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دکتر رنگین دادفر اسپنتا، روشنفکر، معلم، وزیر خارجه ی سابق و مشاور امنیت ملی رییس جمهور کرزی حاضر 
است برای صلح به خیابان برود و از صلح شرافت مندانه با طالبان و پاکستان دفاع کند. البته من آن قدر هم بالغ 
نشده ام که این شجاعت او را هضم کنم. بناًء مثل یک نارنجک بر سر دل مغزم نشسته است. ما یک وقت 
کتاب فوس را می خواندیم. فوس می گفت که در بعضی از کشورها، بعضی از آدم ها، چنان مهم می شوند که 
سبک نان خوردن، لباس پوشیدن، خوابیدن، رفتن، آمدن، نشستن و برخاستن شان، برای بقیه خیلی باارزش 
می شود. خدا بیامرزد فوس را! او گفته بود که گفتنی ها گفته شده، حاال باید عمل را ببینیم. البته من معتقدم، اگر 
او یک هفته اضافه عمر می کرد، این جمله ی قشنگ را هم در کتاب گویته می گفت که »سیزده سال عمل تان 
را دیدیم، حاال گفتنی های تان را بگویید!« از قدیم هم گفته اند که اجل بعضاً سراغ کسانی می رود که نباید برود. 
اجل فوس را مهلت نداد تا این سخن زیبایش را برای معلمان، روشن فکران، وزیران خارجه ی سابق، مشاوران 

3امنیت ملی رییس جمهور قبلی و رنگین های بسیار اسپنتا بگوید. از این بابت شرمنده،...

آقای دکتر! زندگی ات رنگین و رنگین تر باد!
لطفًا به خیابان نرو!!!

3صفحه

چین در حال حاضر تالش می کند با حفظ حمایت دیوار بزرگ افغانستان-پاکستان
پاکستان، حضورش را در افغانستان تقویت کند
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صفحه 2

رياست اجرايى:
توافِق ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی نهایی است
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صفحه 6

داوطلبان کانکور: این آزمون
 به مدیریت جدی نیاز دارد

 کلیشه های جنسیتی؛ 
بازی، کار، کودکی

 1990 دهه ی  اواسط  در  طالبان  زمانی  که  از 
به قدرت رسیدند، پاکستان در زمینه ی معامله 
با طالبان موقف نزدیک به انحصارش را حفظ 
کرده است و افغانستان را حیاط   خلوت خودش 
دانسته است. در حالی  که هند قبال در افغانستان 
نقش کلیدی دارد، نفوذ فزاینده ی چین در کشور 
انتظار  دهد.  پایان  پاکستان  نفوذ  به  می تواند 
استفاده  افغانستان مشتاق  می رود که حکومت 
از چین برای تحت کنترول داشتن پاکستان و 
نهادهای امنیتی آن باشد. اگر پاکستان در مبارزه 
با گروه های شورشی ای که از خاک این کشور 
برای هدف قراردادن کشورهای همسایه استفاده 
می کنند، جدیت نشان ندهد، در منطقه منزوی 

خواهد شد.

آیا کابل آماده است 
با تروریسم مستقالنه مبارزه کند؟



شدن  نهایی  از  اجرایی  ریاست  روز:  اطالعات 
توافق شان بر ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
خبر داد و اعالم کرد، اشرف غنی در روزهای آینده 
فرمانی را برای ایجاد این کمیسیون صادر می کند. 
جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست دیروز 
گفت، گفت و گوها در مورد کارکرد و مدت کاری 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی نهایی شده است.
در  گفت و گوها  مراحل  تمام  در  که  افزود  او 
نمایندگان  انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون  مورد 
نهادهای جامعه ی مدنی و ناظر بر انتخابات حضور 
داشته و در ترکیب این کمیسیون، نمانیدگان این 

اجرایی  ریاست  داشت.  خواهند  حضور  نیز  نهادها 
نظام  اصالحات  طرح  بود،  کرده  اعالم  پیش تر 
نیز  رییس جمهور  به  را  آن  و  نهایی  را  انتخاباتی 

فرستاده است.
حکومت  انتخاباتی،  جنجال های  افزایش  از  پس 
غنی  اشرف  سپس  و  گرفت  شکل  ملی  وحدت 
جنجال ها  چنین  از  جلوگیری  برای  عبداهلل  و 
نظام  اصالحات  روی  آینده،  انتخابات های  در 
حدود  گذشت  با  اما  رسیدند.  توافق  به  انتخاباتی 
انتخاباتی اصالح  نظام  توافق، هنوز  این  از  ماه   5

نشده است.

و  است  نزدیک  پارلمانی  انتخابات  که  حالی  در 
انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و  مجلس  نمایندگان 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  بدون  دارند،  تأکید 
بود.  خواهد  بی فایده  انتخابات  این  برگزاری 
از  دیگر  بار  دیروز  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
کمیسیون  خواستند،  ملی  وحدت  حکومت  سران 

اصالحات انتخاباتی را به زودی ایجاد کنند.
آنان، در حال حاضر فرصت برای اصالح  باور  به 
سران  و  است  گذشتن  حال  در  انتخاباتی  نظام 
حکومت در این زمینه سلیقه های شخصی را کنار 
بگذارند. پیش تر از اختالف نظر بین رییس جمهور 

انتخاباتی  نظام  اجرایی در مورد اصالح   و ریاست 
این  نیست،  معلوم  حال  و  شد  برداشته  پرده 
اختالف ها حل شده یا به جای خود باقی مانده اند.

اصالح  بود،  گفته  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
مسئوالن  برکناری  معنای  به  انتخاباتی  نظام 
اجرایی در  اما ریاست  انتخابات نیست؛  کمیسیون 
واکنش به این اظهارات اعالم کرد، مطابق توافق، 
باید تمام افراد دخیل در تقلب انتخابات گذشته، از 
مدنی  نهادهای  همه،  این  با  شوند.  برکنار  وظیفه 
بر توافق سران حکومت وحدت ملی در این زمینه 

تأکید دارند.

اذیت  و  آزار  افزایش  از  پس  روز:  اطالعات 
پناهندگان افغانستان در دو کشور همسایه، به ویژه 
کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  پاکستان، 
دیروز به وزارت مهاجران و دعودت کنندگان دستور 
در  پناهندگان  اذیت  و  آزار  از  برای جلوگیری  داد، 
کشورهای همسایه، اقدام های الزم را روی دست 

گیرد.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری با نشر خبرنامه  ای 
عودت کنندگان  و  مهاجران  وزارت  کرد،  اعالم 
گزارش  همکار،  و  تمویل کننده  نهاد های  و 

کارکردهای شان را در این مورد به اشرف غنی ارائه 
مشکالت  حل  برای  گفت،  آن  از  پس  او  کردند. 
پناهندگان یک برنامه ی منسجم که در برگیرنده ی 
اقدام های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشد، 

روی دست گرفته شود.
به گفته ی اشرف غنی، در نشست آینده ی کابینه، 
مسایل مربوط به چگونکی حل مشکل پناهندگان 
مورد بررسی قرار می گیرد. او افزود، در قدم نخست 
در  افغان  پناهندگان  که  باشد  این  تالش  باید 

کشورهای همسایه مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.

و  آزار  اخیر  ماه  چند  در  که  است  حالی  در  این 
اذیت پناهندگان افغانستان در پاکستان به گونه ی 
چشم گیری افزایش یافته و به همین خاطر، حدود 
از  کرده اند.  ترک  را  کشور  این  پناهنده  هزار   24
قانونی  اسناد  دارای  مهاجر  هزاران  دیگر،  سوی 
طور  به  کشور  این  دولت  سوی  از  پاکستان،  در 
افغان  پناهندگان  اجباری اخراج شده اند. مشکالت 
در پاکستان روز به روز در حال افزایش است و گفته 
می شود، آنان از ترس حتا از خانه های شان بیرون 
شده نمی توانند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان 

خانواده ی   300 روزانه  کرد،  اعالم  شنبه  روز  به 
اجباری  گونه  ی  به  پاکستان  از  افغان  مهاجر 
بشری  حقوق  نهادهای  و  دولت  می شوند.  اخراج 
زودتر  هرچه  تا  خواسته اند  پاکستان  حکومت  از 
اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند؛ اما 
هنوز از این کار جلوگیری نشده است. با این حال، 
از سوی  آینده ی نزدیک یک هیأت  قرار است در 
افغانستان  پناهندگان  مشکالت  حل  برای  دولت 
به پاکستان اعزام شود. بیش از دو میلیون مهاجر 

افغان در پاکستان به سر می برند.

برای  امسال  زمستان  در  روز:  اطالعات 
خانه های  بر  سنگینی  برف کوچ  بار  نخستین 
آمده  فرود  کشور  مرکز  در  بامیان  والیت 
جان  خانواده  یک  عضو  چهار  آن  اثر  بر  و 
هفته ی  یک شنبه   شب  واقعه  این  داده اند. 
شنگ«  »جوی  به  موسوم  منطقه ی  در  روان 
در مربوطات ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان 

رخ داده است.

خانواده،  یک  عضو  چهار  برف کوچ  این  در 
یک  و  ساله   ١4 دختر  مادر،  و  پدر  شمول  به 
پسر شیرخواره زیر برف شده اند. این برف کوچ 
است.  داشته  پی  در  نیز  مالی ای  خسارات 
عبدالرحمان احمدی، سخنگوی والیت بامیان 
دیروز گفت، تیم بررسی اداره ی آمادگی مبارزه 
با حوادث این والیت همراه با کمک های شان 

به منطقه اعزام شده اند.

نبود  و  راه  دوری  علت  به  که  افزود  او  اما 
بیش تر  جزئیات  منطقه،  در  تیلفون  و  مخابره 
در مورد این رویداد در دسترس نیست. بامیان 
در مرکز کشور از الیت های کوهستانی است 
که در فصل زمستان ریزش برف و برف کوچ ها 
مسدود  را  والیت  این  مواصالتی  راه های 
را  منطقه  باشندگان  جان  گاهی  و  می کند 

می گیرد. 

خواسته اند  دولت  از  همواره  بامیان  باشندگان 
اثر  بر  انسانی  تلفات  از  جلوگیری  برای  که 
اما  بگیرد؛  پیش گیرانه  تدابیر  طبیعی،  حوادث 
در  است.  نشده  چندانی  توجه  مسئله  این  به 
والیت های  از  شماری  در  امسال  زمستان 
دیگر، از جمله بدخشان نیز تعدادی از افراد بر 
اثر برف کوچ جان داده اند. چند روز پیش بر اثر 

برف کوچ در بدخشان ١2 تن جان داد ند.

اطالعات روز: هم زمان با داغ شدن موضوع 
آغاز گفت و گوهای صلح با طالبان، محمد حنیف 
هیأت  یک  رأس  در  ملی  امنیت  مشاور  اتمر، 
قطر سفر  پایتخت  دوحه،  به  دولتی  بلند پایه ی 
کرده است. هدف اساسی این سفر آقای اتمر، 
گفت وگو با شماری از مقام های قطر، از جمله 
نخست وزیر این کشور در مورد مذاکرات صلح 

عنوان شده است. 
اتمر شب یک شنبه هفته ی روان با نخست وزیر 
و  دیدار  قطر  داخله ی  وزیر  عبداهلل،  شیخ  و 
که  است  حالی  در  این  است.  کرده  گفت وگو 
طالبان  قطر  دفتر  نماینده ی  یک  است  قرار 
وارد  صلح  مذاکرات  برای  آینده  روزهای  در 
اسالم آباد، پایتخت پاکستان شود. هنوز جزئیات 
نشده  گزارش  قطر  به  اتمر  سفر  از  بیش تری 

است.
اما اجمل عابدی، سخنگوی رییس جمهور دیروز 
گفت که اتمر برای اشتراک در نشستی، به قطر 
سفر کرده است. قرار است این نشست در مورد 
افغانستان برگزار شود. او در ادامه افزود، اکنون 
رییس جمهور سلسله نشست های مشورتی را در 
مورد آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان شروع 
با مردم در میان  آینده  کرده و جزئیات آن در 

گذاشته می شود. 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  که  است  حالی  در  این 
اجرایی دو روز پیش در نشست شورای وزیران 
گفت، گفت وگوهای صلح با طالبان در روزهای 
در  اجرایی  رییس  هرچند  می شود.  آغاز  آینده 
مورد زمان آغاز این مذاکرات چیزی نگفت؛ اما 
گفته شده که مذاکرات صلح با طالبان در ماه 

حمل شروع می شود. اکنون هیأت طالبان برای 
از  پیش  و  اسالم آباد شده  وارد  مذاکرات صلح 
این، رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان گفت، 
طالبان و شبکه ی حقانی برای مذاکرات صلح 
این زمینه فقط  او گفت ، در  آمادگی گرفته اند. 
پیش  روز  دو  ولی  است،  نیاز  قناعت مال عمر 
زمینه  این  در  نیز  عمر  داد،  گزارش  بی بی سی 
رضایت داده است. طالبان نیز با نشر خبرنامه  ای 
اعالم کرد که از روند صلح حمایت می کند و به 
همین منظور، دفتر طالبان در قطر باز شده است. 
دفتر طالبان در قطر برای گفت وگوهای صلح 
در زمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین کشور گشایش یافت؛ اما پس از نصب 
بیرق امارات اسالمی بر فراز این دفتر، حکومت 

این روند را تحریم کرد.

آغاز پروژه ی جدید 
مذاکرات  برای  طالبان  شدن  آماده  با  ظاهراً 
فعالیت  مورد  در  گزارش ها  حکومت،  با  صلح 
افزایش  والیت ها  از  شماری  در  داعش  گروه 
یافته است. دو روز پیش گزارش شد که افراد 
خانه ها،  لوگر  والیت  چرخ  ولسوالی  در  داعش 
زیارتگاه ها و تلویزیون های مردم را آتش زده اند. 
از سوی دیگر، دیروز از اختظاف 3١ مسافر از 
سوی داعش در والیت زابل گزارش شد. با این 
همه، حکومت تأکید دارد، حضور جنگ جویان 
از سوی  نیست که  به حدی  در کشور  داعش 
از  شماری  اما  می شود.  نمایی  بزرگ  رسانه ها 
طالبان  نام  به  پروژه  ای  دارند،  باور  کارشناسان 
به پایان رسیده و قرار است به جای این گروه، 

فعالیت های داعش در کشور آغاز شود.

سوار  انتحاری  مهاجم  سه  روز:  اطالعات 
قبل  منفجره،  مواد  از  مملو  باربری  موتر  بر 
از رسیدن به هدف، در لسوالی ده سبز کشته 

شدند. 
مربوطات  در  انتحاری  مهاجمان  این 
از  مملو  موتر  یک  بر  سوار  سبز  ده  ولسوالی 

را  شهر  به  شدن  داخل  قصد  انفجاری،  مواد 
داشته اند؛ اما از سوی پولیس شناسایی شده اند.
از ترس  این مهاجمان حین شناسایی پولیس 
مواد انفجاری همراه شان را انفجار داده اند. این 
انفجار حوالی ساعت هفت صبح دیروز در ده 
سبز رخ داد و در این رویداد به کسی آسیبی 

نرسیده است. 
ده  پولیس  فرمانده  ننگیالی،  سیف الدین 
سه  انفجار  این  نتیجه ی  در  که  گفت  سبز 

انتحارکننده کشته شده اند. 
اما او گفت که این انفجار خسارات مالی نیز به 
انفجار  این  افزود،  ننگیالی  دنبال داشته است. 

