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روسیه: 
گزارش تازه ی ناتو در مورد افغانستان واقعی نیست 

صفحه 2

سرچشمه ی سرمایه ی شادمان نیز به پول بخش نظامی ایاالت متحده 
می رسد. او که پسر یک معلم ادبیات از قندهار است، پس از وقت مکتب 
که  زمانی  می فروخت.  بادام  از  تهیه شده  شیرینی های  قندهار  بازار  در 
ایاالت متحده طالبان را از کشور بیرون راند، او برای کار پیش یک معمار 
محلی رفت که میدان هوایی قندهار را بازسازی می کرد. به زودی، ترجمان 
یک واحد نیروهای ویژه ی امریکایی شد که در مدت شش ماه بیش تر از 
50 عملیات نظامی انجام می داد. همراهی با سربازان امریکایی شادمان 
را برای هفته ها از خانه دور نگه  می داشت؛ اما   سبب می شد که بیش تر 
 )Land Rover ( معاش ماهانه اش را ذخیره کند. او یک موتر نوع لند ُرور
را به قیمت 4000 دالر امریکایی خرید و آن را پس به نیروهای ویژه ی 
امریکایی به اجاره داد. او می گوید: »پس از آن من دو معاش می گرفتم. 
800 دالر خودم معاش می گرفتم و 800 دالر از اجاره ی موتر می گرفتم.« 

در مدت دو سال، او صدها وسیله ی نقلیه خرید و آن ها را...
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امنیت ملی: یکی از عامالن فراری 
رویداد پغمان بازداشت شد

لباس کهنه  ی شما، رویای فقیران

نسخه ی جدید مذاکرات برای افغانستان
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لوکاس سیلوا: 
پوشیدن 
پیراهن ریال 
آرزویم است

هوش مصنوعی و آینده ی ترسناک بشر

حمله ی تروریستی در پشاور و واکنش های دولت پاکستان

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

طالبان  سوی  از  قبل  هفته ی  سه شنبه  روز  به  که  تروریستی  حمله ی 
پاکستان بر یک مدرسه ی نظامی در شهر پشاور پاکستان انجام شد 
زخمی  دیگر  نفر  و 125  کشته  مکتب  آن  کارمند  و  دانش آموز  و 132 
شدند، واکنش گسترده را در بین مقام های نظامی و سیاسی ، مردم و 
را  حادثه  این  عامالن  آن ها   همه ی  و  بر انگیخت  پاکستانی  رسانه های 
دشمن خواندند و این عمل را نکوهش کردند. راحل شریف، رییس ستاد 
ارتش پاکستان به افغانستان آمد و با رییس جمهور و فرمانده نیروهای 
زمینی افغانستان دیدار و گفت وگو نمود. او در این دیدار از رهبری دولت 
افغانستان خواست که افغانستان و پاکستان  علیه تروریستان مبارزه ی 
مشترک نمایند. رییس جمهور محمد اشرف غنی  ضمن هم دردی با مردم 
پاکستان، در یک نشست خبری مشترک با این مقام نظامی پاکستانی 
گفت، کسانی که هر روز در افغانستان حمالت تروریستی انجام می دهند 

و تأسیسات فرهنگی و مدنی افغانستان را هدف قرار می دهند،...

میلیونرهای جدید افغانستان



اعالم  ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
از عامالن دیگر تجاوز گروهی  کرد که یکی 
با یک همکارش  پغمان  ولسوالی  در  زنان  بر 
این  ارسالی  خبرنامه ی  در  شدند.  بازداشت 
ریاست به روزنامه ی اطالعات روز آمده است، 
اعتراف  ابتدایی  تحقیقات  جریان  در  فرد  این 
تجاوزگران  گروه  رانندگی  وظیفه ی  که  کرده 
داشته  بر عهده  را  پغمان  ولسوالی  در  زنان  بر 

است. 
تردد  از  متهم  این  خبرنامه،  این  اساس  بر 
پغمان  ولسوالی  تجاوزگران  گروه  به  وسایط 
است.  کرده  ارائه  گزارش  تیلفون  طریق  از 

این  که  است  آمده  ملی  امنیت  خبرنامه ی  در 
باشنده ی  قریه ی  و  دارد  نام  فرض اهلل  متهم 
فیض اهلل خواجه مسافر ولسوالی پغمان والیت 

کابل است.
هم چنان فرض اهلل )متهم( گفته است که بعد 
موسوم  منطقه ای  در  جمعه  روز  شام  نماز  از 
به »دوده  مست« در مربوطات ولسوالی پغمان 
عبور یک موتر کروالی 2000 به رنگ سرخ 
را که چند زن سرنشین آن بودند، به سر گروه 
اطالع داده است. به گفته ی او، بعد از توقف 
زنان  بر  افرادش  همراه  سر گروه  موتر،  این 

تجاوز گروهی کردند.

