
جنگ نیابتی پاکستان و هند در افغانستان

علومی به نیروهای امنیتی:
انتقام خون سربازان در بدخشان گرفته شود

امر سینها، سفیر هند در افغانستان  روز سه شنبه در مصاحبه ای با طلوع نیوز، 

بازی  افغانستان  در  که  را  پاکستان  و  کشورش  میان  نیابتی  جنگ  مفکوره ی 

افغانستان  در  نحوی  به  هند-پاکستان  جنگ  خواند.  افسانه  یک  می شود، 

انعکاس می یابد... ما بسیاری از کارشناسان و خبرنگاران را می بینیم که آن 

]این  ]در عوض[،  و  است  افسانه  یک  که  »می خوانند«  نیابتی  یک جنگ  را 

مفکوره[، غباری است که به منظور توجیه رفتار پاکستان ایجاد شده است، که 

یک همسایه ی دوست نبوده است.

با این حال، سینها می گوید که »پروکسی« هند در افغانستان، مردم افغانستان 

هستند و »پروکسی« پاکستان طالبان است. صحبت از یک جنگ نیابتی میان 

هند و پاکستان در افغانستان برای مدت زمانی به دوراهه رفته است. رجنات 

سینگ، وزیر کشور هند  که وزارتش مسئول امنیت داخلی این کشور است، 

در ماه مارچ گفت که پاکستان در جنگ نیابتی اش با هند از تروریسم به عنوان 

یک اسلحه استفاده کرده است. پرویز مشرف...
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ایاالت متحده و هند چگونه می توانند 
در افغانستان همکار باشند؟ 

زن، 
عنصر الزامی سروده هایم است

صفحه3

صفحه 4

صفحه ۲

صفحه 5

صفحه 6



امور  وزیر  علومی،  نورالحق  روز:  اطالعات 
داخله در سفرش به والیت بدخشان به نیروهای 
امنیتی مستقر در این والیت دستور داد تا »انتقام 
تروریستان  از  را  ملی«  اردوی  سربازان  خون 
تمام  در  هراس افگنان  که  می گوید  او  بگیرند. 

مناطق بدخشان باید نابود  شوند.
ارتش  سرباز   30 حدود  کشته شدن  از  پس 
والیت  جرم  ولسوالی  در  طالبان  حمله ی  در 
بدخشان، روز پنج شنبه وزیر داخله در رأس یک 
بررسی وضعیت  برای  دولتی  بلند پایه ی  هیأت 
امنیتی به این والیت سفر کرد و دیروز دوباره به 

کابل بازگشت. در این سفر جنرال مراد علی مراد، 
معاون رییس ستاد مشترک ارتش نیز علومی را 

همراهی می کرد.
وزیر داخله در این سفر در دیدار با سرپرست، 
فرمانده پولیس و ولسواالن ولسوالی های وردوج 
و جرم والیت بدخشان گفت، نیروهای امنیتی 
برای شناسایی تروریستان اقدام کنند و به هر 
بهای ممکن، انتقام خون سربازان اردوی ملی 
را که توسط تروریستان در ولسوالی جرم کشته 

شدند، بگیرند.
نشر  با  دیروز  داخله  وزارت  رسانه های  دفتر 

با  دیدار  در  علومی  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
باشندگان ولسوالی های جرم و وردوج بدخشان 
شرایط  گونه  هر  در  که  داد  اطمینان  آنان  به 
دشوار، نیروهای امنیتی در کنار شما خواهند بود 
و به هیچ گروهی اجازه نمی دهند تا این والیت 

را نا امن کنند.
بدخشان  در  مستقر  امنیتی  نیروهای  گفت،  او 
ببرند  بین  از  را  خارجی  و  داخلی  تروریستان 
میان برداشتن  از  و  امنیت  تأمین  راستای  در  و 
چالش های امنیتی در این والیت، یک بار دیگر 
اساس  بر  بگذارند.  نمایش  به  را  قهرمانی شان 

خبرنامه ی وزارت داخله، نیروهای امنیتی مستقر 
در بدخشان و باشندگان این والیت در این زمینه 

اطمینان داده اند.
مشترک  ستاد  معاون  مراد،  مراد علی  جنرال 
هماهنگی  و  همکاری  بر  سفر  این  در  ارتش 
با  مبارزه  برای  امنیتی  نیروهای  نزدیک 
تأکید  تروریسم  با  مبارزه  و  امنیتی  چالش های 
از  کشور  شمال شرق  در  بدخشان  است.  کرده 
داخلی  شورشیان  که  است  ناامن  والیت های 
این  جرم  و  وردوج  ولسوالی های  در  خارجی  و 

والیت فعالیت دارند.

کرد،  اعالم  نمایندگان  مجلس  اداری  هیأت  روز:  اطالعات 
رای  صندوق  امروز  حکومت  پیش نهادی  نامزدوزیر   15 برای 
گذاشته می شود و اکثر آنان رای اعتماد خواهند گرفت. از میان 
16 نامزدوزیر پیش نهادی حکومت،  15 تن آنان در دو هفته ی 
گذشته به طور جداگانه برنامه  های کاری شان را به مجلس ارائه 

کردند.
از این میان، عبدالباری جهانی، نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ 
به  را  کاری اش  برنامه ی  هنوز  دوگانه  تابعیت  داشتن  دلیل  به 
دوم  معاون  احمدزی،  محمدنذیر  است.  نکرده  ارائه  مجلس 
مجلس دیروز گفت، اگر اسناد ترک تابعیت آقای جهانی امروز به 
مجلس برسد، به او اجازه داده خواهد شد تا برنامه های کاری اش 

را ارائه کند و بعد برایش صندوق رای گذاشته می شود.
او افزود، اگر اسناد ترک تابعیت جهانی امروز به مجلس نرسد، 
در مورد وی تصمیم گرفته خواهد شد. نامزد وزارت اطالعات 
در  نمایندگان  مجلس  دارد.  را  امریکا  شهروندی  فرهنگ  و 
به  تنها  کابینه،  پیش نهادی  میان 18 عضو  از  قبلی  رای گیری 

هشت تن آنان رای اعتماد داد.
اکثر  هنوز  حکومت،  عمر  از  ماه  هفت  از  بیش  گذشت  با 
همین حال،  در  می شوند.  اداره  سرپرستان  توسط  وزارت خانه ها 
را  جدی ای  مشکالت  مسئله  این  می گویند،  مجلس  اعضای 
در عرصه های مختلف به وجود آورده است. عدم معرفی نامزد 
وزارت دفاع از مشکالت دیگری است که در چند هفته ی اخیر 

انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
آنان تأکید دارند، با توجه به وضعیت کنونی، سران حکومت باید 
هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع را به مجلس معرفی کند. رییس 
وزارت  نامزد  عنوان  به  را  لودین  افضل  جنرال  پیش تر  جمهور 
دفاع معرفی کرد و دنبال آن، آقای لودین با صدور بیانیه ای از 

نامزدی اش انصراف داد.
اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  بین  اختالف  او  انصراف  دلیل 
خوانده شده است. اما اجمل عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری 
چند روز پیش گفت، اختالف بین اشرف غنی و عبداهلل در این 
زمینه حل شده و نامزد وزارت دفاع برای دریافت رای اعتماد 

به زودی به مجلس معرفی می شود.

اطالعات روز: اعضای حزب هم بستگی ملی 
راه اندازی  با  کابل  شهروند  ده ها  و  افغانستان 
یک گردهمایی در اعتراض به افزایش ناامنی ها 
مسافر   31 رهایی  به  حکومت  کم توجهی  و 
خواستار  کابل-قندهار،  شاهراه  از  ربوده شده 
از  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  کناررفتن 
در  امنیتی  سربازان  گفتند،  آنان  شدند.  قدرت 
حکومت  سران  اما  می شوند؛  کشته  بدخشان 

هنوز روی تقسیم قدرت چانه زنی می کنند.
معترضان با حمل شعارهای »مرگ بر طالبان 
و داعش، نه امریکا و نه ناتو، نفرین بر رژیم ع 
و غ، ما انتقام خون فرزندان خود را می گیریم« 
گفتند، وضعیت کشور در بخش های مختلف، از 

جمله امنیت، روز به روز بدتر می شود. حفیظ اهلل 
در  ملی  هم بستگی  حزب  مسئوالن  از  راسخ، 
و  غنی  می خواهیم  ما  گفت،  گردهمایی  این 

عبداهلل هرچه زودتر ارگ را تخلیه کنند.
که  گرفت  صورت  حالی  در  تظاهرات  این 
کشور  والیت های  از  شماری  در  ناامنی  اخیراً 
و گروگان گیری افزایش یافته است. شورشیان 
پیش  روز  چند  خارجی  جنگ جویان  و  طالب 
والیت  جرم  ولسوالی  امنیتی  پاسگاه های  بر 
بدخشان حمله کردند و حدود 30 سرباز ارتش 
مقداری  حمله  این  در  رساندند.  قتل  به  را 
مهمات جنگی ارتش نیز به دست طالبان افتاد.
هم چنان پس از ربوده شدن 31 مسافر از شاهراه 

کابل-قندهار از سوی مردان مسلح نقاب پوش، 
کشور  شاهراه های  از  شماری  در  روند  این 
افزایش یافته است. در دو ماه اخیر، حد اقل از 8 
مورد ربودن از سراسر کشور گزارش شده است. 
هفته ی  پنج شنبه  روز  معترضان  این حال،  با 
گذشته در کابل گفتند، سران حکومت وحدت 
برای  است  بهتر  و  نتوانستند  حکومت  ملی، 
بروند.  کنار  قدرت  از  کشور،  وضعیت  بهبود 
آنان هشدار دادند، اگر رهبران حکومت وحدت 
ملی به خواست های شان توجه نکنند، دامنه ی 

اعتراض ها را گسترش می دهند.
این  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس 
برای نخستین بار است که در راه پیمایی ای در 

کابل، از رییس جمهور و رییس اجرایی خواسته 
می شود تا استعفا بدهند. در همین حال، سران 
حکومت وحدت ملی وعده داده اند، برای بهبود 
وضعیت امنیتی و رهایی 31 مسافر از شاهراه 

کابل-قندهار، تالش های جدی می کنند.
شدند  ربوده  پیش  دوماه  حدود  مسافران  این 
بر  را  آن  مسئولیت  گروهی  هیچ  هنوز  و 
این  خانواده های  اعضای  است.  نگرفته  عهده 
مسافران ربوده شده و شماری از فعاالن مدنی 
برای رهایی آنان در چند نقطه ی کابل تحصن 
این  رهایی  برای  اعتراض  هم چنان  کرده اند. 
و  داخل  در  بدین سو  ماه  از یک ونیم  مسافران 

خارج از کشور جریان دارد.

از  افغانستان  که  کرد  اعالم  روسیه  دولت  روز:  اطالعات 
و  کرده   17 ام آی  هلی کوپترهای  کمک  درخواست  کشور  این 
ضمیر  دارد.  قرار  جدی  بررسی  زیر  تقاضا  این  حاضر  حال  در 
کابلوف، نماینده ی ویژه ی روسیه در افغانستان به رسانه ها گفت، 
افغانستان برنامه ریزی شده و  طرح کمک این هلی کوپترها به 

کشورش به زودی در این زمینه تصمیم می گیرد.
شاکر کارگر، نماینده ی رییس جمهور برای کشورهای مستقل 
به مسکو رفته و  به تازگی در رأس یک هیأت  مشترک المنافع 
در دیدار با مقام های روسیه، این درخواست حکومت را مطرح 
کرده است. او گفته که نیروهای هوایی افغانستان نیاز جدی به 

هلی کوپترهای ام آی 17 دارند.
به گفته ی او، این چرخ بال ها توانایی انجام مأموریت سنگین در 
شرایط وخیم جوی و مناطق صعب العبور در افغانستان را دارند. 
نیروهای  برای  حکومت  که  نیست  معلوم  دقیق  طور  به  هنوز 
هوایی، تقاضای چه تعداد هلی کوپتر ام آی 17 را از دولت روسیه 
اساسی  از مشکالت  هلی کوپترهای جنگی  کمبود  است.  کرده 

نیروهای امنیتی است. 
دولت همواره از روسیه تقاضا کرده تا هلی کوپترهای جنگی را 
در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار دهد؛ اما مجلس سنای 
امریکا سال گذشته از تصمیم خریداری هلی کوپترهای نظامی 

از روسیه برای افغانستان انتقاد کرد. به دنبال آن، یک سخنگوی 
وزارت دفاع امریکا گفت که 63 بال هلی کوپتر ام آی هفده برای 

افغانستان خریداری شده است.
تجهیز نیروی هوایی پس از سپردن تمام مسئولیت امنیتی به 
نیروهای امنیتی در سال 2014، از بحث های اساسی حکومت 
هوایی  نیروهای  این حال،  با  است.  بوده  جهانی  جامعه ی  و 
پیش  چندی  و  دارند  اختیار  در  جنگی  اندک  هلی کوپترهای 
شیرمحمد کریمی، رییس ستاد مشترک ارتش گفت، تنها چهار 

چرخ بال برای عملیات در سراسر کشور وجود دارد.
000

اطالعات روز: نیروهای امنیتی و شورشیان طالب دیروز در والیت 
غزنی در مرکز کشور با هم درگیر شدند. مسئوالن امنیتی این 
والیت گفتند، در این درگیری دست کم پنج شورشی طالب کشته 
و تعداد  دیگر آنان زخمی شده اند. این درگیری در منطقه ی موسوم 

به زیوح در مربوطات ولسوالی اندر غزنی رخ داده است.

بر اساس معلومات مسئوالن امنیتی، یک مقدار سالح و مهمات 
جنگی مخالفان نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. در 
مورد تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری جزئیات داده نشده 
است. غزنی در مرکز کشور از والیت های ناامن است که شورشیان 

طالب و جنگ جویان خارجی در این والیت فعالیت دارند.