بیش  آن  نتیجه ی  در  که  بود  قوی  حدی  به 
و  خساره مند  رویداد  محل  در  دوکان   20 از 
ویران شده اند. در این انفجار شیشه های برخی 
شده اند.  شکسته  نیز  منطقه  این  در  منازل  از 
در  نسبی  آرامش  روز  از چند  انفجار پس  این 

کابل رخ داد.

و  سنگین  برف باری   اثر  بر  روز:  اطالعات 
والیت   9 راه های  گذشته،  روز  دو  در  باران 
مسدود  ترافیک  روی  بر  سالنگ  شاهراه  و 
شده اند. نورگل منگل، سرپرست وزارت فواید 
باز  تا  مردم  گفت،  مطلب  این  بیان  با  عامه 
از سفر خودداری  این شاهراه،  شدن دوباره ی 
غزنی،  والیت های  مواصالتی  راه  های  کنند. 
غور،  پکتیا،  سرپل،  بامیان،  میدان وردک، 

بادغیس، دایکندی و ننگرهار بر اثر برف باری 
گفت،  دیروز  منگل  اما  شده اند.  مسدود 
باز  و  برف  پاک کاری  برای  فنی  کارمندان 
شدن این شاهراه کارهای شان را آغاز کرده اند. 
سرپرست وزارت فواید عامه در ادامه افزود، در 
حال حاضر در بسیاری بخش های سالنگ غبار 
شدید مانع کار می شود؛ اما تالش ها به خاطر 

باز نمودن این شاهراه جریان دارد.

او گفت که برف باری های سنگین در شاهراه 
است.  آورده  بار  به  را  مالی  خسارات  سالنگ 
برف باری و برف کوچ در زمستان امسال تلفات 
شماری  در  را  زیادی  مالی  خسارات  و  جانی 
مسئوالن  است.  داشته  دنبال  به  والیت ها  از 
اداره ی مبارزه با حوادث طبیعی گفته اند، از اول 
جدی سال روان تا حاال 39 تن بر اثر حوادث 

طبیعی جان باخته و 2 تن زخمی شده اند.

خانه   50 طبیعی  حوادث  اثر  بر  مدت  این  در 
سراسر  در  زراعتی  زمین  جریب   ١00 و 
اداره ی  مسئوالن  اما  شده اند.  تخریب  کشور 
با حودث گفته اند، در تمام والیت های  مبارزه 
به  کمک  برای  کمیته هایی  آسیب پذیر، 
باور  به  ایجاد شده اند.  خانواده های آسیب دیده 
آنان، در وقت نیاز مواد غذایی و مواد اولیه از 

این کمتیه برای نیازمندان توزیع می شود.

ریاست اجرایی:2
توافِق ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی نهایی است

اشرف غنی: پناهندگان افغانستان در کشورهای همسایه  اذیت نشوند

برف کوچ در بامیان جان چهار عضو یک خانواده را گرفت

سفر اتمر به قطر در آستانه ی آغاز گفت وگوها با طالبان

سه مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف کشته شدند 

بسته شدن راه های 9 والیت بر اثر برف باری

نشانه های یک 
وحشت بزرگ

شاهراه  در  را  مسافر   3١ دوشنبه  روز  ناشناس  مسلح  افراد 
قندهار-کابل از ولسوالی شاه جوی والیت زابل ربودند. گفته 
تن  بر  سیاه  لباس های  که  نقاب پوش  مسلح  افراد  می شود 
آن ها،  میان  از  و  داده  توقف  را  مسافربری  بس  دو  داشتند، 
از  کنون  تا  برده اند.  خود  با  و  کرده  جدا  را  هزاره  مسافران 
مسئوالن  نیست.  دست  در  اطالعی  افراد  این  سرنوشت 
امنیتی گفته اند که عملیاتی را برای رهایی افراد ربوده شده 
و  غیرنظامیان  ربوده شده،  افراد  تمام  گرفته اند.  روی دست 
اغلب مسافرانی اند که از ایران به کشورشان بازگشته بودند. 
هنوز معلوم نیست که چه کسانی این افراد را ربوده اند؛ اما از 
قراین معلوم است که ربایندگان غیر از طالبان مسلح هستند. 
هرچند طالبان مسلح نیز گاه گاهی دست به ربودن افراد ملکی 
در بعضی نقاط افغانستان زده اند؛ اما آن ها معموال مسئولیت 
رویداد هایی را که انجام می دهند، به عهده می گیرند. این که 
آن ها مسافران را با تفکیک قومی ربوده باشند، سابقه ندارد. 
احتمال  افغانستان،  در  به زمزمه های حضور داعش  توجه  با 
این که این افراد از سوی افراد وابسته به گروه دولت اسالمی 

یا داعش ربوده شده باشند، قوی است. 
این رویداد و رویدادهایی که پیش از این از سوی گروه های 
وابسته به داعش صورت گرفته ، همه حضور رو به گسترش 
این گروه در افغانستان را تأیید می کنند. افراد و جنگ جویان 
افغانستان  مختلف  نقاط  در  تروریستی  گروه  این  به  وابسته 
فعال شده اند و با دهشت افگنی در میان مردم، تالش می کنند 
حضور تبلیغاتی خود را قوی بسازند. این رویداد ترس شدیدی 
را از آمدن موج تازه  ی وحشت در مناطق مرکزی و مشخصا 

برای مردم هزاره ها ایجاد کرده است. 
خطر  معرض  در  بی گناه  مسافر  سی و یک  جان  اکنون  هم 
شدید قرار دارد. هنوز دولت و نیروهای امنیتی هیچ اطالعی 
از سرنوشت آن ها ندارد. هرچند که اردوی ملی از راه اندازی 
عملیاتی را برای رهایی این افراد خبر داده؛ اما تا هنوز این 
نیروها حتا از موقعیت آن ها و هویت ربایندگان اطالعی به 

دست نیاورده اند.
این آدم ربایی از سوی طالبان و مخالفان مسلح دولت انجام 
نشده و نباید آن را ادامه ی رویدادهای امنیتی ناشی از جنگ 
رویداد  این  بلکه  خواند،  مسلح  مخالفان  با  افغانستان  دولت 
دیگر  بزرگ  وحشت  یک  مقدمه ی  و  داعش  پا ی  صدای 
است. دولت افغانستان و نیروهای امنیتی باید با این رویداد با 

واقع بینی برخورد کنند. 
مسلم  واقعیت  یک  به  اکنون  افغانستان  در  داعش  حضور 
گذشته،  احتمالی  نشانه های  از  آن ها  تحرکات  و  شده  بدل 
به فعالیت های سازمان یافته، منظم و قوی بدل شده است. 
افراد این گروه در والیت لوگر، بر  در یک هفته ی گذشته، 
به  را  زیارتگاه  روستایی شیعه نشین حمله کردند. آن ها یک 
آتش کشیدند و با هجوم بر خانه های مردم، باعث ترس و 
در  گروه  این  افراد  برخی  هم چنان  گردیدند.  آن ها  وحشت 
گروه  برای  ارزگان  و  غزنی  میدان وردک،  لوگر،  والیت های 
این  به  که  می خواهند  مردم  از  و  می کنند  تبلیغات  داعش 

گروه بپیوندند.
نیروهای امنیتی باید با این تهدید با قدرت و قاطعیت برخورد 
و  شبکه ها  عوامل،  اکنون  همین  از  باید  نیروها  این  کنند. 
هسته های این گروه را پیش از این که قوی شوند، در نطفه 
با  اکنون  گروه  این  عوامل  و  شبکه ها  با  اگر  نمایند.  نابود 
بال  این  است  ممکن  شود،  برخورد  سستی  و  بی تفاوتی 
به زودی در روستاها و در میان توده های سنتی مردم ریشه 
افغانستان  امنیت  برای  جدی  تهدیدی  به  تبدیل  و  دوانده 
به  بستن  چشم  و  گروه  این  تهدید های  به  بی تفاوتی  شود. 
و  باشد  خطرناک  فوق العاده  است  ممکن  آن ها  فعالیت های 
می تواند پیامد های غیر قابل کنترولی را برای امنیت و ثبات 

افغانستان به بار آورد.
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اگر بگوییم که چین یک متحد استراتژیک پاکستان است، 
اولین  از  یکی  پاکستان  گرفته ایم.  دست کم  را  حقیقت 
کشورهایی بود که در سال ١950 جمهوری خلق چین را 
روابط  تاکنون، دو کشور  آن زمان  از  به رسمیت شناخت. 
زمینه ی  در  تنها  نه  پاکستان  و  داشته اند  تنگاتنگی  بسیار 
اقتصادی  زمینه ی کمک های  در  بلکه  نظامی،  کمک های 
یافتن  شدت  این حال،  با  کرده  است.  تکیه  چین  به  نیز 
ایجاد  را  شرایطی  چین،  سین کیانگ  ایالت  در  شورش 
با  چین  روابط  اساسی  بررسی  به  می تواند  که  می کند 
پاکستان منجر شود و پکن را وادارد تا در افغانستان نقش 

فعال تری بازی کند.
جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  زمانی  که   ،2007 سال  در 
آن وقت پاکستان دستور یک حمله ی نظامی به الل مسجد 
این  کردند،  استدالل  برخی ها  داد،  را  اسالم آباد  در  بدنام 
دخالت  به  را  جمهور  رییس  سرانجام  که  بود  چین  فشار 
فزاینده ای  طور  به  چین  سال ها،  این  جریان  در  واداشت. 
و  پاکستان  در  شورشیان  امن  پناه گاه های  به  نسبت 
شده  نگران  اویغور  ملیشه های  آموزش  در  آن ها  نقش 
به  خاطر  را  اسالم آباد  علنا  چین  مقام های  هرچند  است. 
ناتوانی اش در مبارزه با شورش در امتداد مرزهایش مواخذه 
این  جریان  در  که  دارند  وجود  شواهدی  اما  است؛  نکرده 
سال ها کاسه ی صبر چین در رابطه به پاکستان لبریز شده 
از هند، در زمینه ی صدور  است. موافقت چین در حمایت 
می تواند  متحد،  ملل  سازمان  ضدتروریستی  قطع نامه  ی 

گواه این تغییر در سیاست چین باشد.
سین کیانگ،  ایالت  در  اکتوبر  ماه   ١7 انتحاری  حمله ی 
می تواند نقطه    ی عطفی باشد که چین روابطش با پاکستان 
را چگونه می بیند. اگر رد حمله کنند  گان در مناطق قبایلی 
انتظار داشت که در جریان  پاکستان گرفته شود، می توان 
در  پاکستان  از  چین  سرخوردگی  آینده،  هفته ی  چند 
زمینه ی تروریسم بیش تر خواهد شد. این باعث خواهد شد 
که سیاست مداران چین، پاکستان را یک متحد مشکل ساز 
به  پاکستان  به  نسبت  آن ها  دیدگاه  و  بدهند  تشخیص 

عنوان یک متحد استراتژیک تغییر کند.
ایجاد  بیش تر  کشیدگی  کشور  دو  این  روابط  در  که  آنچه 
بحران  که  است  پاکستان  در  کرده ، حکومت داری ضعیف 

یک طرف،  از  است.  آن  گواه  کشور  این  در  نفت  اخیر 
شهروندان چین در پاکستان هدف قرار داده  شده اند و این 
پاکستان  در  چین  سرمایه گذاری های  که  شده  باعث  امر 
تأخیر  باعث  پاکستان  در  سیاسی  مسایل  بیفتند.  تأخیر  به 
اقتصادی چین- راهرو  پیرامون  مناقشه  و  بیش تر شده اند 

می کند  فراهم  را  حکومتی  درون بینی   زمینه ی  پاکستان، 
با  همراه  سیاست،  کند.  ایجاد  پویایی  نیست  قادر  که 
میلیارد  چندین  پروژه ی  نیز  بلوچستان  در  امنیتی  اوضاع 
است.  داده  قرار  تزلزل  حالت  در  را  گوادر  در  چین  دالری 
انصاف  تحریک  رهبری  به  گذشته  سال  اعتراض های 
جین پینگ،  شی   سفر  شد  باعث  اسالم آباد،  در  پاکستان 
انتظار می رود  لغو شود.  اسالم آباد،  به  رییس جمهور چین  
نخست وزیر چین در رژه ی روز ملی پاکستان در ماه مارچ 
تحقق  دیدار  این  اگر  که  شده  پیش بینی  کند.  شرکت 
و  بود  خواهد  زیاد  پاکستان  در  هیاهو  و  نمادگرایی  یابد، 
جار  پاکستان  متحد  مهم ترین  را  چین  سیاست مداران، 
خواهند زد. به دنبال بمب گذاری انتحاری در سین کیانگ، 
برنامه های چین قرار خواهد داشت؛ در  تروریسم در صدر 
حالی  که پاکستان بر پافشاری اش بر کمک های نظامی و 
چینایی ها  از  می توان  داد.  خواهد  ادامه  فزاینده  اقتصادی 
انتظار داشت، در نهان چیزی را بگویند که ایاالت متحده 
بارها و بارها علنا به پاکستان گفته است : بیش تر کار کنید.

هم چنین شواهدی نیز وجود دارند که چین برای پاکستان 
در منطقه محدودیت ایجاد می کند. منافع مشابه امنیتی و 
می کنند.  نزدیک  بیش تر  را  افغانستان  و  چین  اقتصادی، 
مسند  بر  زدن  تکیه  زمان  از  غنی،  اشرف  جمهور  رییس 
در  شورش  به  دادن  پایان  منظور  به  تالشی  در  قدرت، 
است.  تأکید کرده  افغانستان  با طالبان  بر مصالحه  کشور، 
چین  به  محرمانه  سفر  اخیرا  افغانستان  طالبان  مقام های 
داشتند و مقام های چین علنا به پادرمیانی میان دو طرف، 
دل چسپی نشان داده اند. این در حالی است که قبال روابط 
با  چین  و  است  یافته  بهبود  چین  و  افغانستان  اقتصادی 
است.  کرده  موافقت  افغانستان  شرق  در  سد  یک  اعمار 
تشخیص  پکن  که  اند  آن  نشان دهنده ی  اقداماتی  چنین 
می دهد، روابط اقتصادی و امنیتی چین با افغانستان، برای 

منافع ملی چین در زمینه ی امنیت مهم تر است.

قدرت  به   ١990 دهه ی  اواسط  در  طالبان  زمانی  که  از 
موقف  طالبان  با  معامله  زمینه ی  در  پاکستان  رسیدند، 
را  افغانستان  و  است  کرده  حفظ  را  انحصارش  به  نزدیک 
قبال  حالی  که هند  در  است.  دانسته  حیاط   خلوت خودش 
در  چین  فزاینده ی  نفوذ  دارد،  کلیدی  نقش  افغانستان  در 
کشور می تواند به نفوذ پاکستان پایان دهد. انتظار می رود 
که حکومت افغانستان مشتاق استفاده از چین برای تحت 
اگر  باشد.  آن  امنیتی  نهادهای  و  پاکستان  کنترول داشتن 
پاکستان در مبارزه با گروه های شورشی ای که از خاک این 
استفاده  همسایه  کشورهای  قراردادن  هدف  برای  کشور 
می کنند، جدیت نشان ندهد، در منطقه منزوی خواهد شد.