به گفته ی متهم، بعد از این رویداد، تجاوزگران 
را توسط یک موتر کروالی سفید به منازل شان 
انتقال داده و مبلغ 5 هزار افغانی دریافت کرده 
است. به تاریخ ٣١ اسد سال روان گروهی از 
در  پولیس  یونیفورم  از  استفاده  با  افراد مسلح 
مسیر راه پغمان موتر حامل شرکت کنندگان 
عروسی را متوقف و بعد چهار زن را به یک باغ 

انتقال دادند و بر آنان تجاوز کردند.
سرقت  نیز  را  زنان  این  زیورات  و  پول  آنان 
هفت  کابل  پولیس  آن  به دنبال  بودند.  کرده 
کرد  بازداشت  قضیه  این  به  ارتباط  در  را  تن 
و بررسی پرنده های آنان از سوی دادگاه آغاز 

شد. سپس دادگاه ابتدایی در یک نشست علنی 
این افراد را به اعدام محکوم کرد؛ اما دادگاه 
استیناف حکم اعدام پنج تن آنان را تأیید و دو 

تن دیگر را به 20 سال حبس محکوم نمود.
این پنج تن به تاریخ ١۶ میزان سال روان در 
کابل اعدام شدند. فرماندهی پولیس کابل در 
آن زمان گفته بود که سه تن دیگر نیز در این 
قضیه دخیل اند که یک تن آنان موفق به فرار 
از کشور شده است. اما این فرماندهی اطمینان 
تن  دو  بازداشت  برای  تالش ها  که  بود  داده 
بازداشت  به زودی  آنان  و  دارند  جریان  دیگر 

می شوند.

فقیران،  به  کمک  برای  روز:  اطالعات 
مدنی کمپاین جمع آوری  نهادهای  از  شماری 
لباس های کهنه برای فقیران را زیر نام »لباس 
هشت  از  فقیر«  یک  رویای  شما،  کهنه ی 
این  کردند.  آغاز  کابل  شهر  مختلف  نقطه ی 
سنگی،  کوته  مناطق  از  رسمًا  دیروز  کمپاین 
اول  حصه ی  وزیرآباد،  چهارراهی  باغ،  دهن 
و  سوم  و  اول  مکروریان  دهمزنگ،  خیرخانه، 

کارته ی نو آغا شد.
خانواده ها  از  کهنه  لباس های  کمپاین  این  در 
ترمیم ،  از  لیالمی فروشان جمع آوری و پس  و 
توزیع  بی ضاعت  و  فقیر  خانواده های  برای 
می شوند. مسئوالن برگزار کننده ی این کمپاین 
از شهروندان و حکومت خواسته اند که در این 
این  است  قرار  همکاری  کنند.  آنان  با  زمینه 

کمپاین در نقاط مختلف کابل گسترش یابد.
مدنی  فعاالن  از  تن  یک  صالح،  احمد  فرید 
این  هرگاه  که  گفت  کمپاین  هنگام  دیروز 
آنان  شود،  اجرا  موفقانه  کابل  در  برنامه 

را  نیازمندان  برای  لباس  جمع آوری  سلسله ی 
به سایر والیت ها نیز توسعه می دهند. او افزود 
که در این کمپاین لبا س های کهنه ی غیر قابل 
استفاده جمع آوری و پس ترمیم ، به نیازمندان 

توزیع خواهند شد.
لباس هایی  کمپاین  این  در  که  گفت  صالح 
دیگر  آن  از  خانواده ها  و  تیر شده  ُمد شان  که 
می شوند.  جمع آوری  نیز  نمی کنند،  استفاده 
با  کابل  باشندگان  از  شماری  حال،  این  با 
شهروندان  می گویند،  برنامه  این  از  استقبال 
مطابق توانایی های شان به فقیران کمک کنند. 
همزمان با فرا رسیدن فصل سرما، خانواده های 
فقیر در کابل و والیت های کشور با مشکالت 

جدی مواجه شده اند. 
مواد  نیازمند  پوشاک،  لوازم  عالوه ی  بر  آنان 
اساس  بر  هستند.  نیز  غذایی  و  سوختی 
 ٣۶ از  بیش  اکنون  هم  شده،  ارائه  آمارهای  
درصد شهروندان زیر خط فقر زندگی می کنند. 
در سیزده سال گذشته با وجود میلیون ها دالر 

کمک های جهانی برای فقر زدایی ، هنوز فقر و 
به  از مشکالت عمده  بیکاری در کشور یکی 

شمار می رود. 
کار  دریافت  برای  دلیل، شهروندان  همین  به 
برخی  که  می گیرند  پیش  در  را  مهاجرات  راه 
خارج  کشورهای  راه های  مسیر  در  آنان  از 

شهروندان  داده اند.  دست  از  را  جان  های شان 
قسمت  در  که  دارند  انتظار  جدید  حکومت  از 
اقتصادی  فقر  بردن  بین  از  و  امنیت  تأمین 
برنامه های عملی را روی دست گیرد، تا  مردم 

بیش از این قربانی نشوند.