شماری از باشندگان غزنی می گویند که از فعالیت شورشیان در 
اذیت مسافران و  و  آزار  به  آنان  و  آمده اند  به ستوه  این والیت 
مردم عام می پردازند. باشندگان این والیت از حکومت وحدت ملی 
از فعالیت شورشیان در این والیت،  خواسته اند، برای جلوگیری 

تعداد سربازان ارتش را به زودی افزایش دهد.
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علومی به نیروهای امنیتی:

انتقام خون سربازان در بدخشان گرفته شود

مجلس امروز برای 15 نامزدوزیر صندوق رای می گذارد

معترضان در کابل: 
غنی و عبداهلل از قدرت کنار بروند

روسیه: 
دادن چرخ بال های ام آی 17 به افغانستان را بررسی می کنیم

درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در غزنی

در عملیات نظامی بدخشان،
 از حمالت هوایی 

کار گرفته شود
شهریار فرهمند

نظامی  عملیات  که  کرده اند  اعالم  داخله  و  دفاع  وزارت های 
گسترده ای را برای سرکوب شورشیان و انتقام خون سربازان ارتش 
در والیت بدخشان راه اندازی می کنند. آن ها گفته اند که انتقام خون 
سربازان ارتش را می گیرند و هراس افگنان را در این والیت سرکوب 

خواهند کرد.
نبود  داخلی،  عوامل  دیگر  و  امنیتی  فرماندهان  غفلت  بر  افزون 
حمایت هوایی قوی، یکی دیگر از عوامل تلفات سنگین سربازان 
فرماندهان  و  سربازان  می باشد.  بدخشان  جرم  ولسوالی  در  ارتش 
امنیتی به خوبی این ضرورت را درک می کنند و می دانند که نبود 
حمالت هوایی تا چه اندازه خالی بزرگی در مبارزه با تروریسم و 

جنگ با مخالفان مسلح دولت ایجاد می کند.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در عملیات های جنگی به صورت 
در  امر  این  و  نیستند  برخوردار  هوایی  پشتیبانی  از  قوی  و  منظم 
عملیات های نظامی یا در جریان  جنگ، یک خالی  گاه کالن می باشد. 
این خالی  گاه دو سال پیش و در جریان تنش  های پیش  آمده میان 
رییس جمهور کرزی و ایاالت متحده  ی امریکا ایجاد شد. در آن 
هوایی  درخواست کمک  از  را  امنیتی  نیروهای  آقای کرزی  زمان 

از نیروهای ناتو در جریان جنگ و عملیات های نظامی منع کرد.
پایان  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  جنگی  مأموریت  که  هرچند 
یافته؛ اما بر اساس رهنمود اخیر باراک اوباما به نظامیان این کشور 
افغانستان،  نظامیان  درخواست  صورت  در  آن ها  افغانستان،  در 
می توانند سربازان امنیتی افغانستان را در جنگ با تروریسم پشتیبانی 
هوایی کنند. در حالی که وزارت دفاع ملی افغانستان هواپیما های 
جنگی کافی را برای راه اندازی عملیات های نظامی در اختیار ندارند، 

باید از نظامیان خارجی در این راستا درخواست کمک کنند.
تصمیم رییس جمهور کرزی در مورد منع حمایت هوایی نیروهای 
ناتو در آن زمان ناشی از درک او از نیروهای امنیتی و شرایط جنگی 
کشورش نبود، بلکه او در یک جدال و کشمکش سیاسی با حکومت 
آن  در  گرفت. هرچند  را  تصمیم  این  احساسات  روی  از  و  امریکا 
این تصمیم  منفی  پیامدهای  از  امنیتی  نیروهای  فرماندهان  زمان 
آگاه بودند؛ اما لحن قاطع آقای کرزی و خشم او در برابر نیروهای 
ناتو در افغانستان، مجال مخالفت با این تصمیم را از همه گرفت و 

در برابر این تصمیم اشتباه سکوت کردند.
این تصمیم ناسنجیده و عجوالنه در آن زمان، هزینه های سنگینی 
دیگر  و  طالب  جنگ  جویان  گذاشت.  افغانستان  دست  روی  نیز  را 
گروه های تروریستی در جریان جنگ و نبرد فرصت نفس کشیدن 
دریافت کمک  عدم  دلیل  به   بارها  امنیتی  نیروهای  و  کردند  پیدا 
با  رویارو   جنگ  در  هم  کردند  یا  رها  را  مواضع  شان  یا  هوایی، 

تروریستان کشته شدند.
نیروهای امنیتی افغانستان در انجام عملیات های هوایی، خصوصًا 
نیاز  خارجی  نیروهای  هوایی  به همکاری  مواضع دشمن،  بمباران 

دارند و در جریان نبرد همواره این ضرورت پیش می آید.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  نظامی  عملیات های  از  هوایی  حمایت 
تاکتیک  مخصوصا  داشت،  جنگی  معادالت  بر  تعیین کننده  تأثیر 
جنگ پارتیزانی مخالفان مسلح و دشوارگذربودن مناطق، ضرورت 
این امر را بیش  تر کرده بود. وقتی در جریان نبرد، نیروهای امنیتی 
افغانستان در تنگنا و محاصره قرار می  گرفتند، یا در نقاط دور افتاده 
و دشوارگذر با کمبود نیرو و جنگ  افزار مواجه می  شدند، این حمایت 
از معرکه نجات می  داد. در طول دو سال  را  بود که آن ها  هوایی 
قربانی های  هوایی  دلیل عدم حمایت  به  امنیتی  نیروهای  گذشته 
زیادی داده  اند. بارها سربازان ارتش و پولیس در مناطق دور دست 
به دلیل عدم حمایت هوایی به شکل گروهی کشته شده  یا زنده به 

 دست دشمن افتاده  اند.
افسران و فرماندهان ارتش به  خوبی این ضرورت را درک می  کنند؛ 
اما سیاست  مداران به این الزام حیاتی از دید سیاسی می نگرند. در 
حال حاضر در حکومت وحدت ملی امید اندکی وجود دارد که رییس 
جمهور این الزام حیاتی را درک کند و این خالی  گاه را در جریان 

مبارزه با تروریسم پر کند. 
هوایی  حمایت  به  اگر  تروریسم  با  جنگ  در  امنیتی  فرماندهان 
امریکایی ها،  به خصوص  خارجی،  نیروهای  باشند،  داشته  ضرورت 
باید نیروهای امنیتی افغانستان را پشتیبانی هوایی کنند و نیاز به این 
امر در عملیات بدخشان که قرار است تا چند روز دیگر راه اندازی 

گردد، شدید است.
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و  قوی تر  گذشته  سال   13 جریان  در  افغانستان  طالبان 

خون خوارتر از پیش شده اند. مردم افغانستان و بعضی در 

میان جامعه ی بین المللی، پاکستان را به خاطر آن مقصر 

می دانند. به این دلیل،  در آوردن طالبان بر سر میز مذاکره، 

حال،  این  با  می شود.  دانسته  کلیدی  بازی گر  پاکستان 

افغانستان  در  آنان  پیکارجویی  که  می کنند  ادعا  طالبان 

به  رابطه  در  زمینه،   این  در  ندارد.  پاکستان  به  وابستگی 

واقعیت یافتن گفت وگوهای صلح بین افغانستان با طالبان 

سه نگرانی وجود دارند. نخست،  تا هنوز روشن نیست که 

آیا پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری خواهد کرد 

و از طالبان خواهد خواست که جنگ را متوقف کنند؟ دوم، 

به حرف  آیا طالبان  این است که  از همه  نکته ی جالب تر 

پاکستان گوش خواهد داد؟ سوم، نقش افغانستان در روند 

یک مصالحه ی پایدار و عملی باید معین گردد. 

پاکستان به طور فزاینده ای با تهدید پیکارجویان در خاک 

از پیامدهای زیر فشار قرار دادن طالبان  خود روبروست و 

برای آغاز گفت وگو با حکومت افغانستان هراس دارد. این 

پاکستان،  ملی  امنیت  مشاور  نظرهای  اظهار  در  نگرانی 

سرتاج عزیز، آشکار است. او در ماه نومبر 2014 گفت که 

پاکستان  متوجه  تهدیدی  هیچ  که  را  گروه هایی  پاکستان 

طالبان  به  رابطه  در  بسازد.  خود  دشمن  نباید  نمی سازند، 

[افغانستان]  و  امریکا  دشمنان  گفت:»چرا  او  افغانستان 

و  شوند  پاکستان  دشمنان  به  تبدیل  ضروری  غیر  طور  به 

پاکستان نباید همه ی آنان را دشمن خود بسازد.« 

به  رابطه  در  طالبان  دارد  احتمال  متعدد،  دالیل  خاطر  به 

به  تهدیدها  ندهند:  گوش  پاکستان  حرف  به  صلح  روند 

ثبات داخلی و سیاسی این گروه، انگیزه های ایدیولوژیکی 

و اعتماد به حکومت افغانستان و پاکستان. به نظر می رسد 

با  و  پاکستان سر خم نمی کنند  به خاطر منافع  که طالبان 

ادامه ی حضور سربازان خارجی در افغانستان،  حاضر به خلع 

سالح نمی گردند. این کار به مثابه خودکشی سیاسی این 

گروه خواهد بود. وکیل احمد متوکل،  وزیر خارجه ی طالبان،  

در جریان یک بحث با این نویسنده استدالل کرد که اگر 

با صلح موافقت  رهبر طالبان،  مال عمر، در شرایط کنونی 

کند،  تمام اعتبارش را از دست خواهد داد. 

از دست دادن اعتبار سبب ایجاد شگاف بین طالبان خواهد 

شد و گروه های انشعابی از میان طالبان سر بر خواهند آورد. 

بعضی استدالل می کنند که با باال رفتن فشارها بر طالبان 

برای گفت وگو، گروه های جداشده از طالبان تشکیل خواهند 

شد؛ درست مانند ابوبکر البغدادی که القاعده را ترک کرد 

و گروه دولت اسالمی عراق و شام )داعش( را تشکیل داد 

یا مانند فرماندهان طالبان پاکستان که از تحریک طالبان 

پاکستان جدا شدند و گروه های خود را تشکیل دادند. حتا 

پیش از این شایعه است که عبدالقیوم ذاکر،  فرمانده نظامی 

شماره دوم و رییس پیشین کمیته ی نظامی شورای رهبری 

طالبان،  وقتی از رهبری این گروه اخراج گردید در واکنش به 

آن، به ایران رو کرد و می خواهد در آنجا یک پایگاه ایجاد 

کند. 

قدرت های  با  طالبان  مناسبات  نیز  ایدیولوژیکی  مسایل 

منطقه ای را تاریک می سازند و می تواند بر سر راه روند صلح 

مانع ایجاد کند. عبدالحکیم مجاهد که سفیر طالبان در ملل 

متحد بود و اکنون به حیث معاون اول شورای عالی صلح 

کار می کند، در جریان یک مصاحبه در ماه دسمبر 2014 

گفت که طالبان و حکومت پاکستان، نزدیکی ایدیولوژیکی 

ندارند فقط در منازعه منافع مشترک دارند. حتا تفاوت های 

که  شود  باعث  می تواند  طالبان  داخل  در  ایدیولوژیکی 

از  بسیاری  آن که  با  نشنود.  را  پاکستان  حرف  گروه  این 

پیکارجویان تحت تأثیر آموزه های بنیادگرایانه ی اسالمی به 

این جنبش می پیوندند،  شمار زیاد دیگر به خاطر انگیزه های 

اقتصادی و جبران نارضایتی ها و مظالمی که در حق شان 

رفته، در صفوف این گروه می جنگند. 

تجارت های غیرقانونی به شمول تجارت مواد مخدر،  چوب 

چهارتراش،  معدن کاری غیرقانونی،  باج گیری و مالیه گیری از 

پروژه های توسعه ای، نه تنها منابع درآمد طالبان هستند بلکه 

بسیاری را به پیوستن به این گروه تشویق می کند.  نیروهای 

امنیتی افغانستان و بین المللی که سبب تلفات غیرنظامیان 

و  فرهنگی  ارزش های  به  بی احترامی  مرتکب  و  می گردند 

اسالمی می شوند،  پیوستن پیکارجویان غیر ایدیولوژیک را 

به طالبان سرعت می بخشند. جنگجویانی که به خاطر منافع 

اقتصادی یا انتقام گرفتن از حکومت افغانستان می جنگند، 

بدون در نظرداشتن مصالحه ی سیاسی به جنگ شان ادامه 

خواهند داد. رهبری طالبان اهمیت این گونه سربازگیری را 

در پر ساختن صفوف نیروهای شان به خوبی درک می کند و 

به این دلیل تن به مذاکره  ای نخواهد داد که منجر به ترک و 

روگرداندن جنگجویان غیرایدیولوژیک از آنان شود. 

رهبری طالبان نیز به این باور است که توافق به مذاکره ی 

صلح با حکومت در این برهه، به قیمت نفوذ کنونی آنان ختم 

خواهد شد. 

نو  خاطر  به  مذاکرات  دور  این  در  صلح  این که،  آخر  در 

بودن حکومت افغانستان به دست نخواهد آمد. نخست از 

همه، اشرف غنی، توافقتنامه ی دوجانبه ی امنیتی با ایاالت 

افغانستان را  ناتو در  متحده و توافقنامه ی حضور سربازان 

امضا نموده و این یکی علت های می تواند محسوب شود 

که جنگ طالبان را تازه کرده است. بر عالوه، بین حکومت 

افغانستان و طالبان بی اعتمادی حادی وجود دارد. اعتماد 

ضرورِت نخستین برای هر گونه مصالحه بین دو طرف است. 

طالبان  با  مصالحه  به  رابطه  در  افغانستان  حکومت  دوم، 

یک موضع واحد ندارد. در درون حکومت افغانستان عناصر 

طالبان  با  گفت وگوها  مخالف  که  دارند  وجود  داخلی یی 

هستند و  رقابت های ته نشین شده ی قبیله ای بین مقام های 

تعدادی عمدا  که  باعث می شود  افغانستان  ارشد حکومت 

تالش های حکومت برای رسیدن به مصالحه ی سیاسی را 

تخریب کنند. 

نیز بر گفت وگوها تأثیرگذار  روستانشینان عادی افغانستان 

حکومت داری  و  فساد  از  خسته  روستاییانی  بود.  خواهند 

ضعیف، طالبان را بر حکومت کابل ترجیح دادند اما پیوستن 

به شورشیان را به مثابه آخرین گزینه انتخاب کردند. حکومت 

موازی طالبان،  قادر به برگزاری دادگاه های سریع تر و صدور 

حکم های عملی تر بوده اند، در حالی که حکومت افغانستان 

غیرنظامیان را بازداشت و با آنان برخورد غیرانسانی می کند و 

این باعث می شود که مردم ازخود بپرسند که چرا به طالبان 

نپیوندند. 