پویایی  و  اساسی  شرایط  در  تغییر  این  می رسد،  نظر  به 
پاکستان کمک  استراتژیک  تغییر محاسبات  در  منطقه ای، 
در  گذشته  سال  مرگ بار  حمالت  وقوع  از  باشد.  کرده 
به دوستی و  پاکستان تمایل  افغانستان و  تا کنون،  پشاور 
روابط حسنه داشته اند. همکاری دو طرف علیه شبکه های 
که  اند  جریان  در  گفت وگوهایی  و  یافته  افزایش  شورشی 
چگونه می توانند به صورت مشترک در آینده با گروه های 
منظور  به  تالشی  در  نیز  پاکستان  کنند.  مبارزه  شورشی 
افغانستان، می کشد طالبان  در  به ستیزه جویی  دادن  پایان 
ایاالت  مقام های  با  گفت وگوها  آغاز  برای  را  افغانستان 

متحده و افغان در قطر، تحت فشار قرار دهد.
پکن  که  دارند  اشاره  واقعیتی  به  منطقه  در  اخیر  تحوالت 
تصمیم گرفته در افغانستان حضور قوی تر داشته باشد؛ در 
از  باشد.  داشته  با خود  نیز  را  پاکستان  حالی  که همکاری 
آن جایی که ایاالت متحده افغانستان را ترک می کند، چین 
به دنبال آن است که خالی ]ناشی از خروج امریکا[ را پر 
کند و در این روند، الگوهای امنیتی و اقتصادی منطقه را 
بازتعریف کند. تغییر پویا در منطقه، آزمایشی برای سیاست 
آیا  که  شود  دیده  باید  است.  پاکستان  خارجی  و  امنیتی 
و  منطقه ای  یک پارچگی  که  کرد  خواهد  درک  پاکستان 
راهی  تنها  نیابتی اش  شورشی  ]گروه های[  با  ارتباط  قطع 
یا  کند  جلوگیری  منطقه ای  انزوای  از  می تواند  که  است 
خیر. در حال حاضر، به نظر می رسد که پاکستان در مسیر 
درست حرکت می کند و دراین روند، توانسته است پکن را 

با خود داشته باشد.
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آنچه که در روابط این دو کشور کشیدگی بیش تر ایجاد کرده ، حکومت داری ضعیف در پاکستان است که بحران اخیر نفت 
که  باعث شده  امر  این  و  داده  شده اند  قرار  پاکستان هدف  در  از یک طرف، شهروندان چین  است.  آن  گواه  این کشور  در 
باعث تأخیر بیش تر شده اند و مناقشه  بیفتند. مسایل سیاسی در پاکستان  به تأخیر  سرمایه گذاری های چین در پاکستان 
ایجاد کند.  پویایی  را فراهم می کند که قادر نیست  اقتصادی چین-پاکستان، زمینه ی درون بینی  حکومتی  پیرامون راهرو 
سیاست، همراه با اوضاع امنیتی در بلوچستان نیز پروژه ی چندین میلیارد دالری چین در گوادر را در حالت تزلزل قرار داده 
رییس  باعث شد سفر شی  جین پینگ،  اسالم آباد،  در  پاکستان  انصاف  تحریک  رهبری  به  اعتراض های سال گذشته  است. 
جمهور چین  به اسالم آباد، لغو شود. انتظار می رود نخست وزیر چین در رژه ی روز ملی پاکستان در ماه مارچ شرکت کند. 
را  و سیاست مداران، چین  بود  زیاد خواهد  پاکستان  در  هیاهو  و  نمادگرایی  یابد،  تحقق  دیدار  این  اگر  که  پیش بینی شده 
مهم ترین متحد پاکستان جار خواهند زد. به دنبال بمب گذاری انتحاری در سین کیانگ، تروریسم در صدر برنامه های چین 
قرار خواهد داشت؛ در حالی  که پاکستان بر پافشاری اش بر کمک های نظامی و اقتصادی فزاینده ادامه خواهد داد. می توان از 
چینایی ها انتظار داشت، در نهان چیزی را بگویند که ایاالت متحده بارها و بارها علنا به پاکستان گفته است : بیش تر کار کنید.
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امنیت  اسپنتا، روشنفکر، معلم، وزیر خارجه ی سابق و مشاور  دکتر رنگین دادفر 
صلح  از  و  برود  خیابان  به  صلح  برای  است  حاضر  کرزی  جمهور  رییس  ملی 
نشده ام  بالغ  هم  آن قدر  من  البته  کند.  دفاع  پاکستان  و  طالبان  با  شرافت مندانه 
که این شجاعت او را هضم کنم. بناًء مثل یک نارنجک بر سر دل مغزم نشسته 
بعضی  در  که  می گفت  فوس  می خواندیم.  را  فوس  کتاب  وقت  یک  ما  است. 
لباس  خوردن،  نان  که سبک  می شوند  مهم  چنان  آدم ها،  از  بعضی  از کشورها، 
پوشیدن، خوابیدن، رفتن، آمدن، نشستن و برخاستن شان، برای بقیه خیلی باارزش 
می شود. خدا بیامرزد فوس را! او گفته بود که گفتنی ها گفته شده، حاال باید عمل 
جمله ی  این  می کرد،  عمر  اضافه  هفته  یک  او  اگر  معتقدم،  من  البته  ببینیم.  را 
قشنگ را هم در کتاب گویته می گفت که »سیزده سال عمل تان را دیدیم، حاال 
گفتنی های تان را بگویید!« از قدیم هم گفته اند که اجل بعضًا سراغ کسانی می رود 
برای معلمان،  را  این سخن زیبایش  تا  نداد  را مهلت  برود. اجل فوس  نباید  که 
قبلی  رییس جمهور  ملی  امنیت  وزیران خارجه ی سابق، مشاوران  روشن فکران، 
و رنگین های بسیار اسپنتا بگوید. از این بابت شرمنده، یعنی من به جای فوس 

شرمنده ی نگاه زیبا و تعهد معلمانه ی شما به فکت ها هستم.
فکر  که  می رسند  اهمیت  از  درجه  ای  چنان  به  آدم ها  بعضی  این که  قسمت  در 
می کنند اگر یک روز به جایی، به خاطر کاری که در تمام عمرش حاضر نبوده 
برای چهل و هشت ساعت،  بروند، زمین شاید  از روی عشق و تعهدش  بروند، 
برعکس بچرخد. نمونه های فراوانی داریم. دکتر رنگین ما، اولین و آخرین کسی 
نخواهد بود که به چنین درجه  ای از اهمیت رسیده است. دادفری که فکر می کند 
رفتن او به خیابان برای دفاع از صلح با طالبان و پاکستان، مثل فتح کردن لیول 
چهاردهم آی جی آی خواهد بود و احساس پیروزی به خیابان های جامعه خواهد 
بخشید، حق دارد. به راستی که رفتن او به خیابان، دل و دماغ پاکستان و طالبان 
را به لرزه خواهد انداخت. او به عنوان شهروندی که معلم است، همیشه فکت ها 
)واقعیت ها و حقایق( را می بیند و توهم ها را نمی پذیرد. سال ها فرصت داشت که 
از صلح شرافت مندانه با طالبان و پاکستان دفاع کند. شاید هم دفاع کرده و ما 
بی خبریم. ولی او به عنوان وزیر خارجه، به عنوان مشاور امنیت ملی، به عنوان 
معلمی که نگاه و برخوردش از روی فکت ها است، هیچ گاهی از دشمنی طالبان و 
پاکستان با افغانستان حرف نزد. او می دانست و حاال هم می داند که زندگی او در 
هر صورتش تضمین است. چه صلح به نتیجه بنشیند، چه ننشیند. از همین خاطر، 
)اگر حس کند که سیاست خارجی حکومت شرافت  بدترین حالت ممکن  او در 
صلح با طالبان و پاکستان را زیر سوال می برد(، حاضر است به خیابان برود و از 

آن دفاع کند.
حاال اگر این سخن گران بهای فوس افغانی را از نظر هزینه و بهره وزن کنیم، 
ممکن است ابعاد تازه  ای را هم کشف کنیم. اول، بیایید هزینه ی رفتن اسپنتا را به 
خیابان بررسی کنیم. فرض کنید اول صبح است. دکتر صبحانه ی رنگینی خورده تا 
در خیابان احساس کمبود کالری نکند. تصمیم دارد به خیابان برود و از صلح دفاع 
کند. او که مثل ما نیست، حتمًا به کش وفش نیاز دارد. می خواهد از خانه تا خیابان، 
با موتر برود. چندین موتر را آماده می کند. محافظانش را دستور می دهد که برویم. 
قباًل به نیروهای امنیت ملی خبر داده که ما به خیابان می آییم. چند تن از مأموران 
امنیت ملی، باید قبل از حرکت دادفر، ساحه را بررسی کنند. در صورتی که هیچ 
مشکلی نباشد، دکتر به خیابان می رود. رفتن به خیابان، الزام ماندن در خیابان را 
هم به  وجود می آورد، حتا اگر نیم ساعت باشد. اگر دکتر، برای تشریح کردن و 
توجیه کردن دفاع از صلح شرافت مندانه، نیم ساعت وقت ضرورت داشته باشد، 
نقلیه بسته خواهد  به روی وسایط  برای یک ونیم ساعت  خیابان مذکور، حد اقل 
بود. ضمن این که تردد عابرین را نیز با مشکل مواجه می کند. در طول این مدت، 
پولیس ضدشورش، دورادور دکتر و جماعتی که در خیابان گرد او جمع شده را 
حلقه می کند. این ها حداقل هزینه ی رفتن جناب شان به خیابان است. حاال حاصل 
به خیابان رفتن آقا را محاسبه کنیم. چند روز پیش به فرماندهی پولیس والیت 
لوگر حمله شد و 22 سرباز به شهادت رسیدند. همین دو روز پیش، 3١ مسافر 
در والیت زابل، ربوده شدند که تا حال زنده و مرده ی شان معلوم نیست. همین 
چند وقت قبل، ١4 نفر را در غور کشتند. همین چند روز قبل، در قندهار انتحاری 
شد. همین چند روز قبل، کابل لرزید و خانواده های زیادی به ماتم نشستند. اولین 
چیزی که از رفتن دکتر اسپنتا به خیابان به خاطر دفاع از صلح شرافت مندانه با 
و  هزینه  مقایسه ی  حاال  است.  هیچ  چیز  می آید،  ما  دست  به  پاکستان  و  طالبان 

بهره ی رفتن جناب به خیابان به دوش شما!
پاسخ  باید  دیگر  کشورهای  یا  ندارد.  نظری  او  استخباراتی،  جنگ   خصوص  در 
بگویند، یا پاکستان باید دست از هندهراسی بردارد. جنگ استخباراتی، چه آقای 
پاکستان،  هم  دارد.  جریان  نکند،  درک  چه  کند،  درک  را  آن  فکت های  اسپنتا 
فعالیت های  ضرورت  که  دیگری  کشور   هر  هم  افغانستان،  هم  هندوستان،  هم 
استخباراتی را به نفع کشور خود و ضرر کشور دشمنش ببیند، این جا اجرا می کند. 
حاال چه فرق می کند که سند این جنگ ها به صورت کتبی در خدمت آقای اسپنتا 
وجود نداشته باشد؟ اگر قرار باشد که سندی هم از جنگ های استخباراتی باقی 
بماند، این که دیگر جنگ استخباراتی نیست، سنگرگیری افتضاح چند مأمور ابله 
است که هیچ ثمری برای خودشان و هیچ ضرری هم برای دشمن شان نخواهد 

داشت. 
اگر سخن را کوتاه کنم، خواهش ما این است که آقای دکتر! زندگی ات رنگین و 
رنگین تر باد! همین طور حفظ قول هایت از  دانشمندانی چون فوس! لطفًا زحمت 

نکش! به خیابان نرو!!!

خبرنگار ناراضی

آقای دکتر! زندگی ات رنگین و رنگین تر باد!
لطفاً به خیابان نرو!!!

هادی دریابی

منبع: فارن پالیسی
Uzair M. YoUnUs :نویسنده

برگردان: حمید مهدوی

دیوار بزرگ افغانستان-پاکستان
چین در حال حاضر تالش می کند با حفظ حمایت پاکستان، 

حضورش را در افغانستان تقویت کند
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پیش از حمله های ١١ سپتامبر، در یکی از محله های 
مجلل شهر کراچی در هنگام مزمزه ی نوشیدنی در 
خانواده ی  با  که  نزدیک  دوستان  از  یکی  خانه ی 
رییس جمهور پاکستان، آصف علی زرداری، همکار 
بود مسئله ی طالبانی ساختن پاکستان به مثابه یک 

مفهوم بیگانه رد گردید. 
من با اتکا به مشاهدات خود از مناطق، تأکید داشتم 
در  ویژه  به  دینی  مدرسه های  سمارق وار  رشد  که 
ایالت سند و در  مانند  آرام جنوبی  لیبرال و  مناطق 
تهدید  بلوچستان،  جنوب غربی  ایالت  کمربند  امتداد 
پدیده  این  لجام گسیخته ی  رشد  هستند.  بالقوه 
همز یستی بین مذهبی را که پیش از سهم گرفتن 
پاکستان در جهاد افغانستان وجود داشت، برهم زده 

است. 
سیاست مداران  کیوبایی،  سیگارهای  کردن  پف  با 
فصلی حزب مردم پاکستان )PPP(  در دیدن اشباح 
تندروان و پیکارجویان که در دهلیز عقبی خانه های 
به  داشتند.  مشکل  می زدند،  پرسه  شان  شاهانه ی 
زیر  تصور  که  کنند  درک  نمی توانستند  آنان  ویژه، 
کنترل دانستن یک منطقه توسط یک ارباب-فیودال 
غایب، سرابی بیش نیست. یک ارباب غایب چطور 

می تواند بر یک منطقه کنترل کامل داشته باشد؟ 
توسط  سیاسی  فضای  که  گذشته  دهه ی  یک  در 
انگیزه ها و احساسات مذهبی به گروگان گرفته شده 
بود، نه تنها سنگینی این موضوع افزایش یافته است 
بلکه تبدیل به تهدید وجودی در برابر پاکستان شده 
است. »عدم تحمل« تروریزم در پاکستان به شعار 

بی معنا تبدیل شده است. 
را  الزم  عزم  و  پالیسی  استراتژی،  پاکستان  ارتش 
برای رسیدن به اهدافش ایجاد کرده، اما آنان باید 
هماهنگ با یک دستگاه غیرنظامی کارآمد کار کند. 
با این حال، بدون دخالت سیاسی قابل اعمال نیست. 
در پاکستان حتا اگر سیاست مداران خواست شان را 
بردن  بین  از  برای  الزم  استراتژی  اعمال  برای 
تالش  کنند،  ابراز  تندروی  و  پیکارجویی  طاعون 
این  قوی  احتمال  می شود.  مواجه  مخالفت  با  آنان 
است که این موانع  جلو ریشه کن شدن بنیادگرایی 

و پیکارجویی در این کشور را بگیرند. 
حالت  به  پاکستان  بازگشت  سر  بر  که  را  موانعی 
عادی قرار دارند، می توان به موارد زیر خالصه کرد: 
سعودی:  وهابی/عربستان  1. حلقه ی 
که  سنی  بنیادگرای  و  مطلق اندیش  شدیدا  حلقه ی 
آتش  تا  می شود  تشویق  سعودی  عربستان  توسط 
از خاک عربستان  نفرت افگنی مذهبی را در بیرون 
در  سازند،  روشن  خلیج  کشورهای  و  سعودی 
کشورهای پاکستان، یمن، سومالیا، عراق، سوریه و 

افغانستان رونق یافته است. 

