  زيادی 
می دهد؛ اما مسئله ی ويژه، رابطه ی نزديك او 
با بازيكنان است. او كاری می  كند كه بازيكنان 
به  را  می خواهد  كه  چيزی  همان  زمين  در 
پيش  ما  كه  بود  بازی  چند  بگذارند.  نمايش 
كرديم،  واگذار  را  بازی  نهايت  در  اما  افتاديم؛ 
ولی كارلو پس از بازی احساس خوبی به  ما 
داده  نشان  سال ها  طول  در  او  كرد.  منتقل 
انسان  يك  و  است  فوق العاده ای  مربی  كه 

فوق العاده نيز  هست«.
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انتقادها  افزایش  از  پس  روز:  اطالعات 
رییس  و  جمهور  رییس  بی توجهی  بر  مبنی 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  در خصوص  اجرایی 
در  دیروز  اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون 
کمیسیون  کرد،  اعالم  رسانه ها  با  گفت و گو 
اصالح  برای  انتخاباتی  اصالحات  مشترک 
ایجاد  آینده  روزهای  در  انتخاباتی  نظام 
اصالحات  مشترک  کمیسیون  می شود. 
رییس  و  جمهور  رییس  توسط  انتخاباتی 
متشکل  اعضای آن  و  ایجاد می شود  اجرایی 
از هردو تیم خواهد بود. اشرف غنی و عبداهلل 
مبنی  انتخاباتی  جنجال های  افزایش  از  پس 
انتخابات، روی تشکیل  تقلب گسترده در  بر 
برای  و  کردند  توافق  ملی  وحدت  حکومت 
اصالح  بر  آینده،  در  جنجال ها  از  جلوگیری 

نظام انتخاباتی تعهد نمودند.
رییس  تعهد  از  ماه  چهار  از  بیش  اکنون  اما 
جمهور و رییس اجرایی می گذرد، ولی هنوز 
گام عملی برای اصالح نظام انتخاباتی برداشته 
رییس  سکوت  از  انتقادها  اخیراً  است.  نشده 
آوردن  زمینه ی  در  اجرایی  رییس  و  جمهور 
یافته  افزایش  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
انتخابات گفته اند، غنی و  بر  ناظر  نهادهای  و 
عبداهلل در این زمینه برخورد سیاسی می کنند. 
اما محمد محقق، معاون ریاست اجرایی پیش تر 
انتخاباتی  نظام  اصالح  روی  کار  که  گفت 
اصالح  شاهد  آینده   در  مردم  و  دارد  جریان 
این  با  بود.  خواهد  انتخاباتی  کمیسیون های 

حال، آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن  اجرایی 
را مسئولیت حکومت جدید خواند و گفت، 
این کار در روزهای آینده صورت می گیرد. 
او افزود که ریاست اجرایی دیدگاه هایش را 
قالب  در  و  ارائه  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای 
یک طرح با شورای ملی شریک ساخته است. 
خواستار  اجرایی  ریاست  آشنا،  گفته ی  به 
ایجاد کمیسیون مشترک اصالحات انتخاباتی 
بعد از جمع شدن موضوع کابینه بود و حال، 
این  تشکیل  چگونگی  روی  گفت و گوها 

کمیسیون جریان دارد.
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  که  افزود  او 
برای  را  فعالیتش  و  ایجاد  آینده  روزهای  در 
آشنا  می کند.  آغاز  انتخاباتی  نظامی  اصالح 
ریاست  دیدگاه های  دارد  احتمال  گفت، 
جمهوری و ریاست اجرایی برای اصالح نظام 
قدم  در  اما  باشد؛  نداشته  انتخاباتی هم خوانی 
انتخاباتی  اصالحات  ایجاد کمیسیون  نخست 
مرحله ی  در  که  افزود  او  است.  ضروری 
]اختالفی[ گفت وگو  دوم، روی دیدگاه های 
مشترک  دیدگاه  و  طرح  یک  تا  می شود 
و  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  ایجاد  برای 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های قانون 
از  بعد  شود.  ترتیب  انتخاباتی  کمیسیون های 
آن طرح اصالح نظام انتخاباتی با شورای ملی 
شریک و با تصویب آن از سوی مجلس، به 

اجرا گذاشته می شود.

اطالعات روز: هشت رییس اداره ی امور 
بعد از ظهر دیروز از وظایف شان برکنار و به 
جای شان افراد تازه مقرر شده اند. نعمت اهلل 
روزنامه ی  به  امور  اداره ی  معاون  ثایر، 
»تغییرات زیادی در  اطالعات روز گفت: 
اداره ی امور آمده است که شامل برکناری 
به جای  افراد جدید  تقرر  و  هشت رییس 

آنان می شود«. 
هشت  در  قبلی  افراد  جای  »به  گفت:  او 
مقرر  ذیل  ترتیب  به  افراد جدید  ریاست، 
رییس  رووف،  عبدالسبحان  شده اند: 
احمدی،  لیمه  تفتیش،  و  نظارت  عمومی 
حمید  محمد  ارزیابی،  و  نظارت  رییس 
محترمه  داخلی،  تفتیش  رییس  طهماسی، 
احمد  بشری،  منابع  رییس  ویکتوریا، 
جاوید وفا، رییس برنامه ریزی استراتژیک 

پالیسی  رییس  رقیبی،  عبداهلل  اقتصادی،  و 
تحقیق  جواد،  رییس  احمد  کلستر،  های 
عنوان  رییس  به  روح االمین  و  انکشاف  و 

طرح پالیسی و برنامه«.
آقای ثایر به اطالعات روز گفت که این 
تغییرات شامل ساختار نیز می شود و چهار 
ریاست قبلی این اداره )تهیه و تدارکات، 
مراقبت(  و  حفظ  و  خدمات  ترانسپورت، 
تبدیل  آمریت  به  جدید  تغییرات  در 
در  تغیراتی  گفت،  ثایر  آقای  شده اند. 
آمده  نیز  آمریت ها  این  بخش های  بعضی 
است که بر بنیاد آن، میرویس احمدی به 
تدارکات،  عبدالوحید،  و  تهیه  آمر  عنوان 
آمر ترانسپورت،  دین محمد، آمر خدمات 
نیز رییس بود و انجنیر شریف به  که قبال 

عنوان آمر حفظ و مراقبت مقرر شده اند.

ریاست  در  که  گفت  هم چنان  ثایر  آقای 
از  که  کرده  تغییر  آمریت  سه  نیز  انسجام 
انسجام  به عنوان آمر  جمله ظهور سیالب 
سیف اهلل  ولسوالی ها،  و  والیت ها  امور 
گلثوم  و  شاروالی ها  آمر  عنوان  به  پکتین 
حسین علی  به عنوان آمر انسجام شوراهای 

محلی مقرر شده اند.
این برکناری ها در حالی صورت می گیرند 
حکومت  آمدن  کار  روی  با  نیز  قباًل  که 
وحدت ملی، 14 تن از مقام های بلندپایه ی 
این اداره توسط رییس جمهور غنی برکنار 
و به جای آنان افراد جدید مقرر شدند. با 
معاونان،  تمامی  اکنون  جدید،  تغییرات 
تغییر  اداره  این  رییسان  و  عمومی  رییسان 
بخش های  در  جدیدی  افراد  و  کرده اند 

مختلف این اداره گماشته شده اند.

ریاست اجرایی:
 کمیسیون اصالحات انتخاباتی ایجاد می شود

تغییرات گسترده در اداره ی امور؛
هشت رییس این اداره از کار برکنار شدند
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