توانایی  پاکستان  یقینا  امن،  پناه گاه های  دادن  خاطر  به 

ندارد  وجود  نشانه ای  اما  دارد،   را  گفت وگو  روند  کلیدزدن 

به  دهند.  گوش  پاکستان  حرف  به  افغانستان  طالبان  که 

جای آن، نشانه های پرتنش شدن روابط پاکستان و طالبان 

وجود دارد. بر اساس گفته های متوکل، فرستادن هیئت از 

سوی طالبان به قطر به خاطر قطع کردن نفوذ پاکستان بر 

این روند و بیرون شدن فرمانده  برجسته ی طالبان، منصور 

دادالله، از پاکستان و جلوگیری از وارد شدن تعدادی دیگر 

به خاطر سپری کردن  این کشور  به  از فرماندهان طالبان 

وقفه ی زمستانی شان، نشانه های بدتر شدن روابط پاکستان 

و طالبان اند. در کنار آن، نفرت طالبان از پاکستان به خاطر 

متحد بودن آن کشور با امریکا بعد از 11 سپتامبر سبب شده 

باشد.  نداشته  پاکستان  درباره ی  مثبتی  نظر  گروه  این  که 

نکردن  مذاکره  به  مشروط  طالبان  سیاسی  و  داخلی  ثبات 

در  امن  پناه گاه  از  اکنون  رهبری طالبان  آن که  با  و  است. 

انگیزه های  ماهیت  به  توجه  با  است،  برخوردار  پاکستان 

ایدیولوژیکی بین فرماندهان طالبان در میدان نبرد و سربازان 

از  پیاده ی این گروه، به نظر می رسد که جنگ افغانستان 

کنترل پاکستان بیرون است. برعالوه، افزایش نفوذ دولت 

اسالمی )داعش( در منطقه سبب استحکام روابط طالبان با 

تحریک طالبان پاکستان و دولت اسالمی خواهد شد تا هر 

سه بتوانند در دو جبهه بجنگند.

در عین زمان، دولت افغانستان با مشروط کردن گفت وگوها 

سبد  یک  در  را  تخم مرغ هایش  تمام  پاکستان  تعهد  به 

کار  نیز  داخل  در  باید  افغانستان  آن،  جای  به  می ریزد. 

گام های  خود،  مردم  اعتماد  آوردن  دست  به  برای  و  کند 

جدی بردارد، نارضایتی های مردم را بر طرف سازد و برای 

و  زندگی  بهتر  شرایط  طالبان،  جنبش  به  بخشیدن  پایان 

حکومت داری خوب را برای مردم فراهم سازد. 
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مملکت  این  منتخب  جمهور  رییس  است  شله  که  کسی  غنی،  اشرف  محترم 
است، در فاصله ی یکی-دو روز، دو پیام متفاوت را مخابره کرد. او در دیدار با 
خانواده های مسافران ربوده شده گفت که آزادی آن  ها را ضمانت نمی کند. این 
یعنی که آزادی هیچ شهروندی در این کشور تضمین نیست. بگذریم از این که 
مردم  مال  و  جان  امنیت  حفظ  مسئول  جمهور  رییس  که  گفته  اساسی  قانون 
وقعی  آن  بر  کسی  مگر  بود،  گفته  هم  انتخابات  مورد  در  اساسی  قانون  است. 
نهاد؟ او بعد از مالقات با خانواده های مسافران در بند، نمایندگان مردم پکتیکا 
و متنفذان این والیت را در ارگ ریاست جمهوری مالقات کرد و به آن ها گفت 
که تمام برنامه های ملی باید مطابق به نیازمندی های مردم و شرایط والیت ها  
تطبیق شوند. این یعنی که خیلی از آدم های این سرزمین، از نظر او مردم اند و 

خیلی از آدم های دیگر، هنوز مردم نشده اند. 
آن هایی  آیا  شود،  تطبیق  مردم  نیازمندی  مطابق  برنامه ها  که  است  قرار  اگر 
که ربوده  شده و آن هایی که خواهان رهایی هرچه زودتر این ربوده شده  ها اند، 
ندارد؟  این حکومت  برای  ارزشی  نیازمندی  این  اگر هستند، چرا  نیستند؟  مردم 
ضمانت  را  مسافران  آزادی  که  می گوید  صریح  خیلی  آن  رییس  که  حکومتی 
پشتون ها  از  آن عده  تنها  افغانستان  مردم  غنی،  اشرف  نظر  از  ممکن  نمی کند. 
و تاجیک ها و هزاره ها را شامل شود که مطیع و حامی او هستند. ما انتخابات 
و  کرد  مشخص  را  صف آرایی ها  که  انتخاباتی  گذاشتیم،  سر  پشت  را  کثیفی 
صف آرایی هایی که میزان حمایت گروه های مردم را روشن نمود. حمایت هایی 
انتخابات  از  شد.  انتخاباتی  اخالق  و  قانون  نقض  به  منجر  موارد  بسا  در  که 
بگذریم. آقای غنی در مالقات با نمایندگان پکتیکا و متنفذان این والیت گفته 
که شرایط والیت ها را در تطبیق برنامه های ملی در نظر بگیرید.  خیلی خوب! 
از غزنی شروع می کنم؛ غزنی والیتی است که در رأس آن والی ای قرار دارد 
مزاج  شبیه  آن  امنیت  می دهد.  طالبان  به  را  بر شهر  راکت  اجازه ی شلیک  که 
هاضمه ی خود رییس جمهور خراب است. آن جا، زندگی و آزادی هیچ شهروندی 
تضمین نیست، جز طالبان! شاید پنج کیلومتر دورتر از ساختمان والیت، میدان 
آزمایش اسلحه و تمرینات نظامی طالبان است. وضع کار و زندگی، خراب! وضع 
درس و تحصیل، خراب! وضع قانون و قانون مداری، خراب! وضع راه ها، خراب! 
وضع حکومت، بیخی خراب! حاال با این همه وضع خراب، چه کار باید کرد؟ به 
نظر من که مردم غزنی باید مراسم دعاخوانی برپا کنند و همه با هم دعا کنند 
که ای خدای مهربان! ای خدای قهار و جبار! لطفًا اشرف غنی را به ورزش مبتال 

کن! اگر واقعًا عقل سلیم در بدن سالم است.
از  غنی  اشرف  و سخن  لحن صبحت  که  می شود  باعث  چیزی  چه  راستی،  به 
تغییر  این قدر  پکتیکا  نمایندگان  با  دیدار  تا  ربوده شده ها  خانواده های  با  دیدار 
و  دیروز  تصور می رود که حرف  دیوانه  از یک  فقط  است؟  دیوانه  او  آیا  بکند؟ 
امروزش با هم مطابقت نداشته باشد. مسلمًا که او دیوانه نیست. اگر هنوز هم 
قبول ندارید، بروید از امرخیل بپرسید. امرخیلی که تازه بهترین شخصیت سال 
امروز  و  دیروز  حرف  چرا  پس  کرد.  مدیریت  را  انتخابات  که  شخصیتی  شده، 
که  است  معتقد  غنی  اشرف  که  معتقدم  من  دارند؟  تناقض  باهم  غنی  اشرف 
قدرت را باید انحصار کرد. قدرتی که دهه ها انحصاری بود، باید باز هم انحصار 
و هرچه بیش تر انحصار شود. عزل و نصب های او در اداره های دولتی شروع این 
امنیت نسبی داشتند، عمدتًا  قباًل  ناامنی های والیت هایی که  بود. هم چنان  کار 
)خانواده ها و شهروندانی که  نیاز مردم  به  او  پا زدن  والیت های شمالی. پشت  
او به نمایندگان پکتیکا  امید دادن  خواهان رهایی مسافران ربوده شده هستند(، 
)که پشتون اند(، همه و همه یک روایت دارند: حذف بقیه و گسترش دامنه ی 
نفوذ و صالحیت یک قوم! چرا اشرف غنی به خانواده های ربوده شده ها نگفت 
که برنامه های خود را مطابق نیازمندی های شما و شرایطی که به وجود آمده، 

عملی خواهیم کرد؟ چرا آزادی و آسود  گی پکتیکا را ضمانت کرد؟ 
انتخاب به  ُخب! حاال که چنین است، دل تان که چپه سوار می شوید یا راسته. 
است،  خوب  وضعیت  زمانی  که  تا  مرحومین،  از  یکی  قول  به  شماست.  دست 
اما اگر وضعیت بد شد، همه می دانیم  همه می فهمیم که وضعیت خوب است؛ 
که وضعیت بد شده و من قسم می خورم که اگر وضعیت خراب نشود، هیچ گاه 
خراب نخواهد شد و به محض این که وضعیت خراب شد، دیگر وضعیت خراب 
است. البته این مرحوم قصد داشت خود را کاندیدا کند. طرف دار هم زیاد داشت. 
به ماین خورد و مرحوم شد. حاال ما چه کار کنیم؟ اشرف  یاری نکرد،  چانس 
غنی به یکی از تمام وعده هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم داد، 
جغرافیایی  زندان  شکستن  از  نه  خبری ست،  برقش  تولید  از  نه  نکرده.  عمل 
مناطق مرکزی، نه از ایجاد شغل و نه از هیچ یک دیگرش. من از خود اشرف 
غنی می پرسم که ما چه کار کنیم؟ بیاییم تو را از ارگ بیرون کنیم؟ در حالی  
تمام  قبر  را سر  تو  ببریم  نمانیم.  ما  اما  بکشی،  تازه ای  که می خواهی سرمه  ی 
بکنیم؟  را چگونه  این کار  به شهادت رسیده اند؟  تو  بدو حضور  از  سربازانی که 
بیاییم؟  بیاییم یا نه، هلهله برپا کرده  مثل خودت سوار تاکسی شویم و بی خبر 
این صبری که تو آزمایشش می کنی، آن قدر هم زیاد نیست که هر سناریویی را 

تماشا کند؛ لبریز خواهد شد و سقوط استراتژیک ظهور خواهد کرد.

خبرنگار ناراضی

تو بگو چه کار کنیم؟

هادی دریابی

پیچیدگی مناسبات
 بین پاکستان، افغانستان و طالبان 

برگردان: جواد زاولستانی منبع: فارن پالیسی نویسنده: حکمت اهلل اعظمی 

شمول  به  غیرقانونی  تجارت های 
تجارت مواد مخدر،  چوب چهارتراش،  
و  باج گیری  غیرقانونی،   معدن کاری 
توسعه ای،  پروژه های  از  مالیه گیری 
هستند  طالبان  درآمد  منابع  تنها  نه 
این  به  پیوستن  به  را  بسیاری  بلکه 
گروه تشویق می کند.  نیروهای امنیتی 
افغانستان و بین المللی که سبب تلفات 
مرتکب  و  می گردند  غیرنظامیان 
و  فرهنگی  ارزش های  به  بی احترامی 
پیکارجویان  پیوستن  می شوند،   اسالمی 
به طالبان سرعت  را  ایدیولوژیک  غیر 
خاطر  به  که  جنگجویانی  می بخشند. 
از  گرفتن  انتقام  یا  اقتصادی  منافع 
بدون  می جنگند،  افغانستان  حکومت 
به  سیاسی  مصالحه ی  نظرداشتن  در 
ادامه خواهند داد. رهبری  جنگ شان 
طالبان اهمیت این گونه سربازگیری را 
در پر ساختن صفوف نیروهای شان به 
خوبی درک می کند و به این دلیل تن 
منجر  که  داد  نخواهد  مذاکره  ای  به 
جنگجویان  روگرداندن  و  ترک  به 

غیرایدیولوژیک از آنان شود. 



با  در مصاحبه ای  روز سه شنبه  افغانستان   در  امر سینها، سفیر هند 
طلوع نیوز، مفکوره ی جنگ نیابتی میان کشورش و پاکستان را که 
در افغانستان بازی می شود، یک افسانه خواند. جنگ هند-پاکستان 
به نحوی در افغانستان انعکاس می یابد... ما بسیاری از کارشناسان 
و خبرنگاران را می بینیم که آن را یک جنگ نیابتی »می خوانند« 
که یک افسانه است و ]در عوض[، ]این مفکوره[، غباری است که 
به منظور توجیه رفتار پاکستان ایجاد شده است، که یک همسایه ی 

دوست نبوده است.
با این حال، سینها می گوید که »پروکسی« هند در افغانستان، مردم 
افغانستان هستند و »پروکسی« پاکستان طالبان است. صحبت از 
مدت  برای  افغانستان  در  پاکستان  و  هند  میان  نیابتی  جنگ  یک 
که  هند   کشور  وزیر  سینگ،  رجنات  است.  رفته  دوراهه  به  زمانی 
وزارتش مسئول امنیت داخلی این کشور است، در ماه مارچ گفت 
که پاکستان در جنگ نیابتی اش با هند از تروریسم به عنوان یک 
پیشین  جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  است.  کرده  استفاده  اسلحه 
پاکستان در مصاحبه اش با وال استریت ژورنال در ماه فبروری گفت 
این  جنگ  به  نباید  بمانند و  باید دور  که »پاکستان و هند، هردو، 

نیابتی شان در آن جا ادامه بدهند«.
که  هنگامی  را  مشرف  کنایه آمیز  اظهارات  ژورنال  استریت  وال 
حمایت اسالم آباد از طالبان در افغانستان را برجسته ساخت، از دست 
نداد: پاکستان یکی از معدود کشورهایی بود که در دهه ی 1990 
و  امریکا  متحده ی  ایاالت  و  شناخت   رسمیت  به  را  طالبان  رژیم 

اعضای شبکه ی »فعاالن جوان برای اصالح و تغییر« با برگزاری نشست خبری ای زیر 
عنوان »رهبران حکومت وحشت ملی؛ عاملین کشتار سربازان ارتش ملی« سیاست های 
حکومت وحدت ملی را نادرست خواندند و نسبت به اوضاع جاری در کشور ابراز نگرانی 

کردند.
در  بدخشان،  در  ملی  ارتش  سربازان  بی رحمانۀ  سربریدن  و  کشتار  ناامنی ها،  تشدید 
محاصره قرارداشتن پولیس سرحدی کشور از چندین روز بدین سو در والیت کنر و سایر 
ناامنی ها که همه روزه از مردم افغانستان قربانی می گیرند، از مواردی اند که اعضای این 

شبکه را به انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی واداشته اند.
به  نسبت  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  است  نوشته  اعالمیه ای  نشر  با  شبکه  این 
ناامنی های اخیر بی توجهی کرده اند و دو تیم تشکیل دهنده ی این حکومت همه روزه مردم 