اطالعات روز: برای مأموریت جدید پولیس 
یورو  میلیون   58 کشور  در  اروپا  اتحادیه ی 
اتحادیه ی  شورای  است.  شده  داده  اختصاص 
اروپا مأموریت پولیس این اتحادیه در کشور را 
برای دوسال دیگر تمدید کرده است. پولیس 
اتحادیه ی اروپا با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، 
مأموریت جدید بر اصالحات اداری در وزارت 
توسعه ی  و  پولیس  حرفه ای سازی  داخله، 
افغانستان  قضای  و  پولیس  میان  ارتباطات 

متمرکز خواهد بود.
در این خبرنامه آمده است که اتحادیه ی اروپا 
به همکاری درازمدت با افغانستان و مردم این 

خبرنامه،  این  اساس  بر  است.  متعهد  کشور 
اروپا  اتحادیه ی  مأموریت،  این  پایان  از  پس 
خود  پشتیبانی  به  اروپا  کمیسیون  اعضای  و 
و  افغان  پولیس  نیروهای  حرفه ای سازی  از 
چارچوب  در  کشور  این  در  قانون  حاکمیت 

تالش های بین المللی خود ادامه می دهند.
در  را  خود  مأموریت  اروپا  اتحادیه ی  پولیس 
نیروهای  به  آموزش دهی  عنوان  زیر  کشور 
پولیس در وزارت های داخله، عدلیه و هم چنان 
دادستانی در زمینه  ی حاکمیت قانون و رعایت 
حقوق بشر، در سال 200۷ آغاز کرد. افغانستان 
هم اکنون حدود ١50 هزار نیروی پولیس دارد 

آینده  سال های  در  نیروها   این  است  قرار  و 
مسئولیت تأمین امنیت را به عهده گیرند.

خروج  با  هم  ارتش  نیروهای  این،  کنار  در 
نیروهای بین المللی تا پایان این ماه، مسئولیت 
علیه  جنگ  و  ضد هراس افگنی  عملیات های 
تا  ده  و  گرفت  خواهند  بر عهده  را  شورشیان 
چارچوب  در  امریکایی  نیروی  هزار  دوازده 
اشنگتن،  و  کابل  میان  امنیتی  پیمان  امضای 
برای آموزش و مشوره  دهی به نیروهای امنیتی 

باقی می ماند.
از  داخله   امور  وزارت  مقام های  حال،  این  با 
ابراز  اروپا  اتحادیه ی  پولیس  مأموریت  تمدید 

تصمیم  این  می گویند،  و  کرده  خرسندی 
اتحادیه ی اروپا نشان دهنده ی تعهد و همکاری 
جدی آنان با افغانستان است. صدیق صدیقی، 
اهداف  از  یکی  دیروز  وزارت  این  سخنگوی 
باالبردن  مأموریت  را  این  تمدید  عمده ی 
همین  در  خواند.  کشور  ملی  پولیس  ظرفیت 
حال، شماری از کارشناسان مسایل نظامی نیز 
اروپا در  اتحادیه ی  پولیس  از تمدید مأموریت 
کشور اظهار خوش بینی کرده اند؛ اما می گویند 
در  خود  جدید  مأموریت  در  اتحادیه  این  که 
مسلکی سازی  و  آموزش  تجهیز،  بخش های 

نیروهای پولیس کشور صادقانه عمل کند.

پولیس  فرماندهی  اطالعات روز: مسئوالن 
از  زن  قاضی  یک  جسد  که  می گویند  کابل 
ولسوالی بگرامی کابل یافت  شده است. فرید 
این  جنایی  تحقیقات  رییس  فضلی،  احمد 
پولیس  مأموران  که  گفت  دیروز  فرماندهی 
قوس   2۷ پنج شنبه،  روز  به  را  جسد  این 

قاضی  این  قتل  انگیزه ی  هنوز  کرده اند.  پیدا 
مشخص نشده ، اما شوهرش در پیوند به این 

قضیه بازداشت شده است.
چندی  از  که  داشته  نام  فهیمه  قاضی  این 
خانوادگی  دادگاه  قاضی  عنوان  به  بدین سو 
رییس  است.  وظیفه  کرده  اجرای   کابل 

تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل گفت 
که این قاضی حوالی ساعت ٣ بعد از ظهر روز 
چهارشنبه، 2۶ قوس از دفتر کارش خارج شده 
و از آن زمان تا یافتن جسدش توسط پولیس، 

ناپدید بوده است.
ابتدایی،  تحقیقات  اساس  بر  که  می گوید  او 

این قاضی پس از خارج شدن از دفتر کارش، 
اما فضلی گفت که هنوز  به خانه رفته است. 
ولی  نیست،  معلوم  خانم  این  قتل  چگونگی 
تحقیقات در این زمینه جریان دارد. مسئوالن 
دادگاه کابل تا کنون در مورد این قضیه چیزی 

نگفته اند. 