2. ترس: در میان حلقه های سیاسی پاکستان، 
از  عمومی  ترس  سیاست مداران  و  سیاست گذاران 
روبرو شدن با طالبان وجود دارد. طالبان با استفاده 
از راه های وحشیانه ی آدم کشی، به آسانی کسانی را 
که آنان را به چالش می کشند، از سر راه بر می  دارند. 
 ١49 جان  که  پشاور  در  مکتب  کودکان  کشتار 
دانش آموز را گرفت، آشکارترین نمونه ی این روش 
وحشیانه ی طالبان است. حمله های متعدد بر مراکز 
برای  اند  شواهدی  همه  پاکستان  نظامی  حساس 
سنگینی ترس از طالبان. این حمله ها نشان می دهند 
ترس  دارد.  عمیق  ریشه ی  چقدر  آنان  از  ترس  که 
بعضی  اشتباها  می شود،  سکوت  و  خاموشی  سبب 
با  همنوایی  نشانه ی  سکوت  این  که  می کنند  فکر 
طالبان است.  برعالوه، حمله های انتحاری اخیر که 
ایالت  راه  فراه  چالش های  به  اند،  تنفر  از  برخاسته 
پنجاب بعد دیگری می دهد. ایالت پنجاب مرکز ثقل 

حکومت پاکستان است. 
سازش های  سیاسی:  3. سازش های 
اقتصاد  یک  افغانستان،  و  پاکستان  در  سیاسی 
قاچاق  و  تولید  از  دالری  ملیارد  چندین  غیرقانونی 
اقتصادی  فعالیت های  اسلحه و دیگر  و  مواد مخدر 
اقتصاد،  این  است.  انداخته  کار  به  را  غیرقانونی 
استراتژیکی ای  و  سیاسی  سازش های  زمینه ساز 
می شود که اکثر استراتژی های مبارزه با تروریزم را 

به سایه می راند. 
که  اتحاد  این  جنایت کار:  و  مال  4. اتحاد 
تولید نابرابری های عمیق اجتماعی و جهاد زیر نظر 
دولت در دهه ی ١980 است و به کنترل در آوردن 
سرسخت  عناصر  میان  از  استراتژیک  سرمایه های 
سنی  عالم  هزارها   ،١990 دهه ی  در  تندرو  و 
منکوب شده را بیش از پیش تندرو ساخته است. این 
پدیده سبب تولید گروه های ضد و نقیض مرتبط با 
طالبان گردید که مقام های پاکستانی آن را بزرگ تر 

از آن یافتند که بتوانند را کنترل کنند. 
مقابل  در  سنتی  مذهبی  5. نیروهای 
نهادهای  اسالم گراها:  از  جدیدی  گونه ی 
رفتارهای  دارای  پاکستان  در  سنتی  محافظه کار 
معتدل بودند که با قانون اساسی پاکستان مطابقت 
این گروه ها جماعت اسالمی  از  نمونه های  داشتند. 
الرحمان(  ) گروه فضل  پاکستان  و جمعیت علمای 
اند. این گروه ها با طالبان همدلی دارند اما در جریان 
از  کابینه  در  و  اند  دخیل  پاکستان  سیاست  اصلی 
اما ماهیت پرخاش جویانه و خشن  دارند.  خود وزیر 
برابر  در  جدی ای  چالش  اسالم گراها،  جدید  نسل 
نسل  این  می کند.  خلق  گروه ها  این  دیدگاه های 
گوناگون  ابزارهای  و  شیوه ها  به  اسالم گراها  جدید 
این  دارند.  باور  تندروی  و  پیکارجویی  خشونت، 

گروه های  برداشت  با  اسالمی  دولت  از  برداشت 
محافظه کار سنتی خیلی متفاوت است. 

6. مناطق قبایلی فدرال بیرون از کنترل 
شمال غرب  در  که  پشتون ها  برادری  حکومت: 
توسط  دارند،  موقعیت  افغانستان  جنوب  و  پاکستان 
روابط قومی و زبانی متحد و یک پارچه باقی مانده 
است. خط دیورند که در سال ١893 توسط استعمار 
بریتانیا به منظور برآوردن اهداف اداری کشیده شد، 
آنقدر قوی نبود که این روابط قومی و زبانی را از هم 
جدا کند. مناطق قبایلی فدرال که در رابطه به حفظ 
خود  رواج های  و  رسم   و  فرهنگ،  ارضی،  تمامیت 
خیلی حساس و در  برابر نفوذ هر پدیده ی بیرونی 
قبیله ای  منطقه ی  هفت  از  است،  بی بردبار  کامال 
تشکیل شده که با افغانستان مرز مشترک دارند. این 
مواد  تولید  قاچاق،  بی قانونی،  مقدم  خط  به  منطقه 
مخدر و قاچاق اسلحه تبدیل شده است.  حکومت 
پاکستان خیلی کم توانسته است که در این منطقه 
بر  آن  جای  به  و  بسازد  را حکم فرما  قانون  و  نظم 
کشور،  آن  با  مشترک  مرز  کنترل  و  هند  با  مقابله 

تمرکز کرده است. 
که  کنیم  اعالم  که  است  ساده اندیشانه  خیلی 
طالبان  علیه  نمی خواهند  پاکستانی  سیاست مداران 

و بنیادگرایان مذهبی بجنگند. 
به نظر می رسد که در شرایط کنونی مبارزه با طالبان 
چون،  است،  سیاست مداران  برای  دشواری  کار 
بنیادگرایان و  پاکستان توسط  چون فضای سیاسی 
پیکارجویان به گروگان گرفته شده است. بزرگترین 
باورهای  حفظ  پاکستان  دولت  برابر  در  مشکل 
به  آسیب رساندن  بدون  شهروندان  تمام  مذهبی 
باورهای آنان است. اما مشکل این جاست که ظاهرا 
را  پیکارجویان  با  مقابله  ظرفیت  پاکستان  حکومت 
سنتی  گروه های  مذهبی  احساسات  نقض  بدون 

محافظه کار ندارد. 
نامطمئن  نزدیک  آینده ی  فوق،  دالیل  به  توجه  با 
نیست که ما همه  این معنا  به  اما  نامعلوم است.  و 
چیز را رها کنیم. طالبان از پاکستان زمانی ریشه کن 
می شوند که تمام گروه ها و جناح های پاکستانی به 
دیدگاه مشترک دست یابند. ظاهرا به نظر می رسد 
که حکومت و ارتش به دیدگاه مشترکی رسیده اند، 

اما واقعیت چیز دیگری است. 
آیا تداوم این »اراده ی سیاسی ضعیف و متزلزل« به 
پاکستان خواهد  برهم خوردن روند دموکراتیک در 
منافع  بر  منطقه ای  فشارهای  آیا  اینکه  یا  انجامید؟ 
با  شد؟  خواهد  داده  برتری  حزب  یا  سازمان  یک 
با  و  افغانستان  از  خارجی  سربازان  خروج  ادامه ی 
توجه به اوضاع پرتنش، ام سال، سال سرنوشت ساز 

خواهد بود؛ سال موفقیت یا شکست.

تناقض استراتژی و عمل
پاکستان با طالبان چگونه می جنگد؟ 

سال گذشته برای افغانستان، سال دشواری بود. اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده ی آمریکا 
نیروهای  تاریخ خروج  را زمینه سازی می کند و سرانجام  انتخابات ریاست جمهوری  مقدمات 
اینک در  از ١4 سال،  بعد  ناتو  نیروهای  را اعالم کرد. حضور  افغانستان  از مناطق  آمریکایی 
]افغانستان[  پایان خود رسیده است. زمینه های سیاست گذاری داخلی در کشور  به  افغانستان 
بستگی به موفقیت حاصل از نتایج انتخابات دارد- وضعیتی که با گذشت تقریباً یک ماه، چندان 
قناعت بخش و امیدوارکننده به نظر نمی رسد. چه چیزی در انتظار افغانستان 20١5 است؟ در این 
ارتباط »ام.کی« مصاحبه ای را با آندری سیرینکو، یکی از کارشناسان »مرکز مطالعات افغانستان 

معاصر« انجام داده است.
حضور  و  خارجی  نیروهای  حضور  کاهش  پس منظر  در  را  افغانستان  اوضاع 

رییس جمهور جدید، چگونه ارزیابی می کنید؟
به لحاظ امنیتی، وضعیت افغانستان در 2-3 ماه اخیر، خیلی بدتر شده است. گروه طالبان با 
استفاده از فرصت و زمینه ی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور، ابتکار عمل شان 
را نشان می دهند. در عین حال، ارتش و پولیس افغانستان فقط فعالیت های گروه »طالبان« را 
کپی برداری می کنند. طالبان نمی توانند بخش هایی از مناطق را در داخل این کشور، محاصره 
کنند یا تحت کنترول خود درآورند. آن ها تا به حال فقط به پاسگاه های پولیس و مناطقی از کابل، 

حمالت تروریستی شان را متمرکز کرده اند. 
»فصل فعالیت های تروریستی« طالبان با بمب گذاری در یکی از مکان های مسابقات ورزشی رخ 
نمایاند. مشکالت امنیتی ناشی از فرایند طوالنی تشکیل دولت وحدت ملی نیز کم نیست. وزیران 
دوره ی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین این کشور، در حال حاضر از وظیفه معلق مانده اند 
و هیچ وظیفه و مسئولیتی به آن ها اختصاص داده نشده است. عالوتاً، خدمت جای خود را به 
بروکراسی خواهد داد. این امر نیز به سازمان های اجرای قانون، ارتباط می گیرد. تصور می کنم، 
بعد از تشکیل کامل کابینه ، وضعیت کلی معلوم خواهد شد. اگرچه در مورد زندگی و شرایط صلح 

در افغانستان، هنوز نمی توان چیزی مشخصی گفت.
نگاه تان به رهبری جدید این کشور، چگونه است؟

رییس جمهور اشرف غنی در نوع رفتار خود این طور نمی نماید که گویا او فکر می کند هنوز هم 
مبارزات انتخاباتی ادامه دارند. او اعالمیه های شفاف و روشن بیرون می دهد. اعالم مبارزه ی 
قاطع با فساد )به خصوص بررسی پرونده ی کابل بانک که بزرگ ترین فساد مالی افغانستان نام 
گرفته است(، تالش برای پیاده سازی سیاست آشتی ملی )به خصوص با گلبدین حکمت یار، رهبر 
»حزب اسالمی«، جمعی که می تواند به دولت جدید افغانستان بپیوندد( و تعدادی کارهای دیگر. 
وادار  را  او  توقعاتی،  و چنین  است  افغانستان  مردم  برای  امید«  اشرف غنی، »رییس جمهور 
می کنند تا واقعاً بار مشکالت را کم کند و به تعهدات اجتماعی اش صادقانه پابند باشد. یکی از 
مسایل اساسی برای رییس جمهور افغانستان، حفظ اعتماد نه تنها کمیسیون انتخابات است، 
بلکه حفظ اجماع شکننده در طبقات سیاسی است. در سال جاری )20١5( خطر شکستن ائتالف 
اشرف غنی و دکتر عبداهلل عبداهلل، افزایش خواهد یافت. در این جا، در راستای پروسه ی سیاسی 
افغانستان، نقش اساسی را جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور، بازی خواهد کرد. 
من به این نظرم که بسیاری از مشکالت موجود پیش روی اشرف غنی، به حامد کرزی، رییس 

جمهور پیشین ربط می گیرند که در هر حال حاضر نیست سیاست را کنار بگذارد.
در مورد حضور آینده ی ناتو در افغانستان چه فکر می کنید؟

ناتو در آینده روی کمیت خود در افغانستان تمرکز نخواهد کرد؛ آن ها روی کیفیت کار خود 
در افغانستان تمرکز خواهند کرد. فکر می کنم، ناتو عالوه بر آموزش دهی سربازان اردوی ملی 
و پولیس افغانستان، به طور مستقیم در از بین بردن گروه های شبه نظامی خطرناکی همچون 

»طالبان« و سایر گروه های افراط گرا، درگیر خواهد شد. 
مهم ترین مسأله برای کشورهای عضو ناتو، تشکیل یک خط ارتباطی در زمینه ی همکاری و 
اقدامات مشترک کابل با کشورهای آسیای مرکزی است. من به این نظرم که در این جا، همکار 
آلمانی افغانستان، نقش اساسی را بازی می کند. حضور سربازان ناتو در افغانستان، یک نقش 
روانی مهمی را نه تنها برای جامعه ی افغانستان، که برای مقام های کشورهای آسیای مرکزی 
نیز بازی می کند. در مقابل حضور و تهدیدهای روزافزون »دولت اسالمی« و گروه فعال طالبان، 

حضور نیروهای ناتو یک عامل مهم حفظ ثبات می تواند به حساب آید.