و سربازان ارتش را قربانی اختالف ها و قدرت طلبی های خود می سازند.
در خبرنامه ی این شبکه هم چنان آمده که بخشی از جنایت های انجام شده در بدخشان به 
امنیتی کشور و هم چنان تنش های قدرت طلبانه و  نیروهای  به  دلیل کم توجهی حکومت 
انحصارگرایانه ی رهبران حکومت وحدت ملی ناشی می شود که به جای تدوین برنامه ای 
کشور  در  قدرت  کرسی  تصاحب  پی  در  امنیتی،  قوت های  تجهیز  و  امنیت  تأمین  برای 

هستند.
وحشت  »حکومت  عبارت  شاید  گفت:  شبکه  این  دبیرخانه ی  رییس  حکمت،  احسان اهلل 
ملی« به جای » وحدت ملی« سوال بر انگیز باشد؛ اما اوضاع جاری، مانند حادثه ی اخیری 
که در بدخشان رخ داد، نشان می دهند که با روی کار آمدن این حکومت، تنها بر میزان 
وحشت مردم اضافه شده است. به همین دلیل، به جای کلمه ی وحدت، وحشت را برای 

حکومت فعلی انتخاب کردیم.
مسؤالن  بی  کفایتی  معلول  بدخشان،  در  ملی  اردوی  سرباز   51 شهادت  افزود،  حکمت 
نهادهای امنیتی، به ویژه عنایت اهلل نظری سرپرست وزارت دفاع ملی، شیرمحمد کریمی 
رییس ستاد ارتش، فرمانده پولیس بدخشان، زلمی ویسا فرمانده ارتش در شمال ، سرپرست 
والیت بدخشان و سایر جنراالن می باشد که باید از وظایف شان سبک دوش و به پنجه ی 
قانون سپرده شوند. او گفت، بی کفایتی حکومت وحدت ملی به اندازه ا ی ست که بستگان 
شهیدان ارتش شهیدان شان را با هزینه ی شخصی به کابل انتقال می دهند و بدتر از آن 
این است که حکومت، قهرمانان گم نام ارتش ملی افغانستان را با بی حرمتی تمام در حالی 
به خانواده های شان تسلیم داده   که حتا سرهای بریده شده و تن های بی سر این شهیدان 
بدون تشخیص و برگزاری مراسم رسمی تدفین شده اند. او افزود، اگر وضعیت به همین 
منوال ادامه یابد و عامالن این قضیه محاکمه نشوند، پس از این مردم به فرزندان شان 

اجازه نخواهند داد تا به صفوف اردوی ملی بپیوندند.
حکومت  بی کفایتی  به  تنها  نه  جوان  فعاالن  شبکه ی  که  افزود  هم چنان  حکمت  آقای 
توضیح  نیز  را  رویدادها  چنین  وقوع  دلیل  تا  دارد  تقاضا  دولت  از  بلکه  می کند،  اعتراض 

دهد. او گفت، بهانه ا ی که تا هنوز از سوی حکومت مطرح شده، فقر امکانات بوده است؛ 
اما چگونه می تواند کمک هایی را که جامعه  ی جهانی در طول 13 سال اخیر به افغانستان 
باشد،  بوده  هم  امکانات  نبود  حادثه  این  وقوع  دلیل  اگر  حتا  افزود،  او  کند.  انکار  کرده، 

جامعه ی جهانی چگونه می تواند با حکومتی همکاری کند که تا کنون وزیر دفاع ندارد.
به عنوان رهبران  این شبکه گفت: عبداهلل و غنی  پالیسی  میثم احسانی، همکار پالن و 
حکومت وحدت ملی افغانستان نه در پی تأمین ثبات و منافع ملی در کشور، بلکه درگیر 
وضعیت،  این  به  توجه  با  که  اند  قدرت  تقسیم  برای  درون تیمی  و  سیاسی  زدوبندهای 
به صورت  کشور  در  ناامنی ها  افغانستان،  در  ملی  وحدت  حکومت  با شکل گیری  همگام 
و  بی کفایت  را  افغانستان  جنراالن  و  امنیتی  مسئوالن  او  یافتند.  گسترش  فاجعه آمیزی 
عادت کرده به خورد و خواب دانست و گفت، حکومت وحدت ملی که به دلیل منازعه بر 
سر قدرت تا هنوز وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش ملی کشور را معرفی نتوانسته ، باید در 

قبال ناامنی ها و بی ثباتی های موجود در کشور به مردم پاسخ گو باشد.
بپیوندند،  وقوع  به  دیگر  کشورهای  در  رویدادهایی  چنین  اگر  که  افزود  احسانی  آقای 
مسئوالن آن سکوت نمی کنند؛ اما در افغانستان با آن که از محاصره شدن پولیس سرحدی 
در والیت کنر توسط طالبان بیش از یک هفته می گذرد  و بیش از یک هفته از حادثه ی 
بدخشان گذشته است، آقای غنی تا هنوز با خانواده های این شهدا ابراز هم دردی نکرده 
از  کشور  مسلح  قوای  اعالی  فرمانده  عنوان  به  غنی  جمهور  رییس  که  گفت  او  است. 
دشمنان مردم افغانستان معذرت می خواهد؛ در حالی که آن ها نیروهای امنیتی ما را سر 

می برند.
گسترش  قبال  در  را  جمهور  رییس  مرگ بار  سکوت  نمی توانیم  ما  گفت،  احسانی  آقای 
یابد، بهتر آن است که رهبران  ادامه  این وضعیت  نا امنی ها تحمل کنیم. در صورتی که 

حکومت وحدت ملی عاجزانه از مردم افغانستان معذرت خواسته و از قدرت کنار بروند.

مقام های افغانستان از دیروقت بدین سو پاکستان را به تداوم »بازی 
دوگانه«، پس از سرنگونی حکومت طالبان توسط تهاجم به رهبری 
شورشی ای  جنبش  از  که  کرده اند  متهم   ،2001 سال  در  امریکا 
حمایت کرده که در خاک پاکستان تجدید قوا کرد؛ در حالی که این 
کشور یک متحد کالن ایاالت متحده ی امریکا و همکار ائتالف به 

رهبری امریکا که علیه طالبان می جنگید، باقی ماند.
کارلوتا گال، در کتاب دشمن اشتباهی که در سال 2014 منتشر شد، 
به مسئله ی دخالت پاکستان در جنگ افغانستان از دید امریکایی ها 
ریچارد  از  قولی  نقل  به  مستقیما  کتاب  این  عنوان  است.  پرداخته 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  ویژه ی  فرستاده ی  قبال  که   هالبروک  
و پاکستان بود، بر می گردد که زمانی گفت: »احتماال ما با دشمن 

اشتباهی، در یک کشور اشتباهی می جنگیم«.
حالی  در  و  است  افغانستان شدید  در  پاکستان  و  میان هند  رقابت 
حکومت  ظاهرا  داشت،  خوبی  روابط  هند  با  کرزی  حکومت  که 
غنی بیش تر به طرف پاکستان تمایل دارد. جیمز کریتون )کارمند 
بازنشسته ی ارتش ایاالت متحده(  از مؤسسه ی )EastWest( گفت: 
روابط  کرد،  دیدار  اسالم آباد  از  نوامبر  ماه  در  غنی  اشرف  »وقتی 
حسنه ای را با پاکستان آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد«. کریتون 
عنوان  به  اقتصاد  و  امنیت  در چندین بخش  مثبت  به حرکت های 
نشانه های این روابط حسنه اشاره می کند. در جریان هفته ی گذشته، 
تا در مورد  یک هیأت پاکستانی در جلساتی در کابل شرکت کرد 
اکنون  از جمله موافقت نامه ی تجارتی ای که هم  تجارت دوجانبه، 

عملی می شود، بحث کند. 
پاکستان،  و  افغانستان  میان  ظاهری  حسنه ی  روابط  این  وجود  با 
خوبی  همسایه  همواره  پاکستان  که  کند  تأکید  است  مشتاق  هند 
نبوده است. آلیسا آیرس از شورای روابط خارجی، اخیراً در یادداشتی 
استدالل می کند که هند می تواند به مراتب یک همسایه ی خوب تر 
برای افغانستان باشد، به ویژه زمانی که مسئله ی امنیت پس از خروج 
دهلی  »نگرانی های  اما  می شود؛  مطرح  متحده  ایاالت  نیروهای 
همکاری های  پاکستان،  زنبوری  برانگیختن النه ی  مورد  در  جدید 

امنیتی را محدود کرده است«.
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جنگ نیابتی پاکستان و هند در افغانستان

شبکۀ فعاالن جوان برای اصالح و تغییر:

هند مشتاق است تأکید کند که پاکستان همواره همسایه ی خوبی نبوده است
Catherine Putz :نویسنده

کبیر دریاوش

برگردان: حمید مهدویمنبع: دیپلمات
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یادداشت های سخیداد هاتف

تاریخ  سال  هزار  پنج  که  آبایی  وطن  این  در 
مهاجر  را  هم دیگر  هی  ساکنانش  اما  دارد 
با سواالتی رو به رو  خطاب می کنند، گاهی آدم 
می شود که پاسخ ندادن شان موجب کیش و مات 
مثال  منازعات.  مسبب  جواب دادن شان  و  است 
شاخصه های  که  پرسید  من  از  یکی  دیروز 
آدم  چیستند.  کارآ  و  موفق  ملی  دولت  یک 
اگر جواب این سوال را ندهد، می گویند فالنی 
چهار روز مشاور سیاست خارجی دولت شده، 
جواب  نمی دهد.  جواب  شهروند  سوال  به  حاال 
بدهی گرفتار خلق می شوی. چرا که عوام الناس 
امور را سرچپه می بینند و در تشخیص  معموال 
صحیح از غلط به راه خطا می روند.  مثال یکی 
از نشانه های کارآمدی دولت این است که در 
باشد.  زیاد  عمومی  تشناب  مملکت  پایتخت 
بر  کلی  صورت   به  دولت  که  می دانید  البته 
در  دموکراتیک.  و  استبدادی  است:  نوع  دو 
مشخصی  ساختمان های  استبدادی  دولت های 
و  تشناب می گذارند  را  اسمش  و  را می سازند 
به مردم هم اعالم می کنند که اگر می خواستند 
برای پرسش هایی که چای مطرح کرده، جوابی 
سعی  و  بروند  مکان ها  این  به  باید  کنند،  پیدا 
سیستم  این  می بینید،  چنان که  بکنند.  را  خود 
آشکارا منافی آزادی های شهروندی است. واقعا 
این نمی شود که یک دولت حتا جای  از  بدتر 
نظام های  در  کند.  تعیین  را  شهروندان  جیش 
دموکراتیک واقعی، نظیر آنچه فعال در کشور ما 
حاکم است، دولت ها سعی می کنند میان چای 
جواب  در  آنان  الزم  واکنش های  و  شهروندان 
به چای های شان موضع بی طرفانه اتخاذ نمایند. 
این است که غالبا به مردانی که در سر سرک 
البته  نمی گوید.  چیزی  می نشینند،  دیوار  به  رو 
از آنان خواهش می کند که دامن شان را جمع 
کنند؛ چون ممکن است تر شود. ولی در همین 

حد است دیگر.
حال، اگر این شاخص را در نظر بگیریم، می توان 
از  ما  کشور  در  پایتخت  مناطق  کل  که  گفت 
آمارهایی  است.  بهره برداری  آماده ی  نظر  این 
کرده،  منتشر  مورد  این  در  ملل  سازمان  که 
ظرفیت  لحاظ  از  افغانستان  که  می دهند  نشان 
تشناب  نوعی  به  خالی  جای  هر  تبدیل کردن 
دموکراتیک، در صدر کشورهای در حال رشد 
یک  رییس  جانسن،  ویلکس  آقای  دارد.  قرار 
سازمان صحی بریتانیایی در مقاله ای که اخیرا 
بر اساس مشاهدات  در گاردین منتشر کرده، 

مستقیم خود از وضعیت تشانبه در کابل گفته:
میان  در  هم دیگرپذیری  و  تسامح  »سطح 
در  ما  است.  حیرت انگیز  پایتخت  شاشند گان 
کنار  درست  نمی توانیم  پارلمان  در  انگلستان 
هم  کنار  سرک  سر  در  افغان ها  بنشینیم.  هم 
می نشینند و با مدارا و هم دلی زیر پای خود را 

مرطوب می نمایند«.
این  دولت  کارآمدی  نشانه های  از  دیگر  یکی 
امروز  آمد  فشار  سرتان  خوب،  که...  است 

این قدر مطالعه کردید. باشد برای فردا.

شکر، 
شما خوبید؟

علی شیر شهیر

منبع: مجله ی دیپلمات  برگردان: مختار یاسا نویسنده: جک دیش 



گفت وگو بایک تعویذنویس

ایاالت متحده و هند 
چگونه می توانند در افغانستان همکار باشند؟ 

تعویذنویسان چگونه بازارشان را گرم می سازند؟

یک یادداشت شورای روابط خارجی )CFR( خواستار سیاست گذاری  جامع در رابطه  با افغانستان 
است. اجرای این برنامه در افغانستان پرچالش خواهد بود.

تعویذ  که  است  این  بر  اعتقاد  سنتی-مذهبی  جوامع  در 

این  به  پاسخی  یافتن  برای  بدهد.  شفا  را  بیماری ها  می تواند 

بازارشان  و  می نویسند  تعویذ  چگونه  تعویذنویسان  که  پرسش 

دنبال  به  کابل  پس کوچه های  و  کوچه  در  می سازند،  گرم  را 

در  آن ها  با  را  پرسش  هایم  این  تا  می گردم  تعویذنویسان 

دستور  و  فرخنده  قتل  از  پس  تعویذنویسان  اما  بگذارم؛  میان 

از همه جا  دکان های شان،  بستن  بر  مبنی  اوقاف  و  وزارت حج 

کوچیده اند و اکثر آن ها ساحه ی فعالیت شان را ترک کرده اند.

از طریق شماره ی تیلفون آن ها می کوشم سراغ شان را بگیرم. 

از  نمی دهند.  جواب  می زنم،  زنگ  آن ها  شماره ی  به  وقتی 

از این در جاده های  همه ی تعویذنویسان شهر کابل که پیش 

موفق  زیاد  تالش  با  می خوردند،  چشم  به  پس کوچه ها  و  شهر 

مورد  در  نزدیک  از  و  کنم  دیدار  نفرشان  چهار  با  که  می شوم 

تعویذنویسی صحبت کنم. 

بعد از رویداد قتل فرخنده کمتر تعویذنویسی می خواهد  کسی از 

هویتش بداند. با این حال، برای گفت وگو با یکی از همان چهار 

تعویذنویس، به او وعده داده ام که هویتش را فاش نمی کنم.