اطالعات روز: دولت روسیه با انتقاد شدید 
وضعیت  مورد  در  ناتو  گزارش  ارائه ی  از 
این  که  است  کرده  اعالم  کشور  امنیتی 
حکومتی  مقام های  نیست.  واقعی  گزارش 
القاعده  و  طالبان  که  می گویند  کشور  این 
و  دارند  گسترده  فعالیت  افغانستان  در  هنوز 
و  افغانستان  برای  تهدید جدی  آنان  حضور 

کشورهای منطقه است.
است  داده  گزارش  روسیه  تاس  خبرگزاری 
که ینس اشتولتنبرگ، سرمنشی ناتو دو هفته 
نتایج ١٣ ساله ی  را در مورد  پیش گزارشی 
به  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  حضور 

سازمان ملل ارائه کرده است. در این گزارش 
در مورد برنامه ی جدید حضور نیروهای ناتو 
پس از سال 20١4 در کشور به سازمان ملل 

معلومات داده شده است.
نماینده ی  چورکین،  ویتالی  حال،  این  با 
روز  به  ملل  سازمان  در  روسیه  دایمی 
پنج شنبه هفته ی گذشته در نشست شورای 
امنیت این سازمان گفته است که در گزارش 
افغانستان،  امنیتی  وضعیت  مورد  در  ناتو 
اوضاع این کشور به طور واقعی بررسی نشده 
و طبق آن، نیروهای بین المللی برای بهبود 
جدید  مأموریت  افغانستان  امنیتی  وضعیت 

گرفته اند.
تنظیم  طوری  گزارش  این  او،  گفته ی  به 
کامل  افغانستان  در  ناتو  مأموریت  که  شده 
حل  کشور  این  در  اصلی  مشکالت  و 
واقعیت های  با  این  که  حالی  در  شده اند؛ 
می گوید  چورکین  ندارد.  مطابقت  منطقه 
امنیتی  نیروهای  و  غیرنظامیان  تلفات  که 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  افغانستان 
است  این  نشان دهنده ی  خود  این  و  داشته 
که طالبان هنوز یک تهدید جدی می باشد. 
او در ادامه گفته است که در گزارش ناتو در 
قانون  حاکمیت  مورد  در  کمک هایش  مورد 

نیز  کشور  این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و 
معلومات مشخص ارائه نشده است. چورکین 
از افزایش کشت کوکنار و تولید آن در کشور 
آیساف  که  می گوید  و  کرده  نگرانی  ابراز 
فعالیتی  هیچ  قطعی  به طور  راستا  این  در 
نداشته است. اما او اطمینان داده که روسیه 
آموزش  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  راستای  در 
نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه علیه این 
ناتو  ادامه می دهد.  به همکاری خود  پدیده، 
نشان  واکنش  روسیه  انتقاد  این  به  تاکنون 
ناتو  نداده است. قرار است مأموریت جنگی 

در کشور تا ١0 روز دیگر پایان یابد.
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امنیت ملی: یکی از عامالن فراری رویداد پغمان بازداشت شد 

لباس کهنه  ی شما، رویای فقیران

برای مأموریت جدید پولیس اتحادیه ی  اروپا،
58 میلیون یورو اختصاص داده شده است

جسد یک قاضی زن از کابل یافت شد

روسیه: 
گزارش تازه ی ناتو در مورد افغانستان واقعی نیست 

هدف از سفر راحل 
شریف به کابل چه بود؟

به دنبال  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  شریف،  راحل 
حمله ی مرگبار طالبان پاکستانی در شهر پشاور، به کابل آمد و 
با رییس جمهور غنی و دیگر مقام های حکومت افغانستان دیدار 
کرد. دفتر رسانه های رییس جمهور غنی هدف از سفر هیأت 
برای تحکیم و گسترش همکاری های  را گفت وگو  پاکستانی 
طالبان  و  تروریسم  با  مشترک  مبارزه ی  در  امنیتی  و  سیاسی 
بودند  کرده  ادعا  پاکستانی  رسانه های  برخی  اما  کرده؛  اعالن 
که راحل شریف به منظور گفت وگو با مقام های دولت افغانستان 
برای تحویل دهی مال فضل اهلل، رهبر تحریک طالبان پاکستانی 

به کابل آمده است.
مقام های  کوتاه  و  عجوالنه  سفر  این  دقیق  جزئیات  از  هنوز 

نظامی پاکستان به کابل چیزی در دست نیست. 
پشاور  شهر  در  مدرسه ای  بر  اخیر  مرگبار  حمله ی  مسئولیت 
پاکستان که منجر به مرگ ١40 دانش آموز گردید را تحریک 
طالبان پاکستان به عهده گرفت. این گروه در ساعاتی پس از 
این رویداد اعالن کرد که به خاطر انتقام از عملیات نظامی ارتش 
است.  داده  انجام  را  حمله  این  جنوبی  وزیرستان  در  پاکستان 
دولت پاکستان ادعا دارد که مال فضل اهلل، رهبر تحریک طالبان 
پاکستانی در افغانستان حضور دارد؛ اما دولت افغانستان بارها این 