آیا کابل آماده است 
با تروریسم مستقالنه

 مبارزه کند؟
آندری سیرینکو
МКrU منبع: رسانه ی
بخش اول

افغانستان در نگاه

نویسنده: سید معظم هاشمی 
برگرداننده: جواد زاولستانی 
منبع: فارن پالیسی 



هفته ی  یک شنبه  کابل،  والیت  کانکور  آزمون  دور  پنجمین 
گذشته برگزار شد. تنها یک دور دیگر از این آزمون باقی مانده 
که داوطلبان کانکور والیت هایی می توانند در آن شرکت کنند 

که پیش از این، امتحان شان به خاطر تقلب لغو شده است.
لیسانس،  تا درجه ی  آموزش و تحصیل  اساسی،  قانون  بنیاد  بر 
رایگان است و دولت باید این زمینه را برای تمامی افراد جامعه 
از  که  دانش آموزانی  تعلیمی،  سال  هر  پایان  در  سازد.  مساعد 
می شوند،  فارغ  خصوصی  و  دولتی  مکتب های  دوازدهم  صنف 
باید آزمون سراسری کانکور را به خاطر راه یافتن به دانشگاه های 
کشور سپری کنند. این آزمون همه ساله در 38 حوزه در سراسر 
کشور برگزار می شود. امسال شمار شرکت کنندگان این آزمون، 

به 300 هزار تن می رسید.
برگزاری  کمیته ی  مدیریت  ضعف  از  کانکور  آزمون  داوطلبان 
آزمون کانکور، شکایت دارند. آنان می گویند که دوازده سال را 
نارسایی ها در مراحل  اما  با دشوارترین شرایط درس خوانده اند؛ 

دو  از  بیشتر  به گروه داعش می دانند  وابسته  را  افرادی که خود 
ماه می شود در بعضی از والیت های جنوبی و غربی کشور اعالم 
موجودیت کرده اند. تعدادی از فرماندهان طالبان به گروه داعش 
تعهد کرده و گفته اند که از ابوبکرالبغدادی رهبر این گروه پیروی 
فعالیت  افغانستان،  در  داعش  حاکمیت  گسترش  برای  و  کرده 
می کنند. مقامات امنیتی در ابتدا موجودیت افراد وابسته به داعش 
را در افغانستان انکار می  نمودند و می گفتند که طالبان فراری از 
قلمرو پاکستان در افغانستان آمده اند و این افراد اشتباهی به گروه 
درنهایت روشن شد که داعش  اما  داده می شوند.  نسبت  داعش 
در افغانستان رد و پایی دارد. پانزده روز پیش امنیت ملی اعالم 
فرمانده داعش در  به عنوان  را که  کرد که مالعبدالرئوف خادم 
فعالیت داشت در یک حمله هوایی در والیت هلمند  افغانستان 

از بین برده است.
 خطر نفوذ داعش از این جهت جدی است که زمینه حمایت های 
اجتماعی و نفوذ فکری این گروه در جامعه افغانستان وجود دارد. 
سخت  روایت های  تلقی ها،  بی سوادی،  جامعه،  قبیلوی  ساختار 
گیرانه از دین و فرقه گرایی، از جمله عواملی می باشند که باعث شد 
گروه طالبان در افغانستان به قدرت برسد و از حمایت های اجتماعی 
برخوردار شود. این عوامل می توانند کمک کند که گروه داعش نیز 
در افغانستان نفوذ کند. از همین جهت خطر داعش در افغانستان 

جدی است و نباید نادیده گرفته شود. 
به  همین خاطر کسانی که پیش از این طالب بودند؛ به راحتی تغییر 
چهره داده اند و تحت نام داعش فعالیت می نمایند و طرز تلقی ای 
که از مذهب دارند با روایت های که گروه داعش از مذهب دارد 
داعش  افراد  را  آ ن چه  هر  می توانند  سادگی  به  و  ندارند  مشکل 
انجام  افغانستان  در  افراد  این  انجام می دهند  و عراق  در سوریه 
می دهند. آن چه که این افراد در لوگر انجام داد، مساجد و زیارت ها 
را ویران کردند و پرچم داعش را در این والیت بلند نمودند. دو 
روز پیش 3١ مسافر را به خاطر هویت قومی و مذهبی شان در 
با  پایین نموده اند و  از بس  زابل  شاه راه کابل-قندهار در والیت 
خود برده اند. این ها می رسانند کسانی که دیروز به عنوان طالبان 

می سازند  بی نتیجه  را  زحمات شان  این همه  امتحان،  شیوه ی  و 
از  و برگزاری آزمون کانکور، معیاری نیست. محمدکریم، یکی 
در  که  کابل می گوید  کانکور والیت  آزمون  دوم  دور  داوطلبان 
»فارم ها«  همه ی  کابل  دانشگاه  مهندسی  دانشکده ی  حوزه ی 
به زبان پشتو ارسال شده بودند. او اضافه کرد که هیچ کس به 
بدون  را  آزمون  مجبور شده اند  و  نکرده  رسید گی  آنان  شکایت 
این که درکی از سوال ها داشته باشند، سپری کنند. این در حال 
فارسی زبان،  داوطلب  برای 800  نیز  غزنی  در والیت  که  است 

سوال ها به زبان پشتو ارسال شده بودند.
انور شمس، رییس کمیته ی امتحانات کانکور وزارت تحصیالت 
اما  به والیت غزنی می پذیرد؛  را  اشتباه  فارم های  ارسال  عالی، 
و  می کند  رد  را  کابل  دانشگاه  مهندسی  دانشکده ی  حوزه ی  از 
می گوید که شاید دانش آموزان در کارت شمولیت این امتحان، 
اضافه  آقای شمس  باشند.  کرده  پر  اشتباه  را  خود  آزمون  زبان 
وزیر تحصیالت  نجیب،  داکتر  زمان حکومت  در  او  که  می کند 

فعالیت داشتند اکنون می توانند به نیروی گروه داعش در افغانستان 
مبدل شوند. 

اکنون  باید خطر داعش جدی گرفته شود و کسانی که  بنابرین؛ 
مخالف  مدنیت  مظاهر  تمامی  با  و  می جنگند  طالبان  عنوان  به 
می باشند و با شیوه  های خشونت آمیز با مخالفان خویش برخورد 
می  کنند و مردم را به نام مذهب به قتل می رسانند. همین افراد 
با در نظرداشت زمینه های که وجود دارد می توانند پرچم داعش 
را در افغانستان بلند کنند و به عنوان نیروهای جنگی و تبلیغاتی 
برای جذب خویش  این گروه عمل کنند. روش های که داعش 
استفاده می کند و امکاناتی که این گروه دارد از عواملی می باشند 
که زمینه ی جذب و سربازگیری گروه داعش را از میان طالبان و 

مناطق روستایی کشور ممکن می سازند. 
جریان  و  گرایش  بر  دیگری  نام  داعش  کوتاه،  ارزیابی  دریک 
طالبان  نام  تحت  که  هست  قوم گرایی  و  فرقه گرا  مدنیت،  ضد 
کشتن  برای  داعش  تیغ  که  اکنون  و  آمد  به وجود  افغانستان  در 
و نابودی انسان های این سرزمین به نام مذهب و قومیت برنده تر 
است این جریان تحت نام داعش به جنایت ها و اهداف شوم ادامه 
می دهد.  ارگ نشینان در طول سیزده سال که باید گروه طالبان 

عالی افغانستان بوده و یک عمر تجربه ی کار در این وزارت را 
دارد. معرفی دانشجویان برخالف انتخاب شان در برگه ی آزمون 
که  است  دیگری  مشکل  کانکور،  امتحانات  کمیته ی  طرف  از 
دانش آموزان با آن روبه رو اند. شاکرحسین حقجو، دانشجوی سال 
»دانشکده ی  می گوید:  کابل  دانشگاه  زراعت  دانشکده ی  سوم 
این  که  وجودی  با  اما  نبود؛  انتخاب هایم  جمع  در  هیچ  زراعت 
مجموع نمره ام باال بود، مرا به این دانشکده که هیچ عالقه ای 
به آن ندارم، معرفی کردند«. او می گوید که چند بار در کمیته  ی 
برگزاری آزمون کانکور شکایت کرده؛ اما شکایتش را هیچ کسی 
نشنیده است. شاکرحسین می گوید، حاال مجبورم در رشته ای که 
هیچ عالقه ای به آن ندارم، درس بخوانم. حقجو می افزاید، من با 
سخت ترین وضعیت دوازده سال زحمت کشیدم و وقتم را صرف 
درس خواندن کردم. آخر هم درخت زحمت هایم به ثمر ننشست.

از دانشجویان دانشگاه کابل می گوید  ظاهر اکبری، یکی دیگر 
که در سال ١390 آزمون کانکور را سپری کرده و به دانشکده ی 
با نمره ای که در آزمون  یافته است.  این دانشگاه راه  ژورنالیزم 
کانکور گرفته، می توانست در انتخاب اولش )مهندسی( کامیاب 
در  که  شده  معرفی  ژونالیزم  رشته ی  به  آن،  برخالف  اما  شود. 

جمع انتخاب هایش نبوده است.
نگرانی از موانع پیشرفت تحصیلی فرزندان برای خانواده ها یکی 
از عوامل عمده ی فشارهای روانی و اقتصادی است که نه تنها 
را  افراد دیگر خانواده  بلکه  داوطلبان کانکور می باشد،  دامن گیر 
نیز در بر گرفته است. از سوی دیگر، از آن جا که بسیاری از این 
مالی  توانایی  و  هستند  جامعه  آسیب پذیر  طبقه ی  از  خانواده ها 
چندانی ندارند، مسایل اقتصادی ناشی از کانکور، فشار زیاد روانی 
راه  تنها  کانکور  چون  می کند.  تحمیل  آن ها  بر  را  اقتصادی  و 
به  را  فشارها  این  خانواده ها  است،  عالی  تحصیالت  به  رسیدن 
جان می خرند و تالش می کنند که فرزندان شان را در این مرحله 

یاری رسانند.
نارسایی ها  اثر  از  که  دانشجویانی  به نفس  اعتماد  رفتن  بین  از 
نمی گیرند،  مطلوب  نتیجه ی  کانکور  آزمون  گرفتن  مراحل  در 
دانشجویان می شود و  پیامدهایی است که دامن گیر  از جمله ی 
بیافریند.  گسترده ای  اجتماعی  بحران های  می تواند  مشکل  این 
بحران هایی که تابه حال کارشناسان اجتماعی به آن نپرداخته و 

مسئوالن کانکور به آن توجه ندارند.

را در این سرزمین سرکوب می کردند، برخالف آن هویت و خطر 
این گروه را تحت عنوان »برادران نارضی« و »مخالفان سیاسی« 
کتمان کرده، از این گروه حمایت سیاسی نمودند. اگر در طول این 
قبیلوی خویش هویت ضد  گرایش های  با  ما  ارگ نشینان  مدت 
مدنیت این گروه را انکار نمی کردند و برای نابودی این گروه برنامه 

می داشتند؛ اکنون داعش در این سرزمین سبز نمی شد.
یکی از راه های که می توان برای جلوگیری از نفوذ داعش یادآورد 
شد این است که نباید تفکیک میان طالبان و داعش شود دولت 
برای  و  نماید  و جدی  یکسان  برخورد  دو جریان  این  به  نسبت 
تضعیف و نابودی این دو جریان با جدیت عمل کند.کسانی که 
به نام داعش فعالیت دارند آن ها را باز داشت نمایند و جلو فعالیت 
و تبلیغات این افراد گرفته شوند. تالش شود که حاکمیت دولت 
درمناطق روستایی و جاهایی که زمینه ی فعالیت افراد وابسته به 

داعش وجود دارد بیشتر گردد. 
راه کار دیگر این است؛ دولت با استفاده از افراد با نفوذ اجتماعی و 
مذهبی خطرات نفوذ داعش را در میان افراد جامعه مطرح سازد. 
کسانی که به نفع این گروه فعالیت می کنند را شناساسی و به 

نهادهای امنیتی معرفی کنند. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

دلگرمی  مایه ی  این  از  بیش تر  دنیا  این  در  چیز  هیچ 
با  روز  هر  کشورمان  جمهور  رییس  ببینیم  که  نمی شود 
بزرگان و کوچکان مملکت در این باره مشورت کند که 
رییس  بدهیم.  نجات  مصیبت  این  از  را  وطن  چه گونه 
سیاست دانان صحبت  و  چیزفهمان  با  تنها  البته  جمهور 
پی  در  آنچه  می زند.  حرف  نیز  عادی  مردم  با  نمی کند. 
یکی  با  جمهور  رییس  دیدار  از  کوتاهی  گزارش  می آید 
بیفزایم  هم  را  این  است.  بادغیس  والیت  باشندگان  از 
هنوز  و  می باشد  که  است  کسی  معنای  به  باشنده  که 

باشیدنش توسط مخالفان مسلح مقطوع نگردیده.
است؟  زنبور  خلیفه  نام تان  آمدید.  رییس جمهور: خوش 

ههههههه.
باشنده: خوش باشید. نه، نامم عبدالمتین است. مردم از 

مزاح مرا خلیفه زنبور خطاب می کنند.
گفته  من  به  خوب.  بسیار  خوب،  بسیار  جمهور:  رییس 

بودند خلیفه زنبور هستید.
باشنده: نه جناب رییس، مرا آزار می دهند.

هستید،  زنبور  خلیفه  واقعا  اگر  هههه،  جمهور:  رییس 
مالقات  را  نفر  یک  ما  نیست.  مهمی  مسأله ی  نشرمید. 

کردیم که نامش »شام چهارشنبه« بود. نام است دیگر.
باشنده: درست است، ولی من عبدالمتین هستم.

رییس جمهور: ببینید، اگر خلیفه زنبور باشید، ما در دولت 
به شما نیاز داریم.

باشنده: هههه، صاحب البت هستم دیگر. مردم ناحق نام 
نمی گذارند.

رییس جمهور: حالی شد. شما نیش تان چه قدر است؟ 
تا  دو  یکی  هست؟  دندانم  منظور تان  ببخشید،  باشنده: 

دارم. کند و زرد. زیاد بی پیر نصوار را خوش دارم.
رییس جمهور: نه، منظورم نیش تان است. می خواهم شما 
گردن  پشت  و  چشم  پیش  از  که  بفرستم  هلمند  به  را 

مخالفان مسلح نیش بگیرید که صلح بیاید.
باشنده: از برای خدا رییس صاحب، من زن و بچه دارم...
رییس جمهور: گاهی سر گل ها می نشینید؟ گل می مکید؟

باشنده: چه طور سوال کردید رییس صاحب؟
رییس جمهور: گفتم اگر عسل می دهید که عسل تان را 
به فرانسه صادر کنیم که مملکت ترقی کند و صلح بیاید.
باشنده: رییس صاحب، مرا معاف کنید. من حتا عرق هم 

نمی کنم، چه رسد به این که فرانسه را عسل بدهم...
از  است  ناراحت  می رود.  و  می شود  بلند  جمهور  رییس 

این که هیچ کس حاضر نیست برای وطن کار کند.
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داوطلبان کانکور: 
این آزمون به مدیریت جدی نیاز دارد

طالبان دیروز داعشی های امروز

چه گونه
 صلح بیاوریم؟
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بگو مگو از

تفاوت داعش با طالبان
)خودفریبی افغانی(

داستان داعش در افغانستان، هر روز جالب تر می شود. گویا 
آن هایی که خود را داعش می خوانند، رفته رفته برای شان 
جای پایی محکمی در بخش هایی از افغانستان تدارک می بینند. آنچه جالب است، این 
که  دارند  تالش  افغانستان،  دولت مردان  حتا  و  نویسنده  دوستان  از  تعدادی  که  است 
طالبان را جدا از داعش معرفی کنند  و داعش را خطر جدی تر جلوه بدهند. در این تالش، 

نوعی تطهیر طالبان هم حس می شود.
ناکجا آبادهایی  در  دیگر  تندرو  و  ستیزه جو  نیروی  هر  یا  داعش  که  است  آن  واقعیت 
فعالیت می کنند که طالبان خلق کرده اند. این ناکجاآبادها، همان مناطقی از افغانستان 
اند که طالبان از حضور دولت، پولیس، ارتش ملی و هرگونه حاکمیت قانون و احترام 
به انسانیت خالی کرده اند. لذا تا وقتی که طالبان مناطقی را در اختیار داشته باشند یا به 
عنوان یک حاکمیت دوم نامرئی در موازات حاکمیت کابل، عمل کنند، مشکلی که هر 

روز نام جدیدی به آن داده می شود، هم چنان بر سر جای خود خواهد بود.
اصل این مشکل اما وجود هزاران بنیادگرای ستیزه جوی هم وطن و هزاران بنیادگرای 
»بی خانمان« بین المللی است که نگاه خاصی به انسان، جهان، منطقه، مرزها، کشورها 
و زندگی دارند. بخش بزرگی از جنگ جویان نسل جدید طالبان را این نیروها تشکیل 
می دهند و تعدادشان هم رو به افزایش است. آن هایی که هنوز طالبان را همان طالبان 
اند.  اشتباه  در  دیگر گروه های جهادی- می دانند،  و  انقالب  سابق- مجاهدین حرکت 
توانایی مجموعه  ی رهبران پیر و در تبعید طالبان در کنترول نسل جدید طالبان، چیز 
اثبات شده ای نیست و حتا رسیدن به صلح با این رهبران پیر، به معنای پایان جنگ با 

نسل جدید طالبانی که عمال جنگ را به پیش می برند، نخواهد بود.
را  دیگر  فرقه گرای  گروه های  و  طالبان  جدید  نسل  از  مهمی  بخش  که  ستیزه جویانی 
راندن  بیرون  برای  نه  این ها،  دارند.  سابق  طالبان  با  بنیادی  تفاوت  می دهند،  تشکیل 
گروه های رقیب از صحنه که برای سرنگونی دولت فعلی افغانستان، ایجاد نوع خاصی 
دیگر  اسالمی  کشورهای  به  پروژه  این  گسترش  سپس  و  کشور  این  در  دولت  از 
می جنگند. هدف این ها، محدود به یک کشور و حتا یک منطقه ی خاص نیست و آرزوی 
شخصی شان هم رسیدن به این هدف یا شهادت است. صلح با طالبان، بدون هیچ شکی 
به ظهور گروه های بنیادگرا و ستیزه جوی جدید خواهد انجامید. حتا شرکت طالبان در 
مذاکرات صلح، می تواند تعداد زیادی از این نیروها را که در صفوف طالبان می جنگند، به 

واکنش وادارد  و به راه خودشان روان کند. یکی از این راه ها، راه داعش است.
توان  در  نه  داعش  با  رویارویی  و  است   پیچیده  طالبان،  با  افغانستان  داعش  رابطه ی 
طالبان است و نه به مصلحت این گروه. در نتیجه، داعش و هر گروه تندرو دیگر در 
واقع از حضور طالبان و شرایطی که طالبان ایجاد کرده اند/می کنند، سود می برند. جنگ 
و برخورد جدی دولت افغاستان با این نیروها را نمی توان با هیچ چیزی جا گزین کرد. 
تالش برای صلح ارزش مند است؛ اما تضعیف این گروه ها و سرکوب شان باید در دستور 

کار باشد، حتا برای رسیدن به صلح هم که شده.