به سوی خانه ی این این تعویذنویس حرکت می کنم. خانه اش 

داخل کوچه ی تنگ و خامه ای ست که نل های تشناب خانه ها 

را  تعویذ نویس  خانه ی  چوبی  دروازه ی  برآمده اند.  طرف  دو  از 

تک تک می زنم. پیرمردی کهن سال با موهای بلند و سفیدرنگ  

پنجره ی  می کند.  راه نمایی  خانه اش  درون  به  مرا  و  باز  را  در 

متعجبم  اتاقش  هوای  آلودگی  و  تاریک  فضای  کوچک، 

اتاق عادت  تاریک  با فضای  آن که چشمانم  از  بعد  و  می سازد 

اتاق  آن  در  نیز  دیگر  مرد  یک  و  زن  سه  که  می بینم  می کند، 

حضور دارند. 

اولین سوالم از این تعویذنویس، این است که تعویذنویسی را 

چگونه و در کجا آموخته است؟

می گوید:  برایم  تعجب  با  می گشاید.  سخن  به  لب  تبسمی  با 

»مگر تعویذنویسی علم است که باید آن را بیاموزیم؟ وقتی که 

در والیت غزنی چوپان بودم و روزگاری سخت را سپری کردم، 

در یکی از روزهای بهاری که گوسفندان را به چراگاه بردم، از 

شدت خستکی باالی تخته سنگی خوابم برد. خداوند در خواب 

به من گفت، تو برای امت اسالمی رسالتی داری و آن رسالت، 

درس  هیچ  من  است.  تعویذنویسی  توسط  مردم  رفع مشکالت 

نخوانده ام. بعد از دیدن آن خواب، آهسته آهسته تعویذنویسی 

را از همان ده که در آن زندگی می کردم، شروع کردم«.

وقتی که خواستم سوال بعدی را مطرح کنم، یکی از خانم های 

حاضر در اتاق  اعتراض کرد و گفت، » مولوی صاحب، اول کار 

کاغذ،  تعویذنویس  مالی  داریم«.  کار  که  کن  خالص  را  ما 

مداد و ذره بینش را برداشت و به خانم گفت، بیا پسرت را ببین. 

او در خارج زن می گیرد. نیازی نیست به دنبال زن گرفتن برای 

این قدر  ذره بینت  این  می پرسم،  تعویذنویس  از  باشی .  پسرت 

و  کجاست  در  خانم  این  پسر  می دهد  نشان  که  دارد  قدرت 

مصروف چه کاری است؟ خنده می کند و برایم می گوید، »مگر 

چه فکر کرده ای؟ ما بی مورد این کارها را نمی کنیم«.

خانم هزار افغانی را از جیبش می کشد، به تعویذنویس می دهد 

ایجاد  ذهنم  در  زیادی  سوال های  می کند.  ترک  را  اتاق  و 

یک  همین  خاطر  به  تنها  می پرسم،  تعویذنویس  از  می شوند. 

افغانی  هزار  می کند«،  زن  خارج  از  »پسرش  گفتید  که  جمله 

چیزی  این که  می گوید،  و  می کند  خنده  کردید؟  دریافت 

روزانه  این که  و  کردم  سوال  درآمدش  مورد  در  او  از  نیست. 

گفت،  جواب  در  دارد؟  درآمد  چقدر  و  دارد  مراجعه کننده  چند 

اما   داشم.  مراجعه کننده  نفر   12 از  بیش  روزانه  این  از  پیش 

شده اند.  کم  مراجعه کننده هایم  فرخنده،  قتل  حادثه ی  از  بعد 

می شود.  مربوط  مراجعه کننده ها  پولی  توان مندی  به  درآمدم 

است.  داده  من  به  افغانی  هزار   50 که  بوده  مراجعه کننده ای 

یک  باالترینش  و  افغانی  هزار  چهار  روز،  در  درآمدم  کم ترین 

لک )صدهزار( افغانی می باشد.

مقدار  این  که  پرسیدم  او  از  شدم.  شگفت زده  حرفش  این  از 

پول را در کجا به مصرف می رساند. در جوابم می گوید، پسران 

و دخترانم در خارج هستند و آن جا خانه دارند. درآمدم را برای 

فرزندانم می فرستم.

تعویذنویسی  جواز  مورد  در  دین   عالمان  از  یکی  سالم حسنی، 

از  استفاده  با  » تعویذنویسی  اعتقادی چنین می گوید:  منظر  از 

از  مریضی ها،  بعضی  برطرف کردن  برای  کریم  قرآن  آیه های 

نظر اعتقادی در صورتی  که شخص تعویذنویس با متون دینی 

عنوان  به  آن  از  و  باشد  داشته  کامل  آشنایی  قرآنی  آیه های  و 

شغلی  برای کسب پول استفاده نکند، اشکال ندارد«.

جاده ها  لب  در  حاال  که  کسانی  می کند،  اضافه  حسنی  آقای 

تعویذ می نویسند، اکثرشان بی سواد ند. آن ها چند تا کاغذ را خط 

خطی می کنند و ادعا های غیب دارند که گویا از غایت سرنوشت 

به  اسالم  نگاه  از  در حالی  که غیب گویی  دارند؛  انسان ها خبر 

طور کامل مردود و ممنوع است.

افراد  این  تعویذنویسی  که  می کند  اضافه  دین  عالم  این 

پیامدهای بسیار شومی به دنبال دارد. موردی را شاهد بوده ایم 

ایجاد  خانواده  ها  میان  زیادی  تنش های  تعویذنویسی ها  که 

کرده   و حتا منجر به فروپاشیدن خانواده شده  است.

سرباز  هزار   12 که  کرده  تعهد  اوباما  جمهور  رییس  آن که  با 

امریکایی را تا پایان سال در افغانستان نگهدارد،  شگفتی ندارد 

که توجه کاخ سفید از این کشور جنگ زده هر روز کمتر می شود. 

نیروهای  تجهیز  و  آموزش  مصروف  اکنون  که  سربازانی  وقتی 

افغانستان هستند،  سرانجام این کشور را ترک  امنیتی و ارتش 

را  آن  امنیت  که  دارد  نیاز  جدید  پشتیبان  یک  به  کابل  کنند، 

تضمین کند. پس که گام پیش خواهد گذاشت؟ 

یک یادداشت پالیسی که توسط الیسا آیرس، عضو ارشد بخش 

نوشته  خارجی  روابط  شورای  در  آسیا  جنوب  و  پاکستان  هند، 

شده است،  این پرسش را به شکل یک گفت وگو مطرح می کند. 

آیرس می گوید که برای باثبات ساختن اقتصادی، اردو و دیگر 

نهادهای افغانستان، ایاالت متحده باید با دهلی یک جا کار کند 

را  پاکستان  نگرانی های  تا جایی که می تواند  زمان،  در عین  و 

فروبنشاند. آیا این روی کرد موفق خواهد بود؟

نگاه  کدام سو  به  شما  که  دارد  بستگی  این  به  آن  موفقیت 

یک  جان  آبی  بر  سبز  حمله ی  یک  پیش،  هفته  دو  می کنید. 

سرباز امریکایی را در شرق افغانستان، در والیت ننگرهار، گرفت 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  نبرد  نشانه ی دیگری ست که  این  و 

چون  بود؛  نخواهد  پارک  در  قدرم زدن  امسال،  تابستان  در 

وارد  آنان  به صفوف  اردو  لباس سربازان  با  جنگ جویان دشمن 

سوپکو،  جان  افغانستان،  بازسازی  ویژه ی  بازرس  شد.  خواهند 

در گزارش فصل وار خود به کانگرس در ماه جنوری، آشکارا ابراز 

نگرانی کرده بود که با افزایش نیروهای اردوی ملی افغانستان، 

یک  شد.  خواهند  بیش تر  نیز  امریکایی  سربازان  درد سرهای 

گزارش بازبینی شده نشان دهنده ی فرار بیش تر از میان صفوف 

اردوی ملی است. در ماه جنوری این آمار به 8.5 درصد یا 169-

203 تن رسیده بود. 

روبه رو  پرنوسان  امنیتی  محیط  یک  با  متحده  ایاالت  و  هند 

سال  با  مقایسه  در  گذشته،   سال  در  غیرنظامیان  تلفات  اند. 

شورشی  نیروهای  دیگر  و  طالبان  و  شد  برابر  سه  تقریبا   2013

ظاهر  گذشته  از  قوی تر  قندهار  و  هلمند  جنوبی  والیت های  در 

شدند و کنترول مناطق را به دست گرفتند. امسال که رهبری نبرد 

احتمال  است،  افغانستان  امنیتی  نیروهای  دست  به  جنوب  در 

افتادن هر اتفاقی وجود دارد. ولسوالی سنگین در بخش شمالی 

هلمند، هم چون زاویه ی خونینی باقی  مانده و هر روز خونین تر 

از پیش می شود. پیکارجویان مخالف دولت از این ولسوالی به 

مثابه   نقطه ی انداخت بر قندهار استفاده می کنند. 

با شدت گرفتن جنگ، هند می تواند نقش حیاتی بازی کند. آیرس 

افغانستان  نوپای  مدنی  جامعه ی  محور  ستون  مثابه  به  هند  به 

نگاه می کند. هند به تنهایی برای 27 درصد صادارات افغانستان 

 2 که  کرده  تعهد  کشور  این  آن،  کنار  در  می کند.  فراهم  بازار 

ظرفیت  ارتقای  برای  و    کند  کمک  افغانستان  به  دالر  بیلیون 

و  برای کار در حکومت  را  تاجران آن، آن ها  و  کارمندان دولت 

بازار آموزش دهد. زمانی که مناسبات حکومت کرزی با پاکستان 

قراردادهای  و  همکاری  توافق نامه ی  یک  هند  با  او  شد،  تیره 

این  کرزی  رفتن  با  اما  کرد.  امضا  را  سنگین  تسلیحاتی  کمک 

توافق توسط غنی از بین رفت تا پاکستان را از حکومتش ناراحت 

نسازد.

بگیرد که نقش  را  پاکستان  پس واشنگتن چگونه می تواند جلو 

تا   2010 سال  از  که  آیریس  نکند؟  بازی  را  تخریب کننده اش 

2013 به حیث منشی معاون وزیر خارجه در امور جنوب آسیا کار 

کرده،  پیش نهاد می کند که واشنگتن باید در رابطه به قوی شدن 

با  باشد.  صریح  پاکستان  با  هندوکش  منطقه ی  در  هند  نقش 

بر  حساب  با  منطقه  در  اقتصادی  هم بستگی  برنامه ی  تقویه ی 

و  بازارها  ارتباط  توسعه ی  از  می تواند  که  هند  خصوصی  بخش 

راه های تجار ی ای مانند جاده ی اتاری و عملی ساختن ابتکار راه 

ابریشم حمایت کند. آیرس به این نظر است که همکاری بین 

باشد.  منطقه  ثبات  تضمین کننده ی  می تواند  دهلی  و  واشنگتن 

باالیی  قبولی  میزان  از  مردم  برای  افغانستان  سراسر  در  هند 

از سوی غنی  پذیرش  به  نیاز  این همکاری  اما  برخوردار است؛  

دارد تا موفقیت آن تضمین شود. اگر لغو قرارداد اسلحه با هند 

نشان  دهنده ی رویکرد تازه ی غنی باشد، به دست آوردن حمایت 

او کار سختی خواهد بود.



گفت وگو با پرویز قرین، شاعر جوان کشور

زن، عنصر الزامی سروده هایم است
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بگو مگو از

روزنامه ی هشت صبح به نقل از منابع محلی نوشته که پنج 

تن از اهالی ولسوالی مالستان که برای خرید مواشی به 

ولسوالی هم جوار اجرستان رفته بودند، رس بریده شده اند.

اگر این خرب درست باشد، نشانه ی نفوذ ناامنی به امن ترین 

مناطق افغانستان است. رس بریده شده ها غیرنظامی و کسانی اند که حتا می شود گفت، 

عالقه ای به سیاست ندارند  و برای خرید مواشی رفته بودند.

دوم: ولسوالی مالستان امن ترین منطقه در 30 سال اخیر بوده که اهالی آن درگیر 

هیچ کدام از جنگ های داخلی نشدند و در طول این سال ها زندگی صلح آمیز داشته اند.

سوم: رسبریدن افراد غیرنظامی نشانه ی این است که دولت افغانستان با نیروی جدید و 

تازه ای طرف است که به مراتب خشن تر و بی مداراتر و ایدیولوژیک تر از طالبان است و 

در این صورت، سوال جدی این است که در صورت بروز چنین نیرویی، آیا حتا موفقیت 

برنامه ی صلح دولت با طالبان، صلح و آرامش می آورد؟

هیوالی  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تبلیغات  ما، 

»اعراب«

هوایی  میدان  در  عربستان  مأمور  دو  گویا  قبل  چندی 

تالش کرده بودند به دو نوجوان ایرانی تجاوز کنند. پس 

از نرش این خرب، طوفانی به راه افتاد. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران، فورًا 

این جنایت )اگر اتفاق افتاده باشد( دو فرد را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرد  و از آن 

برای حمله بر عربستان  و ایجاد تنش بیش تر با دیکتاتوری خاندان سعود استفاده کرد. 

حتا کسانی آن را پیامد فتوای مذهبی یک مفتی عرب دانستند.

تأثیر این تبلیغات گسرتده بر نگاه تعداد زیادی از ما افغانی ها هم روشن است، تا جایی 

که حتا برخی از نخبگان هم بی پروا بر »اعراب« می تازند  و بی هیچ نگرانی ای، سخنان 

نژاد پرستانه ی ضدعربی می گویند. این دوستان به همین سادگی فراموش می کنند که 

همه ی »اعراب« بد نیستند؛ هم چنان که همه خوب نیستند. اعراب مسلامن داریم، 

اعراب مسیحی داریم، اعراب تروریست داریم، اعراب رشیف داریم، اعراب شدیدًا 

مذهبی داریم، اعراب غیرمذهبی داریم و...

اعرتاض گسرتده به تجاوز دو عرب بد و جنایت کار، درست و ستایش انگیز است، اما 

مایه ی ناسیونالیستی-سیاسی این اعرتاض آشکارتر از آن است که بتوان نادیده اش 

انسان دارد،  به کرامت و حقوق  این اعرتاض یک رسه ریشه در احرتام  اگر  گرفت. 