ادعا را رد کرده است.
تحریک  رهبر  محسود،  حکیم اهلل  این که  از  پس  گذشته  سال 
طالبان پاکستانی در حمالت هواپیماهای بی سرنشین امریکایی 
کشته شد، طالبان پاکستانی موالنا فضل اهلل را به عنوان رهبر 
یک  این که  ضمن  زمان  آن  در  او  کردند.  انتخاب  جدیدشان 
شمال غرب  در  سوات  دره ی  در  جنایت کار  و  بی رحم  فرمانده 
نیز  افغانستان  افغانی در مناطق شرق  با طالبان  پاکستان بود، 
ارتباط نزدیک داشت. رسانه های پاکستانی و غربی در آن زمان 
می گفتند که او در والیت های شرقی افغانستان چون نورستان و 
کنر و پاکستان در رفت و آمد است و صدها جنگ جوی طالبان 
پاکستانی را در والیت های شرقی افغانستان اداره می کند. موالنا 
فضل اهلل در بیش تر حمالت مسلحانه و عملیات های انتحاری 
در والیت های شرقی افغانستان دست داشت و نیروهای امنیتی 
افغانستان بارها برای دستگیری وی تالش بی ثمر کرده اند. پس 
از انتخاب موالنا فضل اهلل به رهبری تحریک طالبان پاکستانی، 
و  شرقی  والیت های  در  افغانی  و  پاکستانی  طالبان  حمالت 

جنوبی افغانستان بیش تر شد. 
 هیچ اطالع دقیقی در دست نیست که واقعا مال فضل اهلل در 
خاک افغانستان است یا پاکستان؛ اما دو فرضیه ی قوی وجود 
دارد که وی در خاک افغانستان نباشد. نخست این که به خاطر 
کینه ی شدید وی نسبت به افغانستان و دست داشتن وی در 
ناامنی های افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان به دنبال وی 
که  نظر می رسد  به  بسیار ضعیف  احتمال  این  این رو  از  و  اند 
مال فضل اهلل در افغانستان باشد. دوم این که مناطق قبیله ای در 
پاکستان و وجود گروه های افراط گرا و تروریستی در این کشور، 
پاکستان، خصوصا موالنا  رهبران طالبان  برای  امن تری  جای 
طالبان  تصمیم گیری  مراکز  و  هسته ها  تمام  است.  فضل اهلل 
کانال های  و  دارند  قرار  پاکستان  در  پاکستانی  و  افغانستانی 
اند.  تأمینات اقتصادی و تسلیحاتی این گروه ها در این کشور 
از این رو، از خارج از پاکستان نمی توانند این هسته ها و شبکه ها 
را رهبری و مدیریت کنند. افزون برآن، هم اکنون اکثر رهبران 
طالبان افغانستان در کویته و دیگر شهرها و مناطق پاکستان 
قرار دارند. پیداشدن اسامه بن الدن در ایبت آباد اسالم آباد، از 

مصداق های روشن این ادعا می باشد. 
از  فضل اهلل  مال  تقاضای  کردن  عنوان  با  پاکستان  بنابراین، 
به جای  را  کشور    این  در  عمومی  افکار  می خواهد  افغانستان، 
داخلی  احتمالی  بحران های  بروز  از  و  کند  مصروف  دیگری 
که  می دانند  به خوبی  پاکستانی  شهروندان  نماید.  جلوگیری 
سیاست مداران  سیاست های  معلول  تروریسم  و  افراط گرایی 
آن  در  آن ها  امروزه  آتشی  که  و  نظامیان خودشان می باشد  و 
می سوزند، از سوی خودشان روشن شده است. بدین لحاظ، در 
شرایط کنونی امکان بروز نارضایتی ها از سیاست های این کشور 
زیاد است و نظامیان و استراتژیست های پاکستانی می خواهند 
به هر طریقی که شده ذهن شهروندان شان را به جای  دیگری 