اخیر رهبری دولت وحدت  رویکرد ها و تحرکات روز های 
ملی، انگاره های امیدبخش برای پایان شورشگری طالبان 

را قوت بیش تر بخشیده است.
آقای  حکم رانی  سال   13 سراسر  که  می رسد  نظر  به 
کرزی، روند صلح در این کشور از بیماری های عصبیت آمیز فراملی یا هم فروملی او و 

اطرافیان شان متأثر بوده است.
رییس جمهور غنی از فرصت های استثنایی تأمین صلح در کشور سخن گفته و به تازگی 
هم داکتر عبداهلل، رییس اجرایی دولت وحدت ملی نسبت به آغاز مذاکرات میان دولت 

و طالبان ابراز خوش بینی کرده است.
اما پرسش های هم چنان مطرح در این باره:

- نقطه  عطفی در پیوند با پایان غایله ی شورشگری در کشور در حال شکل گیری است؟
- آیا پایان شورشگری طالبان، پایان بی ثباتی در افغانستان خواهد بود؟

- چه اتفاق کالنی در عرصه ی روابط منطقه یی ما و مناسبات قدرت در منطقه روی داده 
که پاکستان در این مقطع استراتژی های درازمدتش برای منطقه را مسکوت گذاشته و 

برای ما دایه ی مهربان تر از مادر شده است.
- این همه بستر و زمینه که برای پرورش افراط گرایی در افغانستان و آن سوی دیورند در 
چهاردهه ی گذشته پرورش یافته و به جز خشونت و عصبیت و وحشت انگیزی فرهنگی 

و راه کاری برای زندگی نمی شناسد، به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
از این پس به  نیز در راه است که این همه جوخه های مرگ و نفرت  آیا معجزه ای   -
لشکریان صلح و منادیان توسعه و ثبات در کشور ما بدل شوند، یا این که سر از دامان 

داعش برخواهند داشت؟
در فرجام، باور همیشگی ام، اگر باج دهی به تفکرات تندروانه و طالبانی تا پایان تاریخ نیز 
ادامه یابد، پایانی برای خشونت محوری سیاست و خشونت پروری تفکر اجتماعی ساکنان 

دوسوی دیورند متصور نیست.

مقابله با بحران گروان گیری مسافران شاهراه قندهار-
برای  بزرگ  آزمون  یک  تروریستان  توسط  غزنی 
حکومت وحدت ملی و نیروهای امنیت ملی کشور است. 
اگر حکومت و نیروهای امنیتی ما از این آزمون سربلند 
نمود و شایسته است که در آن صورت  را کمایی خواهند  اعتماد ملت  آیند،  به در 
جشن بزرگ ملی را به افتخار نیروهای امنیتی خود بگیریم. شکی نیست که موفقیت 
بود.  خواهد  آنان  عمل  سرعت  به  وابسته  شدیدا  بحران  این  در  امنیتی  نیروهای 
فرصت به شدت تنگ است و جان سی نفر از عزیزان مان در خطر. بنا براین، مصرانه 
از نیروهای فداکار و فرماندهان عالی رتبه ی امنیتی خویش خواهش می کنیم که با 
سرعت و دقت عمل خویش کام تلخ ملت ما را شیرین کنند؛ اما اگر خدای نخواسته 
ما  نخبگان  و  مردم  باید  بمانند،  ناکام  بحران  این  مدیریت  در  ما  امنیتی  نیروهای 
خودشان برای تکرار نشدن این حوادث دست به کار شوند. با چشمان نگران، چشم 

به راه خبر نجات عزیزان مان توسط نیروهای امنیتی خویش هستیم.
خدایا تو هم کمک شان کن!

Abdullah Watandar

Hashmat Radfar

Qanbarali Tabesh





ایجاد  در  مهمی  نقش  شما  مادر،  و  پدر  عنوان  به 
در کودک تان  تصمیم گیری  و  ارزش گذاری  عالقه مندی، 
دارید. اما معموال بدون این که متوجه باشید، کلیشه های 
یا  خودتان  باورهای  بیان  طریق  از  را  جنسیتی 
واکنش های تان در مورد موضوعات و مسایل روزمره، در 

کودک تان نهادینه می کنید.
از خطر  باید  یا پسر کوچک،  والد یک دختر  به عنوان 
شکل گیری  در  آن ها  تأثیر  و  جنسیتی  کلیشه های 
راه  که  تصمیم هایی  و  انتخاب ها  کودک،  شخصیت 
باشید.  آگاه  می کنند،  مشخص  را  او  آینده ی  زندگی   و 
مطمئن باشید پرورش و تربیت کودکی که ارزش  برابری 
از  را شناخته است و می تواند به همه موضوعات فراتر 
جنسیت خودش و دیگران فکر کند، از او فرد موفق تری 

می سازد.
ممکن است فکر کنید نقش شما در برداشتن مرزبندی های 
جنسیتی چندان موثر نیست، چون با همه تالش هایی 
ارزش گذاری نشده  مدل  یک  ایجاد  برای  خانه  در  که 
که  دارد  وجود  جامعه  در  باورهایی  هم  باز  می کنید، 
را دریافت می کند، مثال هر  ناخواه آن ها  فرزندتان خواه 
چقدر تالش می کنید تا بین رنگ های دخترانه و پسرانه 
تفاوتی قایل نشوید، فرزندتان این موضوع را آن طور که 

در مهد کودک یا مدرسه آموزش می دهند باور می کند.
فراتر از این، نقش ها نیز در جامعه تفکیک شده هستند. 
کودک تان پرستار زن و دکترهای مرد بیش تری دیده است 
و از نظر او پرستاری شغلی زنانه و دکتری شغلی مردانه 
است. به همین دلیل وقتی از او می پرسید: »چه شغلی 
برداشت  این  بر  مبتنی  او  پاسخ  می کنی؟«  انتخاب  را 
و  جامعه  تأثیر  اما  شماست،  با  حق  حدودی  تا  است. 
باورهای عرفی هیچ وقت بیش تر از تأثیر خانواده نیست. 
به خودتان و سبک زندگی خودتان نگاه کنید، در یک 
ارزیابی ساده، متوجه می شوید که برداشت شما از زندگی 
بیش تر از هر چیزی متاثر از دیدگاه  و سبک زندگی پدر 

و مادرتان است.
از باورهای سنتی عبور کنید

و  می شود  آغاز  خانواده  در  کودکان  پرورش  و  آموزش 
این شما هستید که می توانید کلیشه های جنسیتی را 
در کودک تان پرورش دهید. باورها، رفتارها و ارتباط شما 
والد  رابطه  اگر  دارد.  این کلیشه  ایجاد  در  نقش مهمی 
ـ فرزندی استواری با هم داشته باشید، به راحتی عالیق، 
ارزش و باورهای تان را انتقال می دهید و این همان چیزی 
است که در انتخاب های کودکان نقش دارد. شما کسی 
هستید که می توانید راه را برای عبور از باورهای سنتی 
باز کنید و مثال به فرزندتان  یاد بدهید که بین انتخاب 
علوم مهندسی یا موسیقی و بین معلم ابتدایی بودن یا 
مکانیک شدن، فراتر از جنسیت عمل کند و در انتخابش 

به عالقه و معیارهای دیگری توجه کند.
پدر و مادر هردو در ایجاد کلیشه های جنسیتی یا برداشتن 
چنین مرزهای زنانه و مردانه ای نقش دارند. عالوه  بر این، 
آن ها در جهت دهی و هدف گذاری انتخاب های کودکان 
بیش ترین تأثیر را می گذارند. مثال پدر و مادری که به 
معموال  می دهند،  زیادی  اهمیت  آکادمیک  تحصیالت 

فرزندان شان را به سوی اهداف علمی ترغیب می کنند، 
به ورزش و قهرمانی عالقه مند هستند،  یا والدینی که 
فرزندشان را نیز در این مسیر هدایت می کنند. در واقع 
شما مسیر فکری و کاری فرزندتان را با عالقه مندی های 
خودتان و مطرح کردن ارزش های ذهنی خودتان مشخص 

می کنید.
بسیاری از کلیشه های جنسیتی بدون قصد به کودکان 
یاد داده می شود. گاهی شما هدف را تعیین می کنید و 
مثال به کودک می گویید، یک رفتار، یک شغل یا یک 
طرز تفکر دخترانه یا پسرانه است؛ اما در بعضی موارد شما 
بدون اشاره ی مستقیم یا هدف خاصی، این باور  ذهنی 
را در کودک ایجاد می کنید. مثال وقتی پدری به درس 
رسیدگی  مادر مسئول  و  ریاضی کودک کمک می کند 
باور  این  کودک  در  است،  انسانی  علوم  درس های  به 
ایجاد می شود که نقشی زنانه و مردانه بر اساس چنین 
او فکر می کند  ادامه  توانایی های تقسیم می شود و در 
در  و دخترها  قوی تر هستند  علوم  و  ریاضی  در  پسرها 

هنر و ادبیات.
باورهای شما در واکنش های رفتاری و احساسی نسبت به 
دست آوردهای فرزندتان نیز نمایش داده می شود. وقتی 
و  بخرید  عروسک  دخترتان  برای  دارید  تمایل  خودتان 
پسرتان را به کالس کاراته می فرستید، باورهای کلیشه ای 

را عملی می کنید.
آموزش به دور از کلیشه ها

در دانشگاه ویرجینیا مطالعه جالبی انجام شده است که 
تأثیر باورهای والدین را در ایجاد پیش فرض های ذهنی 

فرزندان شان به خوبی نشان داده می دهد. 
۵۰۰ دانش آموز 11 تا 1۷ سال و والدین شان به این پرسش 
پاسخ داده اند که دانش آموز در چه زمینه ای استعداد دارد. 
بسیار  فرزندان شان  و  والدین  باورهای  بود:  روشن  پاسخ 
شبیه هم و پاسخ کامال مبتنی برکلیشه های جنسیتی 
بود. والدین توانایی فرزندان پسر را در ریاضی  و علوم  
بیش تر می دانستند و دخترها را در علوم انسانی موفق تر 
می دیدند. اما نکته ی جالب این جا بود که دخترها و پسرها 
توانایی و استعدادشان را در تمام علوم یکسان می دانستند 
به جز این که پسرها خود را چندان در علوم انسانی موفق 

تصور نمی کردند.
خوش بختانه باورهای جنسیت زده در نسل جدید بسیار 
علوم  در  که  دخترانی  تعداد  هرچند  است.  شده  کمتر 
از  بیش تر  می شوند  دانشگاه  وارد  تجربی  و  ریاضی 
پسرهاست، با  این حال بازار کار علوم مهندسی همچنان 
باور  چون  نیست  پایدار  شرایط  این  اما  است.  مردانه 
زن ها نسبت به توانایی هایشان تغییر کرده است. آن ها 
خودباوری بیش تری پیدا کرده اند و برای رسیدن به برابری 
پسرها  اما  می کنند.  بیش تری  کار تالش  و  آموزش  در 
هنوز بر اساس کلیشه های جنسیتی تصمیم می گیرند، 
انتخاب و عمل می کنند. این پژوهش نشان داده است 
احساس  انسانی  علوم  و  هنر  در  هم  هنوز  پسرها  که 
جامعه  و همچنین  مادرها  و  پدر  گویا  ضعف می کنند، 

در کلیشه زدایی از توانایی های دخترها موفق تر بوده اند.
باید  چرا  که  کنید  فکر  این  به  است  ممکن  اکنون 

و  قانون  جامعه،  وقتی  بکنید  بیهوده ای  تالش  چنین 
سیاست هایش همگی بر مبنای تفاوت های جنسی پیش 
می روند، بسیاری از مشاغل بر اساس جنسیت تفکیک 
شده اند و اگر بخواهید کودک را ترغیب کنید فراجنسیتی 
دست به انتخاب بزند جامعه او را بسیار محدود خواهد 
کرد و چه بسا پس خواهد زد؟ یادآوری این نکته ضروری 
است که جامعه مجبور می شود برای استفاده از نیروی 

کار، این توازن و برابری را برقرار کند.
چند پیش نهاد

برابری جنسیتی را باید به هر دو جنس آموزش بدهید. 
کودکی که کلیشه ی جنسیتی نداشته باشد، انتخاب هایش 
بر اساس توانایی های شخصی و عالقه مندی هایش است. 
به این توجه نکنید جامعه چه انتظاری از شما و فرزندتان 
دارد، اگر می خواهید او فرد موفق و خوشحالی باشد، اجازه 

بدهید معیارهای انتخابش فراتر از جنسیت باشد.
از طریق  - برای شکستن کلیشه های جنسیتی که 
خانواده و یا جامعه در ذهن او ایجاد شده اند، نمونه های 
مخالف این باورها را نشانش بدهید. با او درباره فضانوردان 
مرد  رقصنده های  و  مرد  آشپزهای  زن،  ریاضی های  زن، 
و  مرد  ویولنیست های  زن،  مکانیک های  و  بزنید  حرف 

فیلسوف های زن را به او معرفی کنید.
بر  را  مسئولیت ها  و  خانه  کارهای  خانه  در  - اگر 
این گونه  فرزندتان  به  کنید،  اساس جنسیت دسته بندی 
القا می کنید که برخی کارها زنانه و برخی کارها مردانه 
هستند. مثال انتظار نداشته باشید همیشه دختر خانه در 
آشپزی همراهی تان کند و پسر با موضوعات مربوط به 
موتر و رسیدگی به آن مشغول باشد. بین شستن موتر، 
هیچ  کردن  جارو  و  شستن  ظرف  آشغال،  بردن  بیرون  
فرقی وجود ندارد و هیچ کدام از این موارد توانایی خاصی 
مبتنی بر جنسیت الزم ندارد. همه امورخانواده را بین همه 
افراد خانواده تقسیم کنید و حق تجربه همه کارها را برای 