چرا ما شاهد چنین اعرتاض هایی به تجاوز هم زبانان ایرانی به آن دو نوجوان مهاجر 

افغانی نبودیم؟ چرا وقتی آن چندنفر ایرانی به نوجوانان مهاجر افغانی تجاوز کردند  و 

جریان تجاوز شان را در ویدیویی نرش کردند، کسانی از سیاست مداران، رهربان مذهبی 

و ملی ایران اعرتاض نکردند؟ چرا مردم ایران با انجام چنان تجاوزهایی در میهن شان، 

اعرتاض نکردند؟ آیا انسان افغانی، جان ندارد و ستم و درد را حس منی کند؟

من مدتی را در امارات متحده ی عربی و ایران زندگی کرده ام. وضعیت افغانی ها در 

مهاجرت  قوانین  سطح  و  چهارچوب  در  نیست.  مقایسه  قابل  اصال  ایران  و  امارات 

امارات، افغانی ها با مشکالت بسیار کمی روبه رو هستند. آن ها می توانند در آن جا کار و 

تجارت کنند، ملک بخرند، رسمایه گذاری کنند  و از احرتام نسبتًا خوبی برخوردار باشند. 

وضعیت افغانی ها در ایران را همه می دانیم. جالب تر اما این است که حاال یک مقام 

ایرانی ادعا کرده که این تجاوز اصال اتفاق نیافتاده است  و آن را نتیجه  ی »شیطنت« 

مطبوعات دانسته است!

من بارها در مخالفت با حامیت غنی از عربستان نوشته ام، اما منصفانه آن است که به 

موضع گیری یک طرفه  ی خود مان هم نگاهی بیاندازیم.

دانشگاه کابل پس از 5 سال

از آن،  بعد  از دانشگاه کابل فارغ شدم.  در سال 2010 

به  دیروز  این که  تا  نزدم  دانشگاه  این  به  رسی  تقریبًا 

است،  دخرتانه  خوابگاه  در  که  خواهرم  با  دیدار  بهانه ی 

خواستم رسی به دانشگاه بزنم. یک ساعت در محوطه ی بزرگ ترین دانشگاه دولتی 

کنجکاوانه قدم زدم. خواست اصلی ام این بود تا ببینم واقعًا از زمانی که ما سال آخر 

تحصیلی مان را سپری می کردیم، تا حاال چه تغییراتی آمده است. البته نیازی نیست 

بگویم منظور من از تغییر چیست. به هرحال، تغییرات خیلی زیاد بود؛ اما به وضوح 

معلوم بود که این دانشگاه، عقب گرد ملموسی را پیموده است. زمانی که ما دانشجو 

بودیم، دخرت و پرس  دانشجو )چه هم کالسی، چه دوست، چه هم فکر، چه هم زبان 

و...( به راحتی قدم می زدند، می نشستند، بحث می کردند و چیزی از تفکیک جنسیتی 

واقعًا دیده منی شد. در حالی که دقیقه های  گشت و گذار دیروز من، رسارس افسوس، 

اندوه و تعجب بود! باور کنید حتا یک مورد ندیدم که پرس و دخرت دانشجو جایی نشسته 

باشند، قدم بزنند  یا بحث کنند. دخرت با دخرت قدم می زد   و پرس با پرس. این را هم اضافه 

کنم که در مقایسه با 5 سال قبل، ریش، کاله و پیراهن تنبان هم زیاد شده است.

پ.ن: افغانستان طی دو/سه سال اخیر، ظاهرًا دوباره به عقب گرد رشوع کرده است. 

هامن طور که افغانستان 40 سال قبل، تا به حال 70 سال به عقب برگشته است. تا 

حال معلوم شده است که ارشف غنی البته یک »تکنوکرات« عقب گرا ست. به معنای 

دیگر، نه یک تکنوکرات، بلکه هیچ کاره و با احساسات منفی است و تصور هم منی رود 

که بتواند هیچ تحولی جز عقب گرد  در کارنامه ی خود ثبت کند. اگر قرار باشد دولتش 

دوام بیاورد.

ارشف غنی در دیدار با منایندگان والیت پکتیکا در شورای 

برنامه های  این والیت گفته که  متنفذان والیتی  و  ملی 

رشایط  و  مردم  نیازمندی های  با  مطابقت  در  باید  ملی 

موجود والیات  عملی گردد.

این یعنی چه؟

مواصالتی  راه های  تا  گردند  عملی  باید  چگونه  امنیتی  برنامه های  غزنی،  در  مثاًل 

به ولسوالی ها و خود ولسوالی ها چه که مردم روز روشن در شهر غزنی ترور نشوند؟ 

مخصوصًا با والی بودن موسی خان اکربزاده!

یک نفر این حرف رییس جمهور مملکت را تفسیر کند خواهشًا...

Daoud Naji

Abdullah Watandar

Mahdi Zartosht

Hadi Daryabi







به  پا  تاز گی  به   که  جوانی  شاعری  قرین،  پرویز 
عرصه ی فرهنگ و ادبیات گذاشته است، در سال 
والیت  جاغوری  ولسوالی  در  خورشیدی   1366
اولین گامش  غزنی چشم به جهان گشود. قرین 
را در عرصه ی روزنامه نگاری از روزنامه ی راه نجات 

برداشت و در سال 1387 وارد دنیای ادبیات شد.
به  شعری  مجموعه ی  دو  سال ها  این  در  قرین 
نام های »با تو ای مهتاب« و »چوکری تای سنگی« 
به گویش هزارگی را به جامعه ی فرهنگ و ادب 
تقدیم کرده و »فرشته ی من زیباست« سومین اثر 

اوست.
پیرامون وضعیت  داریم  او گفت وگویی  با 
در  سروده هایش.  و  کشور  در  ادبیات 
باعث  چیزی  چه  پرسیدم،  او  از  نخست 

شد تا وارد دنیای شعر و شاعری شوید؟
- از دید من، انسان در ذات خود  شاعر است؛ زیرا 
نیاز  که  را  ظرافت هایی  تمام  و  احساس  عاطفه، 
در  انسان  ذهنی  تراوش های  این  دارد.  هست، 
قالب  در  گاهی  می کند؛  بروز  متفاوتی  قالب های 
نقاشی، عکاسی، شعر و هنرهای دیگر. و من نیز 
همانند دیگران خواستم با سرودن شعر به نحوی 

احساساتم را بروز دهم.
هنرِی  دنیای  به  شما  ورود  از  وقت  چند 

شعر می گذرد؟
اولین گامم را در دنیای هنر ، در سال 1387 زمانی 
برنامه ی  از دوستانم به یک  با یکی  برداشتم که 
ادبی رفته بودیم و دوستم غزلی را به دکلمه گرفت. 
خودم  با  بتوانم  تا  داد  انگیزه  من  به  دکلمه  آن 
کم  کم  و  بخوانم  را  سپیدی  شعرهای  و  غزل ها 
بنویسم و در حال حاضر عمر هنری من وارد هفت 

سالگی می شود. )با تبسم(
به طور معمول، در چه نوع فضاهایی شعر 

می سرایید؟
هر  ندارم.  نیاز  سرودن  برای  خاصی  فضای  خب، 
سرودن  به  شروع  شود،  لبریز  احساسم  که  وقتی 
می کنم. برای من گاهی اتفاق افتاده که در موتری 
گفتم.  شعر  رفتم،  فرو  فکر  به  وقتی  و  نشستم 
گاهی با دیدن وضعیِت مردمم برایم فضایی ایجاد 
تنهایی  وقت  در  بیش تر  اما  بگویم؛  تا شعر  شده 
توانسته ام احساساتم را روی صفحه ی کاغذ بیاورم.
بیش تر در کدام قالب شعری می سرایید؟ عارفانه، 
عاشقانه یا بیش تر در مورد معضل های اجتماعی؟

گاهی  و  اند  عاشقانه  من  سروده های  بیش تر 
وقت ها در رابطه با موضوع های اجتماعی نیز شعر 
سروده ام؛ اما در بین سروده هایم شعرهای عارفانه 

ندارم.
اولین مجموعه ی شعری تان در کدام سال 

به چاپ رسید؟
من تا به حال سه مجموعه ی شعری دارم که اولین 
تو  »با  نام  به  خورشیدی   1388 سال  در  کتابم 
دوبیتی های  محتوایش  بیش تر  که  مهتاب«  ای 
در  آن،  از  بعد  رسید.  چاپ  به  است،  عاشقانه 
دومین مجموعه ی شعرم،  سال 1390 خورشیدی 
دو  و  هزارگی  گویش  به  سنگی«  تای  »چوکری 
نام » فرشته ی من  به  بعد مجموعه ی دیگرم  ماه 
زیباست« به چاپ رسید. ناگفته نماند که در بخش 
دستور زبان هم کتابی دارم به نام »پارسی بگو و 
بنویس«، معادل سازی 2700 واژه ی پارسی در برابر 

واژ ه های بیگانه.
آیا اثرهای تان تنها در حوزه ی شعر است 

یا در بخش های دیگر هم کتابی دارید؟
خب، از آن جایی که رشته ی اصلی من خبرنگاری 
است و در بخش رادیو و تلویزیون تحصیل کرده ام، 
دو کتاب در خبرنگاری نوشته ام، که یکی از آن ها 
در بخش گویند  گی به نام »گوینده گی به صورت 
نام  به  هم  کتابی  و  کرده ام  چاپ  را  تخصصی« 

»برنامه سازی در رادیو« را زیر دست دارم.
مجموعه ها،  این  از  بعد  می خواهید 
چاپ  به  آینده  در  را  دیگری  کتاب های 

برسانید؟
بله، من دو مجموعه ی شعری آماده ی دیگر دارم 
که در حال حاضر منتظر زمانی مناسب هستم که 

برای دوست دارانم تقدیم کنم. 
از دید شما آیا شعر توانسته است جایگاه 

خود را در جامعه پیدا کند؟
خب، از آن جایی که افغانستان دارای مشکل های 
اولویت  و  دارد  است، هنر جایگاه کمتری  فراوانی 
جامعه ی ما هم هنر نیست. به همین دلیل هنر 
و ادبیات مخاطبان کمتری دارد و همواره به هنر با 

دید توهین آمیز نگاه شده است.
فکر می کنید بیش تر کدام قشر از جامعه 

عالقه مند شعرهای شما هستند؟
خب، به طور دقیق نمی توان گفت که کدام قشر 
عالقه مندی بیش تر دارد؛ اما به طور حدس گفته 
می توانم که جوانان و خانم ها بیش تر شعرهایم را 
می خوانند و آن دسته از مردمی که برای شعر و 

کارهای هنری ارج بیش تر می گذارند.
شعر و ادبیات چقدر توانسته روی جامعه ی 

رنج دیده ی افغانستان تأثیر بگذارد؟
مردم  عامیانه ی  زبان  که  هستیم  این  شاهد  ما 
و  است  بد  فجیعی  صورت  به  بازار  و  کوچه  در 
همواره بر زبان مردم ما این حرف های کوچه بازاری 
روی  و  داریم  ادبیات  رشد  به  نیاز  ما  است.  جاری 
از  تا جامعه ی ما  باید کار شود  زبانی  ساختارهای 

این حالت بیرون آید. 
تا حدی هم ادبیات ما توانسته در سال های اخیر 
روی زبان تعدادی از جوانان تأثیرگذار باشد، اما باز 
هم ما نیازمند یک تغییر اساسی و بنیادی هستیم.

ادبیات  روی  می توانیم  راهی  چه  از  پس 
خود به صورت بنیادی کار کنیم و بهبود 

بخشیم؟
از نظر من، تا سطح سواد مردم باال نرود و فرهنگ 
کتاب خوانی در بین مردم رشد نکند، این کار دشوار 

به  را  مردم  بتوانیم  ما  که  هنگامی  بود.  خواهد 
سوی خوانش کتاب دعوت کنیم، مطمئن هستم 
می توانیم شاهد رشد خوبی در ادبیات کشور باشیم.

از دید یک شاعر، شعر چقدر می تواند بر 
ذهنیت مردم عام تأثیرگذار باشد؟

این معلوم است که شعر در ذهن یک فرد ماندگارتر 
در  که  است  همین  برای  نثر.  به  نسبت  هست 
یاد  شعر  بیش تر  کودکان  برای  کودکستان  دوران 
می دهند؛ چون در ذهن او ته نشین می  شود. برای 
افراد  برای  قالب شعر  در  بیش تر حرف ها  همین، 
موسیقی،  دارای  شعر  زیرا  می شوند؛  واقع  مؤثرتر 

وزن و قافیه است و خسته کن نیست.
در شعرهای تان بیش تر از چه کسی یا چه 

چیزی الهام می گیرید؟
در شعرها احساسات، تخیل و تصویرسازی نقش 
یا  کسی  از  الهامی  و  می برآید  دل  از  که  دارند 
چیزی نمی گیرد. از دید من، شعرهایی که الهام گیر 

هستند، نوعی تقلیدند.
تا به حال برای زنان سرزمین تان شعری سروده اید؟

من در ارتباط با زن غزل  و غزل-مثنوی ای دارم که 
در حدود 30 تا 35 بیت دارد و در آن زیبایی های 

زنان توصیف شده است.
جایگاهی  چه  شعرهای تان  در  زن  پس 

دارد؟
نباشد،  زن  اگر  که  می توانم  گفته  به صراحت  من 
شعر هم وجود ندارد. زن یعنی موجودی که برای 
توصیف زیبایی هایش شعر گزینه ی خوبی است. 
و  سعدی  حافظ،  موالنا،  اشعار  به  بخواهیم  اگر 
شاعران زبردست تاریخ نگاه کنیم، زن از عنصرهای 
همواره  هم  من  و  است  سروده های شان  الزامی 
را  خود  جایگاه  شعرهایم  در  زنان  کرده ام  تالش 

داشته باشند.
آخرین گفتنی های تان برای مخاطبان تان چیست؟

پیام من این است که همواره مطالعه را فراموش 
به نوعی به فرهنگ تبدیل کنند،  را  نکنند و آن 
تا بتوانیم وضعیت ادبیات و ساختارهای آن را به 

صورت اساسی تغییر بدهیم.

    شنبه29 حمل، 1394سال چهارم شماره818   

گفت وگوکننده: مینا حیدری
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اسکولز: کلوپ نه؛ گواردیوال 
مربی سیتی خواهد شد

انریکه: هواداران بیایند 
و نوکمپ را بلرزانند

ار از هواداران بارسا درخواست  ا برای اولین ب رسمربی بارسلون

کرد تا نوکمپ را پر کرده و در مقابل والنسیا بیش از همیشه 

از تیم شان حامیت کنند.