مصروف کنند  و از بروز بحران های داخلی جلوگیری کنند.
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قبل  روز سه شنبه هفته ی  به  تروریستی که  حمله ی 
نظامی  مدرسه ی  یک  بر  پاکستان  طالبان  سوی  از 
در شهر پشاور پاکستان انجام شد و ١٣2 دانش آموز 
زخمی  دیگر  نفر   ١25 و  کشته  مکتب  آن  کارمند  و 
نظامی  مقام های  بین  در  را  گسترده  واکنش  شدند، 
بر انگیخت  پاکستانی  رسانه های  و  مردم  سیاسی ،  و 
و همه ی آن ها  عامالن این حادثه را دشمن خواندند 
و این عمل را نکوهش کردند. راحل شریف، رییس 
رییس  با  و  آمد  افغانستان  به  پاکستان  ارتش  ستاد 
دیدار  افغانستان  زمینی  نیروهای  فرمانده  و  جمهور 
دولت  رهبری  از  دیدار  این  در  او  نمود.  گفت وگو  و 
پاکستان  علیه  و  افغانستان  که  خواست  افغانستان 
جمهور  رییس  نمایند.  مشترک  مبارزه ی  تروریستان 
محمد اشرف غنی  ضمن هم دردی با مردم پاکستان، 
نظامی  مقام  این  با  مشترک  خبری  نشست  یک  در 
افغانستان  در  روز  هر  که  کسانی  گفت،  پاکستانی 
تأسیسات  و  می دهند  انجام  تروریستی  حمالت 
فرهنگی و مدنی افغانستان را هدف قرار می دهند، با 
عامالن حمله ی تروریستی بر مکتب نظامی در پشاور 
عملکرد  و  اهداف  لحاظ  از  و  دارند  مشترک  هویت 
به  اظهارات  این  با  جمهور  رییس  ندارند.  تفاوت 
نحوی به راحل شریف گفت  که طالبان پاکستان که 
در خاک آن کشور اعمال تروریستی انجام  می دهند 
با  مقابله  پی  در  پاکستان  دولت  که  باعث شده اند  و 
مرز  آن سوی  در  که  افغانی  طالبان  با  برآیند،  آن ها 
افغانستان در مناطق قبایلی پاکستان تربیه و پرورش 
می یابند و سازمان استخباراتی پاکستان و گروه های 
مذهبی پاکستانی از آن حمایت می کنند، فرقی ندارند. 
یعنی رییس جمهور با بیان این نکته، خواسته که به 
مقام پاکستانی بفهماند که خون قربانیان تروریستی 
تروریستی  اعمال  قربانی  صدها  خون  از  پشاور  در 
گروه های تروریستی تحت حمایت پاکستان رنگین تر 

نیستند. 
دولت  کشورش،  به  شریف  راحل  برگشتن  از  بعد 
پاکستان به طور زیرکانه پوسترهایی را در شبکه های 
آن  در  که  است  رسانده  نشر  به  پاکستان  اجتماعی 
خط  افغانستان  به  شریف  راحل  است،  شده  گفته 
سرخ نشان داده است که اگر شما در برابر گروه های 
تروریستی پاکستانی که در افغانستان می باشند، اقدام 

کرده نمی توانید، ما آماده ایم   علیه این گروه ها در خاک 
افغانستان حمله کنیم و آن ها را از بین ببریم. دولت 
پاکستان هم چنین گفته است، تمام کسانی را که به 
می کند.  می باشند،  اعدام  زندانی  افراط گرایی  اتهام 
و  پاکستان  مردم  سوی  از  واکنش ها،  این  همه ی 

رسانه های آن کشور به گرمی استقبال شده اند. 
این که پاکستان ادعا کرده است که حمله ی تروریستی 
در پشاور از سوی طالبان پاکستانی که در افغانستان 
را  پوسترهای  و  است  شده  انجام  می باشند،  مستقر 
مقابله  علیه  برای  هشدار  اعالم  و  موضوع  این  با 
است،  کرده  منتشر  افغانستان  خاک  در  تروریستان 
نخست  در  که  گرفته  صورت  هدف  این  بر  بیش تر 
مورد عملکرد  در  انتقاد  از  را  پاکستان  افکار عمومی 
افراطی  گروه های  از  حمایت  زمینه ی  در  دولت   این 
و  پاکستان  در  بیناد گرایی  رشد  زمینه های  ایجاد  و 
فرستادن این گروه ها به افغانستان  منحرف سازد و به 
نحوی این ذهینت را به خورد مردم پاکستان بدهد که 
منبع  انجام شد،  پشاور  در  تروریستی ای که  حمله ی 
افغانستان  این  و  است  افغانستان  در  آن  ریشه ی  و 
در  تروریستی  گروه های  که  شده  باعث  که  است 
پاکستان اعمال تخریبی انجام دهند و مردم پاکستان 
امور  در  دولت  این  مداخله گرایانه ی  سیاست های  از 
فعالیت های  به  افغانستان  شدن  تبدیل  و  افغانستان 

تروریستی حمایت کنند.
تحت  پاکستان  مردم  این که  به جای  که  دارد  جا 
و  دولت  از  بگیرند،  قرار  دولت شان  ترفند  این  تأثیر 
در  که  پاکستانی  طالبان  بپرسند؛  خویش  رهبران 
خاک پاکستان  یا بعضی از جاهای افغانستان فعالیت 
دارند، نتیجه ی حمایت از طالبان افغانی و گروه های 
تروریستی در افغانستان نیست؟ آیا ریشه ی فاجعه ی 
دولت  حمایت  واقعی  نتیجه  ی  پشاور  تروریستی 
در  طالبان  و  افراطی-مذهبی  جریان  از  پاکستان 

افغانستان نمی باشد؟ 
واقعیت این است که دولت پاکستان با اتخاذ موضع 
قاطع در برابر عامالن حمله ی تروریستی پشاور، پیش 
زمینه های  برابر  در  که  باشد  این  فکر  به  این که  از 
به فکر  مبارزه کند،  تروریستی  اعمال  و  افراط گرایی 
سیاست ها  توجیه  برای  حادثه،  از  ابزاری  استفاده  ی 
برای  می خواهد  و  می باشد  خویش  برنامه های  و 