همه افراد به یک اندازه در نظر بگیرید.
- کودکان بسیاری از کلیشه های جنسیتی را از طریق 
دقت  خوب  اگر  می کنند.  دریافت  بازی  اسباب  و  بازی 
کنید جای یک تراکتور در میان اسباب بازی های دختر 
بچه تان خالی است و پسرتان عروسک های کمی دارد. 
به  بازی و فعالیت های متفاوت آشنا کنید.  با  را  کودک 
و  بازی ها  به  اندازه  بیش  از  می کنید  احساس  اگر  ویژه 
اسباب بازی های جنسیتی عالقه  دارد؛ بدون این که این 
عالقه را انکار کنید یا نادیده بگیرید او را با دنیای بازی ها 
و اسباب بازی های خنثی یا تعریف شده برای جنس دیگر 

آشنا کنید.
در این میان باید در بعضی از بازی ها نیز دخل و تصرف 
کنید. مثال خاله بازی یک بازی جنسیت زده است که در 
بچه   به  و رسیدگی  آشپزی  و  خاله، خانه داری  آن شغل 
تغییر  را  است. شما می توانید نقش خاله  و مهمانداری 
بدهید و دختر و پسرتان را درگیر تعریف جدیدی ازاین 
بازی بکنید. عالوه بر این موقع خریدن اسباب بازی ها به 
این نکته توجه کنید که آیا این اسباب بازی ها جنسیت زده 
اسباب بازی هایی  می توانید  که  جایی  تا  نه؟  یا  هستند 
سازگار با هر دو جنس بخرید. )نیلوفر جعفری، رادیو زمانه(
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تورس: ریال از خیلی جهات
 برتر از اتلتیکو است

عذرخواهی کازورال
 از هواداران ماالگا

هامان: بایرن یا جای پپ 
است یا لواندوفسکی

سانتي کازورال، هافبک آرسنال از هواداران تیم سابقش به خاطر 
اینکه خداحافظي خوبي در جدایي او از این باشگاه در سال 

2۰12 نداشته، عذرخواهي کرد.
پس از این که کازورال به ماالگا کمک کرد به لیگ قهرمانان 
هواداران  شد.  آرسنال  راهی  یورو  میلیون   19 با  کند،  صعود 
ماالگا از جدایی هافبک تیم شان عصبانی بودند ولی او حاال از 

آن ها عذرخواهی کرد.
نامه ای خطاب به هواداران ماالگا نوشت: "من باشگاه  او در 
فرصت  یک  آرسنال  داشتیم.  نیاز  پول  به  زیرا  کردم  ترک  را 
خوب برای من بود ولی ماالگا ثبات نداشت و مشخص نبود 
چه چیز در سر دارند. می دانم که در ماالگا، خیلی از هواداران 
به  وقتی  نبخشیده اند.  تیم  از  جدایی ام  نوع  خاطر  به  را  من 
آرسنال پیوستم، همه چیز خیلی سریع پیش رفت. باید به لندن 
میر فتم. آرسنال پیش فصل را شروع کرده بود و من باید تست 
پزشکی می دادم و سپس به هلند می رفتم تا با تیم تمرین کنم. 
برای همین بود که نتوانستم یک کنفرانس خبری برگزار کنم 
و در آنجا، رو در رو از هواداران ماالگا خداحافظی کنم. در پایان، 
تنها توانستم یک نامه برای تان بنویسم که از عالقه و شور 
و شوق من برای باشگاه مطلع باشید. می دانم که افراد زیادی 
کار من را دوست نداشتند. دوست دارم برای این که نتوانستم 
خداحافظی خوبی با شما انجام بدهم، از شما عذرخواهی کنم 

و بدانید که بهترین ها را برای تان آرزو می کنم."

دیتمار هامان معتقد است پپ گواردیوال و رابرت لواندوفسکي 
با هم سازگاري ندارند . 

هامان که سابقه بازی در بایرن مونیخ را در کارنامه خود دارد، 
با اشاره به این که یکی از دو  نامبرده سال آینده مونیخ را ترک 
خواهند کرد، به "کیکر" گفت: "اگر هر دو آن ها سال آینده 
هم در کنار هم فوتبال را ادامه  دهند، من از تعجب شاخ در 

می آورم." 
لواندوفسکی آن طور که دلش می خواهد و توانش را دارد به 
این  بازی  این است که سبک  بازی گرفته نمی شود. مسئله 
 بازی کن با مدل بازی بایرن هم خوانی ندارد. آن طور که از سابقه 
گواردیوال می توان حدس زد، وی در تفکراتش جایی برای  این 
زالتان  با  نتوانست  که  همان طور  ندارد؛   9 شماره  بازی کن 
ابراهیموویچ و ساموئل اتوئو کنار بیاید. گواردیوال  باید مواظب 
این بازی کن  بایرن درمورد  از دست ندهد.  باشد این جوان را 
بهای گزافی را خواهد پرداخت، چرا که اگر آنها  بخواهند در 
چمپیونزلیگ قهرمان شوند باید از سد بارسلونا یا ریال مادرید 
حضور  لواندوفسکی  با  تنها  تیم  دو  این  شکست  بگذرند. 
میسر است، بدون او بایرن قهرمان نخواهد شد. به نظر من 
لواندوفسکی بهترین مهاجم وسط دنیاست و من او  را به روبین 

فان پرسی، فالکائو یا سوارز ترجیح می دهم." 

فرناندو تورس پس از سال ها دوري از اتلتیکو مادرید، در نقل 
و انتقاالت زمستاني بصورت قرضي از میالن به تیم سابقش 

بازگشت.
بازگشت تورس به اتلتیکو با دو بار گول زنی او به ریال در برنابئو 
همراه شد. تورس که در مقطع اول حضورش در اتلتیکو، تنها 
یک گول به ریال زده بود، موفق شد در دیدار برگشت مرحله 

یک هشتم کوپا دل ری، دو گول به کهکشانی ها بزند. 
ال نینیو در مورد تقابل با ریال پس از بازگشت باشکوهش به 
اتلتیکو گفت: "در دوره اول حضورم در اتلتیکو، ۷ فصل متوالی 
نتوانستیم بر ریال غلبه کنیم. آن زمان فاصله با ریال بسیار 
زیاد بود. هنوز هم این طور است و ریال از خیلی جهات هنوز 
برتری های زیادی بر ما دارد اما این برتری مطلق را دیگر در 
زمین مسابقه نمی بینیم. زمانی در اتلتیکو من بودم به عالوه 
بازی  این طور نیست و فیکس  بازی کن دیگر، ولی حاال   1۰

کردن در این تیم دشوار شده است." 
تورس در مورد فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان در لیسبون 
قبل  از  بازی  آن  داستان  انگار  بود.  غم انگیزی  "دیدار  گفت: 
نوشته شده بود. مسابقه بین اتلتیکویی بود که می خواست با 
برتری بر ریال خودش را از زیر سایه این تیم خارج کرده و خیلی 
چیزها را ثابت کند و در سویی دیگر ریال قرار داشت که برای 
الدسیما انگیزه های باالیی داشت. آن ها از ابتدا قصد داشتند 
قدرت شان را بر اتلتیکو تحمیل کنند. فکر می کنم مصدومیت 
کاستا در نتیجه نهایی بسیار تاثیر گذار بود. هرچه بود پایان 
تلخی برای ما داشت. همانند آخرین باری که اتلتیکو به فینال 
اروپا رسیده بود و در دقیقه آخر از بایرن گل بدی دریافت کرد."

بارتومئو: 
مسی از من نخواست آگوئرو را بخرم

کومان: 
فان خال در تیم هایش ترس ایجاد می کند

آینده آلوس در بارسا نامشخص است

ماتا: کسب سهمیه اروپا برای مان ضروری است

فولر: قصد فروش الرس بندر به بارسا را نداریم

مانچینی: گول زنی پودولسکی
 به زودی شروع می شود

دانیلو با رد پیشنهاد پورتو
 به ریال نزدیکتر شد

کلودیو رینا: 
ژاوی سال بعد به تیم ما می آید

دشان: 
نصری حاضر به صحبت کردن با من نشد

هانری: 
نویر پست دروازه بانی را متحول کرد

جوزپ ماریا بارتومئو، سرمربي بارسلونا، تاکید 
کرد که لیونل مسي، ستاره این باشگاه، هرگز 
یا  آگوئرو  سرخیو  گرفتن  به  خدمت  خواهان 

اخراج لوئیس انریکه نشد. 
تابستان  در  مسی  که  را  ادعا  این  بارتومئو 
تالش کرد مدیران باشگاه را قانع کند که به 
جای  لوییز سوارز، سرخیو آگوئرو را به خدمت 
او به خبرنگاران گفت:  بگیرند، تکذیب کرد.  
"مسی هرگز از من نخواست آگوئرو را بخرم. 

برای  اخراج  او  درخواست  مورد  در  شایعات 
انریکه هم اصال واقعیت ندارد. لئو اصال چنین 
درخواستی نداشت و همین طور خواستار اخراج 

 هیچ یک از مدیران باشگاه هم نشد. 
انریکه  و  مورد   مشاجره مسی  در  اخباری که 
گزارش شد، درست بود. من با هر دو کار کردم. 
با  نفرات جدید، همیشه ممکن  در یک تیم 
اما رابطه آن ها در  است مشکالتی رخ بدهد 

حال بهتر شده است." 

ساوت همپتون،  سرمربي  کومان،  رونالد 
سرمربي  خال،  فان  لوئیس  است  معتقد 
از  تیم،  ترس  در  ایجاد  با  منچستریونایتد، 

بازي کنانش بازي مي گیرد. 
کومان که بین سال های 1998 تا 2۰۰۰ دستیار 
فان خال در منچستریونایتد بود،  معتقد است 
روی  زیادی  فشار  سرخ  شیاطین  سرمربی 
خبرنگاران  به  او  می کند.   وارد  بازی کنانش 
گفت: "وقتی فان خال را به تیم تان می برید، 
یعنی کیفیت زیادی به تیم اضافه می کنید؛ 
و  البته کسی را مربی تیم می کنید که فکر 

درگیری  این  و  می داند  را  چیز  همه  می کند 
ایجاد می کند.  بین من و او به عنوان مربی 
تفاوت زیادی وجود دارد. من بعد از جام جهانی 
1998، دستیار او در  بارسلونا بودم و چیزهای 
زیادی از او یاد گرفتم اما بین شیوه کاری من 
با او تفاوت زیادی وجود دارد. من  فشار زیادی 

روی بازی کنانم وارد نمی کنم. 
وقتی فان خال هدایت تیمی را برعهده دارد، 
در واقع در تیم ترس ایجاد می کند. بازی کنان 
از "آقای فان  خال" می ترسند و این همیشه 

خوب نیست." 

جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا 
عنوان کرد که آینده دني آلوس در بارسلونا 
با  برزیلی  مدافع  قرارداد  است.  نامشخص 
کاتاالن ها، تابستان امسال به پایان می رسد 
این که  از  او  مدیربرنامه هایش،  گفته  به  و 
نشده،  ارایه  او  به  تمدید  برای  پیشنهادی 
کردن  صحبت  از  بارتومئو  است.  ناراحت 
و  انتقاالت  و  نقل  در  باشگاه  اهداف  درباره 

آینده  که  وگفت  زد  باز  سر  بازی کنان  حفظ 
آلوس در این تیم نامشخص است.

برنامه ریزی  بعد  سال  برای  "ما  گفت:  او 
می کنیم.کارلس رکساچ و آریدو برایدا، دیگر 
مدیران تیم هستند که روی این موضوع کار 
می کنند. نمی دانم آلوس در تیم می ماند یا 
نه ولی ما نمی توانیم تا سال 2۰16 بازی کنی 

بخریم."

معتقد  منچستریونایتد  هافبک  ماتا،  خوان 
است که کسب سهمیه لیگ قهرمانان براي 

منچستریونایتد ضروري است.
شیاطین سرخ در حال حاضر در رده ی چهارم 
سوی  از  ولی  دارند  قرار  برتر  لیگ  جدول 
شدت  به  ساوت همپتون  و  لیورپول  تاتنهام، 

تهدید می شوند.
گفت:  اسپورتس  اسکای  با  مصاحبه  در  ماتا 
ماست.  روی  پیش  زیادی  بازی های  "هنوز 
جام حذفی می جنگیم  در  قهرمانی  برای  ما 
زیرا  آوریم  دست  به  را  آن  می کنیم  سعی  و 

شده  آن  قهرمان  باشگاه  که  باری  آخرین  از 
خیلی می گذرد و این جام برای مان خیلی بار 
ارزش است. مسلما حضور در بین چهار تیم 
است.  برای مان ضروری  پایان فصل  در  برتر 
در حال حاضر، دوره ی خیلی مهمی در لیگ 
برتر سپری می کنیم. مسلما 1۰ بازی اخیرمان 
خیلی مهم هستند و همچنین باید به مصاف 
آرسنال در جام حذفی هم برویم. بازی سختی 
پیش روی ما خواهد بود ولی فکر می کنم باید 
خوب کار کنیم زیرا در دوره ی خیلی مهمی 

قرار داریم."

بارسلونا  تمایل  بر  مبني  شایعاتي  روزها  این 
لورکوزن  بایر  ستاره  گرفتن  خدمت  به  براي 
سال 2۰19  تا  بندر  مي رسد.  الرس  به گوش 
با لورکوزن قرارداد دارد، با این وجود تیم های 
بزرگ و مطرح  اروپایی به جذب وی عالقه مند 
هستند. یکی از این تیم ها بارسلونای اسپانیا 
است، اما رودی فولر ملی پوش سابق تیم ملی 
 آلمان و مدری ورزشی باشگاه بایر لورکوزن این 

خبر را قویا تکذیب کرد. 
او به "اکسپرس" گفت: "از سمت باشگاه ما 
این  مورد  در  تماسی  هیچ  و  هیچ صحبتی 
این  نداشته  است.  وجود  بارسلونا  با  موضوع 
هجده  در  بندر  هستند."   شایعه  کامال  اخبار 
بازی از بیست و دو بازی فصل جاری بوندسلیگا 
برای تیمش به میدان رفته که حاصل آن یک 

گل و دو  پاس گل بوده است. 

کرد  عنوان  اینتر  سرمربي  مانچیني،  روبرتو 
به  زودي  به  پودولسکي  لوکاس  پاي  که 
دوشنبه شب  اینتر  شد.  خواهد  باز  گول زني 
تا  دهد  را شکست  کالیاری  شد 1-2  موفق 
سومین پیروزی پیاپی خود را به دست آورد. 
پودولسکی که در این بازی از ابتدا در ترکیب 
تیمش قرار گرفته بود، 3 موقعیت بسیار خوب 
در نیمه ی اول را از دست داد ولی مانچینی 
زودی  به  آلمانی  مهاجم  که  است  معتقد 
عمل کرد خوبش را شروع خواهد کرد. او گفت: 

"معتقدم زمانی می رسد که پودولسکی یک 
گول مهم برای مان می زند. سه موقعیت در 
نیمه اول، معموال باید یکی از موقعیت ها گول 
شود. در حال حاضر بدشانس است ولی از این 
دوره گذر خواهد کرد." مانچو درباره عملکرد 
رساند  ثمر  به  را  اینتر  دوم  گل  که  ایکاردی 
گفت: "ایکاری خیلی خوب بازی کرد و گول 
زیبایی زد. توپ را خیلی خوب نگه داشت، و با 
دیگر بازی کنان هماهنگ بود. او باید به همین 

منوال ادامه دهد."