بارسلونا پس از برتری روحیه بخش 3-1 بر پاری سن ژرمن در 

لیگ قهرمانان، امروز از ساعت 6:30 در نوکمپ به مصاف 

تیم قدرت مند و سخت کوش والنسیا خواهد رفت. 

بازی  این  خربی  نشست  در  بارسا  رسمربی  انریکه  لوئیس 

فکر  جی  اس  پی  مقابل  شنبه  سه  بازی  به  اصال  گفت: 

ا والنسیاست که حایز اهمیت  منی کنم و برای من تنها بازی ب

است. بدون در نظر گرفنت هرگونه احتاملی، بهرتین ترکیب 

ممکن را به زمین می فرستم. سه شنبه مقابل پی اس جی 

بازی  در  خوب  نتیجه  کسب  وجود  ا  ب که  دید  خواهید  هم 

رفت، هیچ تضمینی برای صعود وجود ندارد. 

کرد  ایجاد  زیادی  دردرس  ما  برای  رفت  بازی  در  والنسیا 

زمان  در  هم  بازی  دادیم.  شکست  را  تیم  این  زحمت  به  و 

ار  غیرمعمولی برگزار می شود. به همین خاطر برای اولین ب

را  ورزشگاه  که  کنم  درخواست  هواداران مان  از  می خواهم 

ا  ا تشویق های خود، نوکمپ را به لرزه در آورند. ب پرکرده و ب

ا تیمی قدرت مندتر از همیشه می شود و حاال  آن ها بارسلون

هیجانی  ا  ب داریم.  یاز  ن زمانی  هر  از  بیشرت  حامیت شان  به 

که به ما تزریق خواهند کرد، به کسب سه امتیاز امیدوارتر 

خواهیم شد. 

گفت:  الوس  و  اینیستا  وضعیت  مورد  در  ا  بارسلون رسمربی 

حضور  امروز  بازی  در  اما  شده  بهرت  اینیستا  مصدومیت 

نخواهد داشت. حتی در صورت وقوع معجزه هم از او مقابل 

والنسیا استفاده نخواهم کرد. آلوس هم مصدومیتی جزئی 

دارد و 100 درصد آماده نیست.

آنچلوتی  که  مورد  این  در  سوالی  به  واکنش  در  انریکه 

بازی های بارسا را متاشا منی کند گفت: من همیشه دوست 

من  برای  مساله  این  و  کنم  متاشا  را  بارسا  بازی های  دارم 

جذاب ترین است.

انریکه در مورد احتامل حضور ماسکرانو در مرکز زمین کنار 

گفت:  رفت  بازی  هم چون  اینیستا(  غیاب  )در  بوسکتس 

راه حل است.  این هم یک  دارد.  مقابل  به حریف  بستگی 

بازی  هم  زمین  مرکز  از  عقب تر  کمی  می تواند  بوسکتس 

می دهند.  تشکیل  را  خوبی  زوج  هم  ژاوی  ار  کن در  او  کند. 

حل های  راه  که  دارم  تیمم  در  زیادی  مستعد  بازی کنان 

متنوعی پیش پای من می گذارند.

انریکه در مورد شانس بارسا برای فتح سه گانه نیز گفت: 

طرح این موضوع نه خوشایند من است و نه مرا آزار می دهد. 

چالش بعدی من شکست دادن والنسیاست و در حال حارض 

به همین موضوع فکر می کنم.

پس از قطعی شدن جدایی یورگن کلوپ از باشگاه دورمتوند 

در پایان فصل جاری، بسیاری این مربی را جانشین مانوئل 

پیگرینی در منچسرتسیتی می دانند.

این پیش بینی ها در رشایطی صورت می گیرند که هنوز هیچ 

خرب رسمی ای مبنی بر احتامل قطع هم کاری باشگاه سیتی 

ا مانوئل پیگرینی منترش نشده است.  ب

ایتد، در ستون  پل اسکولز، ستاره سابق باشگاه منچسرتیون

هفتگی خود در ایندیپندنت در همین رابطه نوشت: شکی 

ندارم که کلوپ در فوتبال انگلیس مربی موفقی خواهد شد. 

از منچسرتسیتی به عنوان یکی از مقاصد او یاد می شود اما 

اخباری که از منچسرت به من رسیده، حاکی از آن است که 

سال  در  مونیخ  بایرن  ا  ب قراردادش  امتام  از  پس  گواردیوال 

2016، راهی منچسرتسیتی خواهد شد. 

فکر می کنم به موفقیت رساندن سیتی در لیگ قهرمانان، 

بود.  خواهد  گواردیوال  مربی گری  دوران  چالش  بزرگ ترین 

هرچند که به اعتقاد من، این امر بسیار دشوار است. وقتی 

ا وجود سوم شدن  گواردیوال رسمربی بارسلونا شد، این تیم ب

ا ریال مادرید قهرمان، در  در اللیگا و اختالف 18 امتیازی ب

ستاره های  مربی،  این  و  بود  شده  اروپا  قهرمان   2006 سال 

حالی که  در  داشت.  تیمش  در  باتجربه ای  و  فراوان 

زیاد،  بازی کنان خوب  از  برخورداری  ا وجود  ب منچسرتسیتی 

فراتر  قهرمانان  لیگ  هشتم  یک  مرحله  از  هرگز  تاکنون 

نرفته است.

گواردیوال:
 در استعفای پزشکان بایرن نقشی نداشتم

واتسکه:
 سرمربی بعدی دورتموند، آلمانی است

کاپلو: 
جان تری به تیم ملی انگلیس برنمی گردد

آنچلوتی:
 شاید قراردادم با ریال تمدید نشود

فان خال: قهرمانی  امکان پذیر  است 
 ولی  منطقی  نیست

پیگرینی:
 می توانیم به فرم خوب مان بازگردیم

مورینیو: دلیل  منفور بودن  چلسی، 
خسته کننده  بودن  ماست

انریکه: گواردیوال مربی شماره 1 دنیاست

بايرن،  پزشکي  تيم  پنجشنبه  روز 

مولر  ويلم  هانس  دکرت  از  متشکل 

سال   40 از  پس  دستيارانش،  و  ولفهارت 

خود  سمت  از  بايرن  باشگاه  در  فعاليت 

استعفا دادند.

در  بایرن   1-3 شکست  تبعات  اولین  این 

زمین پورتو بود. بایرنی که در هفته های 

بازی کنان  مصدومیت  بحران  ا  ب اخیر 

حاکی  شایعات  است.  روبرو  خود  کلیدی 

مشاجره  از  پس  استعفا  این  که  آنند  از 

دکرت مولر و کارل هاینس رومنیگه نایب 

تیم  گویا  است.  داده  رخ  بایرن  رئیس 

مدتی  نیز  گواردیوال  و  بایرن  پزشکی 

است که با یک دیگر اختالف دارند. 

بایرن،  اسپانیایی  رسمربی  حال  این  ا  ب

همه این شایعات را رد کرد و گفت: هیچ 

بایرن رخ  تیم پزشکی  و  بین من  اتفاقی 

آن ها  شخصی  تصمیم  این  است.  نداده 

دستیارانش  و  مولر  دکرت  برای  من  و  بود 

احرتام زیادی قائل هستم. تنها کاری که 

انجام دهم، احرتام گذاشنت به  می توانم 

این تصمیم آن هاست و بس. 

در  که  شده  متهم  هم چنین  گواردیوال 

به  حذفی،  جام  در  لورکوزن  مقابل  بازی 

ایه برای تیم پزشکی بایرن دست زده  کن

است. او در واکنش به این مساله گفت: 

این اتهام برای من مایه تاسف بود. هیچ 

طعنه ای به پزشکان بایرن نزدم.

کلوپ  یورگن  که  بود  گذشته  چهارشنبه 

آینده  در نشستی خربی اعالم کرد فصل 

دیگر رسمربی دورمتوند نخواهد بود.

دورمتوند،  هدایت  7 فصل  از  کلوپ پس 

خواهد  جدا  تیم  این  از  فصل  پایان  در 

فصل  این  در  ضعیف  نتایج  کسب  شد. 

و حضور در رده دهم بوندسلیگا، یکی از 

این تصمیم غیرمنتظره  مهم ترین دالیل 

این  ا  ب  2018 سال  تا  او  حالیکه  در  بود؛ 

باشگاه قرارداد داشت. 

باشگاه  رئیس  واتسکه،  یواخیم  هانس 

 ،Osthessen ا دورمتوند، دیروز در گفتگو ب

این  بعد  فصل  رسمربی  که  کرد  تاکید 

هنوز منی  دانم  بود:  آملانی خواهد  باشگاه 

کسی  چه  دورمتوند  بعدی  رسمربی  که 

هم  می دانستم  اگر  و  بود  خواهد 

مربی  یک  مربی  این  احتامال  منی گفتم. 

آملانی  یک  ولی  بود  نخواهد  دو  درجه 

است.

نشستی  آینده  روز های  طی  در  او  ا  ب

تا  نهایتا  می کنم  فکر  داشت.  خواهیم 

و  منطقی  نتیجه  یک  به  آینده  هفته 

را  این  اید  ب برسیم.  مورد  این  در  درست 

بگویم که دورمتوند فراتر از هر شخصی 

مربی  تغییر  ا  ب باشگاه  این  فلسفه  است. 

عوض نخواهد شد.

ملی  تیم  سابق  رسمربی  کاپلو،  فابیو 

انگلیس، معتقداست هیچ احتاملی برای 

سه  شیرها  ترکیب  به  تری  جان  بازگشت 

وجود ندارد. 

باعث  فصل  این  در  تری  خوب  منایش 

شده تا بار دیگر شایعاتی در مورد احتامل 

مطرح  انگلیس  ملی  تیم  به  او   بازگشت 

کاپیتان  که  است  حالی  در  این  شود. 

پیرامون  جنجال ها  دلیل  به  چلسی 

آنتون  به  اش  نژادپرستانه  توهین   اتهام 

بازی های  از   2012 سپتامرب  در  اند،  فردین

ملی کناره گیری کرد. 

کاپلو هم پیش از رقابت های یورو 2012، 

انگلیس  فوتبال  اتحادیه  اینکه  دلیل  به 

بدون اطالع او، بازوبند  کاپیتانی را از تری 

استعفا  تیم  این  هدایت  از  بود،  گرفته 

داد.  

کاپلو به خربنگاران گفت: جان تری هیچ 

شانسی برای بازی کردن دوباره برای تیم 

مانند  بازی کنی  بته  داشنت  ال ندارد.  ملی 

جان تری بهرت از نداشنت اوست. او یکی 

از بهرتین هاست.    

دوره  در  که  هستند  جوان  بازی کن  چند 

حال  در  اکنون  و  می کردند  بازی  من 

پیرشفت هستند؛ مثل اساملینگ  و فیل 

بازی کنانی  این ها  زیرا  خوشحامل  جونز. 

هستند که من به تیم ملی بردم و اکنون 

هم بازی می کنند. اشلی  یانگ هم خیلی 

خوب بازی می کند. 

کاپیتان  جرارد،  استیون  مورد  در  کاپلو 

سابق تیم ملی انگلیس هم صحبت کرد 

او  از  خاطرات  خوبی  واقعا  من  گفت:  و 

او  است.  فوق العاده ای  بازی کن  او  دارم. 

می کند.  بازی  خوب  لیورپول  برای  واقعا 

او برای تیم  ملی هم خوب بازی می کرد. 

جدا  لیورپول  از  او  چرا  که  می کنم  درک 

زیادی  انگلیسی  بازی کنان  شد.  خواهد 

هستند که به آمریکا می  روند. 

مادريد،  ریال  رسمريب  آنچلويت،  کارلو 

ا  اعالم کرد عجله اي براي متديد قرارداد ب

ممکن  که  تاييد  کرد  و  ندارد  باشگاه  اين 

است مديران ریال قصد متديد قراردادش 

را نداشته باشند. 

در  داشنت  قرار  و  ری  دل  کوپا  از  حذف 

شایعاتی  تا  شد  باعث  اللیگا،  دوم  رتبه 

ایتالیایی  موفق  مربی  این  آینده  در  مورد 

ا ریال تا  منترش شود. قرارداد فعلی کارلتو ب

ار دارد  و او معتقد است  تابستان 2016 اعتب

قرارداد  متدید  به  تصمیم  طرف  دو  اگر 

رو  پیش  زیادی  زمان  هنوز  باشند،  داشته 

دارند.  

وجود  عجله ای  گفت:  خربنگاران  به  او 

ندارد. هنوز یک سال دیگر از قراردادم باقی 

بینم می خواهم  مانده و من وقت  دارم تا ب

متدید کنم یا نه. ما در مورد این که باید در 

مورد قرارداد جدید مذاکره کنیم، صحبت 

 کردیم اما هیچ مذاکره ای صورت نگرفت. 

مورد متدید  در  امروز  نخواهد  باشگاه  اگر 

ماه  در  شاید  کند،  صحبت  من  با  قرارداد 

سپتامرب این کار را انجام  بدهد یا شاید هم 

اصال نخواهند با من متدید کنند. 

آنچلوتی هم چنین در مورد دیدار سه شنبه 

شب تیمش مقابل اتلتیکو صحبت کرد و 

گفت: تیم خوب بازی  کرد. دشوار است در 

جایی مانند ورزشگاه خانگی اتلتیکو بهرت 

ما  اول،  ساعت  یک  در  کنید.  کار  این  از 

نتیجه  از  بته  ال کردیم.  بازی   خیلی خوب 

راضی نیستیم؛ هرچند این نتیجه اعتامد 

بیشرت  را  دیدار  برگشت  برای  ما  نفس  به 

کرد.

ایتد  لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیون

عنوان کرد که احتامل قهرمانی تیمش در 

منطقی  احتامل  این  ولی  دارد  وجود  لیگ 

نیست.

امتیاز   8 بیشرت،  بازی  یک  با  ایتد  یون

و  دارد  فاصله  جدول  صدر  در  چلسی  با 

امشب، دو تیم در استمفوردبریج به مصاف 

عنوان  خال  فان  رفت.  خواهند  یک دیگر 

فصل  در  تیمش  نداشته  انتظار  که  کرد 

کند  کسب  قهرمانی  اولدترافورد  در  اول 

ولی قصد دارند برای آبی ها در 7 بازی آخر 

مشکل ایجاد کنند.