مداخله ی خویش در افغانستان توجیه بسازد و کشور 
این  با  واقع  در  بسوزاند.  افراط گرایی  در جنگ  را  ما 
را  نشان  دو  تیر  یک  با  می خواهد  خویش  واکنش 
بزند: یکی، به واسطه ی آن می خواهد افکار عمومی 
نمی خواهد  چنین  دیگر  که  بسازد  قانع  را  پاکستان 
دیگر،  جانب  از  و  شوند  تکرار  پاکستان  در  فجایعی 
در  را  نظامی  خویش  دخالت های  زمینه ی  می خواهد 

افغانستان آماده سازد. 
و  تروریسم  با  مبارزه  در  پاکستان  دولت  واقعا  اگر 
علیه  جنگ  شجاعت  و  است  صادق  افراط گرایی 
پرورشگاه های  موجودیت  باید  دارد،  را  تروریستان 
ده ها  و  حقانی  شبکه ی  و  طالبان  مانند  افراط گرایی 
و  برچیند  خویش  خاک  از  را  دیگر  تروریستی  گروه 
حمایت نظامی و سیاسی خویش را از طالبان و تفکر 
و  ندارد  را  کار  این  شجاعت  اگر  کند.  قطع  طالبانی 
افغانستان  خاک  در  را  پاکستان  طالبان  موجودیت 
بهانه می گیرد، در واقع فرافکنی می کند و به وسیله ی 
تقویت  و  طالب پروری  سیاست  می خواهد  نکبت  آن 
زمینه های افراط گرایی و حرکت های تروریستی را در 
خاک خویش کتمان کند و با شعار های کاذب خویش، 

خاک فریب را بر خواست مردم می پاشد.
حمله ی  برابر  در  پاکستان  دولت  قاطع  واکنش 
آن،  با  مبارزه  در  صریح  اعالم  و  پشاور  تروریستی 
آن  در  فرافکنی  و  فریب  عنصر  آن که  برعالوه ی 
وجود دارد، حد اقل این واقعیت را می رساند که نسبت 
در  وقایع  چنین  وقوع  و  خویش  مردم  سرنوشت  به 
مردم  جان  برابر  در  و  می باشد  نگران  ملتش  برابر 
تروریستی  اعمال  خطر  و  بی اعتنا  نمی باشد  خویش 
دیگر را جدی می گیرد. اما رهبران سیاسی ما در برابر 
چنین  قربانی  روزی  هر  که  خویش  مردم  سرنوشت 
اعمال تروریستی می گردند، با گذشت سیزده سال از 
سناریوی جنگ طالبان  علیه دولت و مردم افغانستان 
و تبدیل شدن کشور به مرکز جنگ افراط گرایی، هنوز 
به این نتیجه نرسیده اند که موضع روشنی را در برابر 
طالبان و سایر گروهای تروریستی که هر روز حمله ی 
حمله  دولتی  مراکز  بر  و  می دهند  انجام  انتحاری 
می کنند و نیروهای امنیتی کشور را می کشند، اعالم 
کنند و در این رسم زبونانه گیر مانده اند. یکی طالبان 

را برادر ناراضی می خواند و دیگری مخالف سیاسی.
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به زعم  ایشان  خامنه  ای!  علی  آیت اهلل  به نام  دارد  سر  تاج  یک  ایران  دولت 
را  فقیه جهان تشیع است. موفقیت های وی  خود و دم و دستگاهش، ولی 
در ایران نمی توان انکار کرد. خدمات و کارکردهای او برای ایران را، ملت 
ایران به قضاوت بگیرد و ما فقط همین قدر می دانیم که آن جا بسیجی است 
و سپاهی و مردمی که تفنگ ندارند. این بسیجی ها و سپاهی ها، بنا بر اقوالی، 
اسپایدرمن های شرقی اند که هر هفته هشت روز، نمایش باال و پایین رفتن 
از سر و کول شهر و خانه های مردم را دارند. البد می پرسید به ما یا به شما 
چه که آن ها چه می کنند؟ متأسفانه عرض کنم که هیچ چه! از باب فضولی 
گفتم. ببخشید! تا یادم نرفته اجازه بدهید که خصوصیت مردم ایران را هم 
اما  اند؛  انسان  دیگر  انسان های  مثل همه ی  ایران  مردم  بکشانم.  جرقه  به 
متأسفانه سانسور های دولت آن تاج سر اجازه نمی دهند که بقیه ی ملت ها، 
خصوصیات  بی خیال  فعاًل  شما  بناءً   شوند.  باخبر  ایران  ملت  خصوصیات  از 
خوب  ملت ایران شوید که قطعًا دارند، ولی به لطف آغا، دیگران نمی دانند.