پورتو،  باشگاه  برزیلي  راست  مدافع  دانیلو، 
باشگاه  این  با  خود  قرارداد  تمدید  مذاکرات 
 13 با   2۰11 سال  که  دانیلو  کرد.  متوقف  را 
میلیون و رقم فسخ قرارداد ۵۰ میلیون یورو 
فصل  این  در  پیوست،  پورتو  به  سانتوس  از 
نیز  و  پرتگال  لیگ  در  چشم گیر  نمایشی 
باشگاه های  چشم  و  داشته  چمپیونزلیگ 
و  یونایتد  بارسلونا،  مادرید،  ریال  بزرگی چون 
سیتی را به خود خیره کرده است. باشگاه ریال 
برای جذب  اولیه خود  پیشنهاد  مادرید حتی 
این بازی کن را به مدیران پورتو ارایه داده است. 
دوشنبه  روز  لیسبون،  چاپ  "آبوال"،  نشریه 
بین  قرارداد  تمدید  مذاکرات  که  داد  گزارش 
دانیلو و باشگاه پورتو به خواست این بازی کن 

به  دانیلو  برنامه های  مدیر  و  شده  متوقف 
مدیران پورتو اطالع داده است که قصد دارد 
و  مادرید  ریال  جانب  از  رسیده  پیشنهادات 

باشگاه های دیگر را بررسی کند. 
در این گزارش آمده است که پورتو به دانیلو 
پیشنهاد داده که در بدل کم کردن رقم فسخ 
باشگاه  این  با  جدید  قرارداد  یک  قراردادش، 
این  منفی  پاسخ  با  که  مساله ای  کند.  امضا 
بازی کن ملی پوش برزیلی مواجه شده است. 

این نشریه پرتگالی متوقف شدن روند مذاکرات 
را به نفع ریال مادرید دانسته و عنوان داشته 
باشگاه  هر  از  تر  نزدیک  ریال  به  دانیلو  که 
پورتو،  با  بازی کن  این  قرارداد  است.  دیگری 

جون 2۰16 به اتمام خواهد رسید.

و  آمریکا  سابق  پوش  ملي  رینا،  کلودیو 
در  نیویورک سیتي،  تیم  فعلي  ورزشي  مدیر 
نیویورک  باشگاه  که  کرد  عنوان  مصاحبه اي 
سیتي هم چنان عالقمند است تا ژاوي هرناندز 
را به خدمت بگیرد. پس از اتمام فصل گذشته 
و  بود  ناکامی  با  توام  بارسا  برای  که  اللیگا 
پس از حذف ناباورانه اسپانیا از جام جهانی، 
ژاوی تصمیمی جدی برای جدایی از بارسلونا 
و رفتن به نیویورک سیتی داشت و به گفته 
نیز  را  آمریکا  به  رفتن  بلیط  حتی  خودش، 
تهیه کرده بود اما یک تماس تلفنی از رئیس 
بارسا،  سرمربی  انریکه  لوئیس  نیز  و  باشگاه 
سبب شد تا او پس از گفتمانی چند ساعته، 
از رفتن به نیویورک صرف نظر کرده و یک 
فصل دیگر نیز در بارسلونا بماند. با این حال 

او در این فصل جایگاه همیشه ثابت خود را 
به راکیتیچ داده و این احتمال که پیش از جون 
2۰16 باشگاه را ترک کند باالست. کلودیو رینا، 
مدیر ورزشی باشگاه آمریکایی در مصاحبه با 
TV3 گفت: "تابستان گذشته ما تقریبا ژاوی 
را جذب کرده بودیم و همه چیز برای امضای 
بود. نمی دانم چه شد که ژاوی  آماده  قرارداد 
تغییر عقیده داد؛ در هر صورت ما به تصمیم 
او احترام گذاشتیم اما تابستان پیش رو ما به 
یکی  نیز  ژاوی  و  نیازمندیم  بازی کنان جدید 
باشگاه  درهای  بود.  ما خواهد  اولویت های  از 
به روی او باز است و فکر می کنم خود او نیز 
بپیوندد. خیلی  ما  تیم  به  تا  نیست  بی میل 
امیدوارم که او این تابستان به نیویورک سیتی 

ملحق شود."

دیدیه دشان، سرمربي تیم ملي فرانسه، اعالم 
کرد دلیل دعوت نشدن سمیر نصري به اردوي 
تیمش براي  جام جهاني 2۰14، عدم تمایل این 
بازي کن به صحبت کردن در مورد مشکالتش 

در گذشته بود.  
دشان که بعد از رقابت های یورو 2۰12 هدایت 
تیم ملی فرانسه را برعهده  گرفت، نصری را 
در فهرست خروس ها برای جام جهانی 2۰14 
قرار نداد؛ تصمیمی که با واکنش شدید  ستاره 
ملی  بازی های  از  او  خداحافظی  و  سیتی 
همراه شد.  دشان اکنون سکوتش را در مورد 
این تصمیم شکست و اعالم کرد که نصری 
حاضر به صحبت کردن با او  نشده بود و به 
همین دلیل، در فهرست نهایی فرانسه برای 

جام جهانی برزیل قرار نگرفت. 
را  این  باید  "مردم  گفت:  خبرنگاران  به  او 
با  پاییز 2۰12، من تصمیم گرفتم  بدانند. در 
او تماس بگیرم و در  مورد بعضی چیزها با او 
صحبت کنم. او حاضر به گوش دادن نبود و 

نمی خواست در مورد چیزی بحث  کند.  
کردن  آماده صحبت  او  تا  ماندم  منتظر  من 
را  ورزشی  جنبه  از  من  انتظارات  او  اما  شود 
بدون  او گفت  نکرد.  واضح است که  برآورده 
بازی در تیم ملی فرانسه خوشحال تر است. 

بدون او، فرانسه نتایج خوبی  کسب کرد. 
اگر فردی که الگوی صداقت و صراحت است، 
چیزی به من بگوید، آن را بررسی می کنم اما 

نصری  چنین آدمی نیست." 

فرانسه،  فوتبال  سابق  ستاره  هانري،  تیري 
و  بایرن  دروازه بان  نویر،  مانوئل  است  معتقد 
دروازه باني  خاص  با  سبک  آلمان،  ملي  تیم 
اش، یک انقالب در فوتبال ایجاد کرده است. 

نویر فصل گذشته با بایرن قهرمانی بوندس 
لیگا و جام حذفی شد و در جام  جهانی هم 
یکی از ارکان اصلی قهرمانی جرمن ها بود. 
او یکی از سه نامزد نهایی توپ طالیی سال 
2۰14  هم بود که در نهایت پشت سر کریس 
رونالدو و لیونل مسی، در رتبه سوم قرار گرفت. 

جام  قهرمان  سال 1998  در  خود  که  هانری 
می تواند  نویر  است  معتقد  شد،  جهانی 
و  باشد  جدید  دروازه بان ها  نسل  الهام بخش 
باعث شود تا آن ها تنها به جای ایستادن در 
درون دروازه، بیشتر در کارهای دفاعی  شرکت 
کنند.   او به سایت فیفا گفت: "فکر می کنم ما 
شاهد یک اتفاق جدید هستیم. نویر درک ما از 
وظایف یک دروازه  بان را تغییر داد. وقتی پاس 
رو به عقب برای دروازه بان ها ممنوع شد، این 

پست تغییراتی کرد اما کسی  که باعث یک 
انقالب در این پست شد، مانوئل نویر بود.  

با  ما دیده بودیم که یک تیم در جلو زمین 
تعداد نفرات زیادی بازی کند، اما ندیده بودیم 
که یک دروازه بان  تا این اندازه از دروازه خارج 
که  بود  تیمی  کرویف  یوهان  آژاکس  شود. 
نه  اما  پاس می  دادند  زیاد  دروازه بان ها  آن  در 
تیم  انگار  نویر،  با حضور  مدافعان.   در سطح 
همیشه یک بازی کن بیشتر دارد. این تغییر 
که  مربی  است  آزادی ای  مدیون  هم چنین 
خوبی  به  هم  نویر  البته  می دهد؛  او  به  تیم 
از پس آن برمی آید زیرا یک دروازه بان واقعا 

بزرگ  است." 



















 3١ نقاب پوش  مسلح  مردان  روز:  اطالعات 
کابل- شاهراه  مسیر  از  را  هزاره  مسافر  از  تن 

قندهار از دو بس مسافربری پایین و سپس آنان 
را با خود برده اند. با گذشت دو روز، اکنون معلوم 
نیست که مردان مسلح نقاب پوش این افراد را 
اسیران چه خواهد  برده اند و سرنوشت  به کجا 
این  کرد،  اعالم  دیروز  داخله  وزارت  اما  شد. 
افراد از منطقه ی موسوم به مقام کلی ولسوالی 
منطقه ی  به  و  اختطاف  زابل  والیت  شاه جوی 

کندی  پشت این ولسوالی انتقال داده شده اند.
گفته اند،  زابل  محلی  مسئوالن  که  حالی  در 
»پش کنده«  به  موسوم  منطقه ی  از  افراد  این 
اختطاف  زابل  شاه جوی  ولسوالی  مربوطات  از 
پولیس دستور  نیروهای  به  شده اند. وزیر داخله 
داده تا تالش های خود را برای رهایی این افراد 
آغاز کند. این وزارت اطمینان داده که از تمامی 
مسافران  این  رهایی  برای  موجود  امکانات 

استفاده می کند.
از  واکنش های شماری  دیروز  افراد  این  ربودن 
آنان  و  داشت  دنبال  به  را  فیس بوک  کاربران 
چنگ  به  که  اسیری   3١ نامعلوم  سرنوشت  از 
افراد داعش افتاده، ابراز نگرانی کرد ند. شماری 
از کاربران فیس بوک از تمام ارگان های امنیتی 
خواستند، این تعداد افراد را هرچه زودتر از چنگ 

افراد داعش رها کنند.
ربوده شدگان پناه جویان بازگشته از ایران بوده 

و از والیت قندهار به طرف کابل در حرکت بوده اند. 
شاهراه کابل- قندهار از مسیرهای پرخطر و ناامن 
به شمار می رود که شورشیان مسلح داخلی و خارجی 
تروریستان  گذشته  در  دارند.  فعالیت  مسیر  این  در 

همواره موترهای مسافربری را در این مسیر متوقف 
و به آزار و اذیت سرنشینان آن پرداخته اند.

اما ربودن دسته جمعی 3١ تن به دلیل هزاره بودن 
در  و  است  تکان دهنده  خبری  داعش،  افراد  توسط 
صورت حقیقت آن، نخستین باری است که داعش 

سوریه  و  عراق  مانند  کشور  در  را  خود  فعالیت 
آغاز می کند. افراد داعش در این دو کشور مردم 
سپس  و  می ربایند  دسته جمعی  صورت  به  را 
آنان را به قتل می رسانند. در حالی که منابع در 
گفت وگو با روزنامه اطالعات روز از ربودن 3١ 
ولسوال  ایوبی،  عبدالخالق  اما  داد،  خبر  مسافر 
افراد مسلح 30 مسافر را  شاه جوی زابل گفت، 
از  »پش کنده«  منطقه ی  از  یک شنبه  روز  شام 
او،  به گفته ی  این ولسوالی ربوده اند.  مربوطات 
او در  از قوم هزاره هستند.  ربوده شدگان  اکثر 
ادامه افزود، بر اساس معلومات شاهدان عینی، 
خارجی،  زبان   به  بین شان  در  مسلح  افراد  این 
پشتو صحبت  و  فارسی  زبان های  از  غیر  یعنی 
می کرده اند. ولسوال شا ه جوی گفت، به احتمال 
زیاد، این مسافران از سوی طالبان ربوده نشده؛ 
را  موترها  فقط  گذشته  در  گروه  این  افراد  زیرا 
کار  این  که  داد  احتمال  او  می کردند.  تالشی 
گرفته  صورت  کشور  در  داعش  افراد  توسط 
است. از حضور داعش از چندی به این طرف در 
شماری از والیت ها، از جمله زابل، غزنی، هلمند 
و لوگر گزارش می شود؛ اما در یک هفته ی اخیر، 
در دو مورد از فعالیت مسلحانه ی آنان گزارش 
حامیان  شد،  گزارش  پیش  روز  دو  است.  شده 
داعش در والیت لوگر بر خانه های مردم حمله 
کرده اند. داعش در عراق و سوریه ظهور کرد و 
این گروه در کشتار مردم عام، نقض حقوق بشر 
و دامن زدن به تنش های مذهبی بی پیشینه خوانده 
از  اگر  دادند،  هشدار  پیش تر  کارشناسان  می شود. 
آینده  در  نشود،  جلوگیری  در کشور  داعش  فعالیت 

جنایات بزرگی را از این گروه شاهد خواهیم بود.
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اطالعات روز: سفارت جاپان در کابل اعالم کرد، مبازره با فساد در افغانستان، شرط 
در  جاپان  سفیر  تاکاهاشی،  هیروشی  بود.  خواهد  کشور  این  ادامه ی کمک های  اصلی 
اجرایی گفت، کشورش خواهان  ریاست  معاون  با محمد محقق،  دیدار  کابل دیروز در 
این، کمک های کشورش  از  و پس  است  افغانستان  در  اداری  فساد  با  مبارزه ی جدی 

مشروط به مبارزه ی جدی با فساد و شفافیت در مصرف کمک ها خواهد بود.
دفتر معاون دوم ریاست اجرایی دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، تاکاهاشی در این 
دیدار تکمیل شدن کابینه را برای کشورش و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان 
مهم خواند و گفت، جاپان منتظر تکمیل شدن کابینه است تا مطمئن شود، پس از این 

کمک هایی که به افغانستان می شوند، درست مصرف می شوند.
او در ادامه گفت که کشورش در سال های گذشته در زمینه های ساخت سرک، مکتب 
که  کرد  امیدواری  ابراز  و  داده  انجام  زیادی  کارهای  افغانستان،  در  زراعت  تقویت  و 
کار  دست آوردها  این  حفظ  برای  متخصص،  افراد  گماشتن  کار  به  با  جدید  حکومت 
کند. جاپان در ١3 سال گذشته یکی از کشورهای تمویل کننده ی افغانستان بوده است.
معاون ریاست اجرایی از کمک های جاپان در سیزده سال گذشته قدردانی کرد و گفت، 
جاپان با وزیران تأیید شده از سوی مجلس همکاری کند و سایر اعضای کابینه هم به 
زودترین فرصت معرفی می شوند. محقق افزود، حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد 

اداری جدی است و با این پدیده سخت مبارزه می کند.

جاپان: شرط کمک  ما به افغانستان، 
مبارزه با فساد است
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Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.  

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام

سرنوشت نامعلوم
 31 مسافر ربوده شده در شاهراه کابل-قندهار