لیگ  در  قهرمانی  از  صحبت  گفت:  او 

است.  امکان پذیر  ولی  نیست  منطقی 

اما  و  اگر  به  من  و  است  اما  و  اگر  بیشرت 

و  آمار  به  فقط  من  اعتقاد  ندارم.  اعتقادی 

داریم  فاصله  چلسی  با  ما  است.  واقعیت 

اید مقابل آن ها قرار بگیریم. آرسنال  ولی ب

فشار  می توانیم  ابراین  ن ب همین طور.  هم 

به چلسی را افزایش دهیم. سال های قبل 

امکان  اتفاقاتی  چنین  که  کردیم  مشاهده 

فکر  نیست.  منطقی  ولی  هستند  پذیر 

راضی  تساوی  به  امشب  چلسی  می کنم 

باشد.

منچسرتسیتی  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 

پیروزی  ا  ب می تواند  تیمش  که  کرد  عنوان 

را  اخیرش  ناکامی های  وستهام،  مقابل 

جربان کند.

از  کلوپ  جدایی  خرب  انتشار  از  پس 

بر  مبنی  شایعات  تابستان،  در  دورمتوند 

جانشینی  و  سیتی  در  او  احتاملی  حضور 

رسمربی  حال،  این  ا  ب شد.  مطرح  پیگرینی 

ا پیروزی در  شیلیایی عنوان کرد که تیمش ب

بازی های پیش رو می تواند از فشار شدیدی 

که رویش قرار دارد، بکاهد.

اید  ب بوده،  او گفت: فشار روی من همیشه 

ا پیروزی پشت رس می گذاشتم  هر بازی را ب

و  من  روی  بیشرتی  فشار  گذشته،  سال   .

می جنگیدیم.  قهرمانی  برای  زیرا  بود  تیم 

فشار فعلی برای این است که به فرم عادی 

خود برگردیم و دیگر برای قهرمانی نیست. 

فنی،  کادر  و  بازی کنان  هواداران،  اتحاد 

بیش از همیشه مهم است. ما یک باشگاه 

واحد و متحد هستیم. به بازی بعدی مقابل 

وستهام فکر می کنیم و این تنها چیزیست 

که در ذهن ما قرار دارد. بازی کنان همیشه 

از حامیت من برخوردار هستند. من به آن ها 

اعتامد دارم. امیدوارم گول زنی کنیم و دیگر 

می توانیم  نکنیم.  دریافت  راحت  گول های 

به فرم خوب خود بازگردیم.

کرد  عنوان  چلسی  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 

مردم  بین  در  تیمش  بودن  منفور  دلیل  که 

و شبکه های اجتامعی، سبک بی هیجان و 

خسته کننده ای است که استفاده می کنند.

یک تحقیق در شبکه های اجتامعی نشان 

می دهد که چلسی، بیش از دیگر تیم های 

کاربران  توهین  و  انتقاد  مورد  برتر  لیگ 

 134 از  بیش  است.  گرفته  قرار  اینرتنتی 

هزار مطلب بر علیه آن ها در اینرتنت منترش 

به  توهین ها  این  درصد   28 است.  شده 

 26 و  پاریس  در  نژادپرستی  موضوع  خاطر 

درصد توهین جنسیتی بوده ولی مورینیو در 

دیگری  پاسخ  با سوال خربنگاران،  مواجهه 

داشت.

او گفت: فکر می کنم دلیلش این باشد که 

تیم من بی هیجان و خسته کننده است. ما 

از روز اول در صدر جدول لیگ بوده ایم. این 

را دوست  آن  این کشور  چیزیست که مردم 

لیگ  در  که  دارد  دوست  کسی  هر  ندارند. 

 1 دسته  )لیگ  چمپیونشیپ  مثل  هم  برتر 

امتیاز کمی  اول اختالف  تیم  انگلیس(، 4 

رخداد  یک  این  که  می دانم  باشند.  داشته 

سعی  ما  ولی  است  برتر  لیگ  برای  ایده آل 

داریم جلوی چنین اتفاقی را بگیریم.

بر  روحيه بخش 1-3  برتري  از  بارسلونا پس 

پاري سن ژرمن در ليگ قهرمانان، امشب از 

ساعت 6:30 بعد از ظهر در نوکمپ به مصاف 

تيم قدرت مند و سخت کوش والنسيا خواهد 

رفت.

ریال  و  ا  بارسلون فاصله  که  رشایطی  در 

حفظ  برای  تیم  این  رسیده،  امتیاز  دو  به 

مقابل  پیروزی  به  محکوم  صدرنشینی، 

والنسیاست. 

ا  رسمربی بارسا که در کنفرانس خربی بازی ب

این  از  بخشی  در  بود،  کرده  والنسیا رشکت 

نشست خربی به متجید از بازی کنان تیمش 

داشنت  آرزوی  تیمی  هر  گفت:  و  پرداخت 

از این  نیامر، سوارز و مسی را دارد. بسیاری 

می گویم  من  اما  می کنند  صحبت  موضوع 

اینیستا،  ژاوی،  نظیر  بازی کنانی  که داشنت 

پیکه، بوسکتس، ماسکرانو، آلوس و.... نیز 

یک غنیمت است. امیدوارم نام بازی کنی را 

نشود. 7  دردرس  برایم  تا  باشم  نینداخته  جا 

بازی  داریم که  در پیش  بازی رسنوشت ساز 

ا والنسیا هم یکی از آن هاست. به درخشش  ب

یاز دارم.  انم ن همه بازی کن

ناکامی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  انریکه 

)شکست  پورتو  مقابل  در  گواردیوال  بایرن 

من،  نظر  از  گفت:  قهرمانان  لیگ  در   )1-3

گواردیوال هنوز هم مربی شامره یک دنیاست. 

به  فوتبال هجومی  از  که  تصویری  به خاطر 

ا  ب که  افتخاراتی  متام  و  کرده  عرضه  دنیا 

تیم های تحت هدایتش به دست آورده است. 

او در بایرن هم نشان داد که این قدرت را دارد 

تا اندیشه های خود را به هر تیم دیگری در 

یا وارد کند.  دن

انریکه در پاسخ به سوالی در مورد ماندن در 

ا تا پایان مدت قراردادش گفت: فعال  بارسلون

به حضورم روی نیمکت بارسا در بازی مقابل 

والنسیا فکر می کنم نه چیز دیگری.
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مالیه ی  وزیر  زاخیلوال،  عمر  روز:  اطالعات 
سابق و مشاور کنونی رییس جمهور در یکی از 
متهمان پرونده ی فساد قرارداد تیل وزارت دفاع 
شناخته شده است. بر بنیاد معلومات ارائه شده، 
در این قرارداد 62 تن دیگر در سطح جنراالن 
وزارت دفاع نیز متهم به فساد هستند و هنوز 

نام آنان از سوی حکومت افشا نشده است. 
به باور شماری از نمایندگان مجلس، در حال 
مشکل  یک  با  قضیه  این  به  رسیدگی  حاضر 
مجلس  عضو  یک  است.  شده  مواجه  جدی 
مبارزات  دوران  در  زاخیلوال  عمر  می گوید، 
کرده  مالی  حمایت  را  غنی  اشرف  انتخاباتی 
به  حکومت  سوی  از  نمی رود  انتظار  اکنون  و 

دادگاه کشانده شود.
جمهوری  ریاست  سخنگوی  عابدی،  اجمل 
رسیدگی  در  حکومت  گفت،  پیش  روز  چند 

با  می کند.  عمل  قانون  مطابق  قضیه  این  به 
این حال، عبدالرحیم ایوبی، نماینده ی قندهار در 
تیل  قرارداد  فساد  پرونده  ی  می گوید،  مجلس 
وزارت دفاع مانند پرونده  ی کابل بانک است و 

رسیدگی به آن امکان پذیر نیست.
اساس  بر  گفت،  ایوبی  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
معلومات او، 63 مقام حکومتی در فساد قرارداد 
او،  تیل وزارت دفاع متهم شده اند. به گفته ی 
را  اسنادش  او  دادگاه،  به  زاخیلوال  با کشاندن 
در برابر رییس جمهور غنی بیرون خواهد داد 
قرار  هم  برابر  در  دوطرف  صورت،  این  در  و 

می گیرند.
بررسی  موظف  هیأت  روان  ماه   20 تاریخ  به 
را  بررسی خود  نتایج  تیل وزارت دفاع  قرارداد 
این بررسی، قیمت تیل  بر اساس  اعالم کرد. 
وزارت دفاع حدود 100 میلیون دالر نسبت به 

نرخ اصلی بلند محاسبه شده و پنج میلیون دالر 
دیگر در این قرار داد اختالس شده است.

کمیسیون  کرزی،  حامد  حکومت  زمان  در 
ویژه ای برای قرارداد تیل وزارت دفاع ایجاد شد 
و عمر زاخیلوال  وزیر پیشین مالیه، عبدالهادی 
ارغندیوال وزیر سابق اقتصاد و حبیب اهلل غالب 
وزیر پیشین عدلیه عضو این کمیسیون بودند. 
در حال حاضر امضای این کمیسیون در قرارداد 

تیل وزارت دفاع موجود است.
وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی  این حال،  با 
زاخیلوال  آقای  که  می گوید  اقتصاد  پیشین 
داشت  عهده  بر  را  یاد شده  کمیسیون  ریاست 
دهد.  پاسخ  باره  این  در  باید  او  نیز  اکنون  و 
اعضای مجلس می گویند، حکومت وحدت ملی 
عامالن اصلی فساد قرارداد تیل وزارت دفاع را 

مطابق قابل مورد پی گیرد قرار دهد.

تأیید  غزنی  والیت  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
کرده اند که طالبان تروریست پنج باشنده ی ربوده شده ی 
ولسوالی مالستان این والیت را سر بریده اند. طالبان روز 
سه شنبه هفته ی گذشته این افراد را که برای خرید مواشی 

به ولسوالی اجرستان والیت غزنی رفته بودند، ربودند.
پس از آن تالش های بزرگان قومی برای رهایی آنان آغاز 
شد؛ اما به گفته ی شماری از باشندگان ولسوالی مالستان، 
این تالش ها نتیجه  ای به دنبال نداشت. طالبان به بزرگان 
باید پنج همکارشان  آنان  قومی گفته اند، در بدل رهایی 
بازداشت  جاغوری  ولسوالی  در  ملی  امنیت  سوی  از  که 

شده اند، رها شوند.
گفت،  دیروز  غزنی  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
پولیس  فرمانده  و  مالستان  ولسوال  معلومات  اساس  بر 
را  مواشی  فروشنده های  این  تمام  طالبان  اجرستان، 
کشته اند. ضامن علی هدایت، ولسوال مالستان نیز گفت، 

بزرگان قومی این ولسوالی به اجرستان رفته تا جنازه های 
آن ها را از طالبان تحویل بگیرند.

مالستان،  ولسوالی های  باشندگان  گروگان گیری  اخیراً 
جاغوری و شماری از مناطق مرکزی از سوی تروریستان 
افزایش یافته است. این مسئله باشندگان مناطق یاد شده 
را نگران کرده و گفته اند، در دو ماه اخیر شورشیان طالب 

به بهانه های واهی افراد بی گناه را می ربایند. 
در  تنها  اخیر  هفته ی  چند  در  آنان،  معلومات  اساس  بر 
مسیر راه جاغوری- غزنی حداقل چهار مورد گروگان گیری 
برای  که  خواسته اند  دولت  از  آنان  است.  گرفته  صورت 
جلوگیری این کار طالبان اقدام کند و در غیر آن، کشور 

دچار مشکالت جدی  خواهد شد. 
هم چنان حدود دو ماه پیش افراد مسلح 31 مسافر هزاره را 
از شاهراه کابل- قندهار ربودند و هنوز از سرنوشت آنان 

خبری نیست.

برای  عملیات  می گویند،  داخله  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
پاک سازی شورشیان در ولسوالی های وردوج و جرم والیت بدخشان 
در آینده ی نزدیک آغاز می شود. به باور آنان، تهدیدهای امنیتی هنوز 

در ولسوالی های وردوج و جرم بدخشان پابرجا اند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله دیروز پس از سفر نورالحق 
از  امنیتی  نیروهای  گفت،  کابل  در  بدخشان  والیت  به  علومی 

فعالیت های تروریستی طالبان جلوگیری می کنند. به گفته ی او، وزیر 
داخله در سفرش به مردم بدخشان اطمینان داد، حکومت مرکزی به 

وضعیت باشندگان این والیت توجه می کند.
جرم  ولسوالی  در  امنیتی  پاسگاه های  بر  شورشیان  حمله ی  از  پس 
والیت بدخشان، روز پنج شنبه  هفته ی گذشته وزیر داخله در رأس یک 
هیأت بلند رتبه ی دولتی برای بررسی وضعیت امنیتی به این والیت 

سفر کرد. در حمله ی شورشیان بر پاسگاه های امنیتی حدود 30 سرباز 
امنیتی کشته و چند تن دیگر آنان زخمی شدند.

انتقادهای شدیدی را علیه مقام های حکومتی به دنبال  این رویداد 
داشت و شماری از اعضای مجلس گفتند، فرماندهان ارتش مستقر در 
ولسوالی جرم در انجام وظایف شان کوتاهی کرده اند. در حال حاضر 
گفته می شود که شورشیان داخلی و خارجی در ولسوالی جرم بدخشان 

فعالیت دارند. با این حال، سخنگوی وزارت داخله گفت، آقای علومی 
در سفرش به ولسوالی های وردوج و جرم بدخشان به نیروهای امنیتی 
دستور داد تا اقدام به تصفیه ی این ولسوالی ها کنند و عامالن قتل 
همکاران شان را از بین ببرند. وزیر داخله در این سفر از باشندگان این 
دو ولسوالی خواسته تا با نیروهای امنیتی برای مبارزه با شورشیان 

همکاری کنند.

زاخیلوال در پرونده ی فساد قرارداد تیل
 وزارت دفاع شامل است

طالبان پنج باشنده ی ولسوالی مالستان غزنی 
را سر بریدند

وزارت داخله: 

عملیاِت پاک سازی طالبان در بدخشان آغاز می شود

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذكي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير ياوری
دبير خبر: نجيب اهلل نصيح                            

ويراستار: ناصری

صفحه آرا:  هادی دريابی
dailyetilaatroz@gmail.com :ايميل

آدرس: كابل، كارته سه، سرک دهم 
قيمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160

مسئول توزيع: روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

web: www.etilaatroz.com             facebook: www.facebook.com/dailyetilaatroz