البته این طوری هم نیست که ما هیچ یکی از خصوصیات خوب مردم ایران 
به  ایران  در  واکنش های عظیم  و  اتفاقات کوچک  اواخر،  این  در  ندانیم.  را 
دارند.  را  جماعت  ایرانی  خصوصیات  از  نشان  کم  از  کم  که  پیوسته  وقوع 
یکی از آن اتفاق های کوچک و دو هزار تومانی، تنبیه چهار دانش آموز اتباع 
دیگر  معلم  هر  از  بیش تر  که  ایرانی  معلم  آن  به دست  )افغانستانی(  خارجه 
در دنیا، وارث پیامبر محسوب می شود، می باشد. گویند که بعد از نشر خبر 
آن نوع تنبیه دانش آموزان )در کتاب اختراعات ایران از این اختراعات باید 
بود، خیلی  بیدارتر  قبل خیلی  از  ایران که  باشد(، وجدان عمومی  ثبت  زیاد 
جزو  این که  از  )فارغ  کودک  از  حمایت  در  بسیجی ها  نصف  شد.  بیدارترتر 
اتباع خارجه است و عدسی هم نمی ارزد(، روزانه یک میلیون کودک را سر 
چهارراهی ها تالشی کردند و این کار تقریبًا دو هفته طول کشید! بعدش از 
کودک  بعدی!  کودک  که  می کردند  مخابره  بعدی  چهارراه  به  چهار راه  این 
بسیجی ها  دستمال های مخصوص  روز،  هر  شام  رأس ساعت شش  بعدی! 
را توی ماشین لباس شویی می انداختند و به مدت پنج دقیقه به عکس امام 
خیره شده، گریه می کردند و با خودشان می گفتند که امام عزیز! جانم فدای 
تو! از من راضی باش! فکر می کنید آدمی که وجدان بیدارترتر نداشته باشد، 
چنین ادای مسئولیت در قبال نهادینه کردن ارزش های انسانی والیت فقیه 
می کند؟ واهلل اگر بکند که تفاوت قیمت یک قرص نان برای ایرانی و اتباع 

افغانستانی، ١ بر صد شود، فعاًل که یک بر ده است. 
در  را  ایران  ملت  گاز  و  نفت  پایپ الین های  سر  یک  معمواًل  که  سپاهیان 
به  و  کرده  دستگیر  زور  به  را  آدم  چندین  شهر،  به  رفته  دارند،  خود  جیب 
و  بسرایند  شعر  خارجه،  اتباع  کودکان  از  حمایت  در  که  کرده  دیکته  آن ها 
بگویند که آن معلم روانی بود و مشکل سالمتی داشت. خدا را شکر حال 
امام مثل همیشه خوب است و قسم یاد می کنیم که خوب است. سپس یکی 
از سرهنگ های مؤمن تیلفون را برداشت و به  شیخی که در افغانستان زمین 
و زمان را خورد، اما تا به حال زنده است، زنگ زد و گفت، وجیبه ی اخالقی 

و مذهبی شماست که مثل خرس سکوت کنید! 
اگر  یا  نشدند،  واقعه خبر  این  از  یا  ایران  بقیه ی ملت  بیکار،  نفِر  به جز چند 
خبر شدند، دو وعده ناهار و شام شان را به یاد آن صحنه ی فرو کردن دست 
انزجار  با بی میلی تمام غذا خوردند و  در توالت و بعدش گذاشتن در دهن، 
خویش را اعالم کردند. امام زمان از آن ها راضی باشند، خداوند بزرگ هم 

تا می تواند، برای آن ها در بهشت جا باز کند.
این بخش  بود فراموش کنم.  را نزدیک  ایران  از ملت  و یک بخش کالن 
عادل،  امام  رهبری،  معظم  مقام  دولت،  سر  تاج  همان  ایران  ملت  کالن 
دلیل  چند  به  ایشان  خویش!  تنهایی  به  می باشد.  علی  آیت  اهلل  حضرتکم 

نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند:
نیز  را  مردم  همکارش،  بخش  دو  و  می خواند  فقیه  ولی  را  ١- خودش 

مجبور می کنند که ایشان را ولی فقیه بخوانند.
قبال  در  ایشان  بیانیه های  از  را  یکی  این  است.  عدالت  2-  تاروپود وی 

انرژی هسته ای کشف کردم.
٣-  خیلی پیر شده، اگر خاص نبود که در این سن معمواًل عقل آدمی با 

کهولت مواجه می شود. پس ایشان خاص است کاًل...
درست  تا  شود  نازل  باید  باشد  امام تر  که  اماِم  را  یگان  ایشان  واکنش  اما 
برخورد  آن  از  بعد  افغانستانی  اتباع  با  هم دردی  در  ایشان  بتواند.  تفسیر 
ایرانی و انسانی آن معلم در پاکدشت ورامین، دستور ساطع نمود که فیس 
آموزشی اتباع خارجه را افزایش بدهید، به قدری که سه برابر سه سال پیش 
شود. سپس ایشان دست خویش را دو دقیقه باال گرفت تا بخش های دیگر 
ملت ایران، بعضی ها با رضایت خاطر به آن بوسه ی وایرلس ارسال کنند و 

بعضی ها مجبور شوند.
دم  رفته  داخله،  اتباع  از  بیکار  نفر  چند  و  خارجه  اتباع  از  شماری  بعدش 
دروازه ی کمیساریای عالی حقوق بشر، شکایت کرده که دولت ایران در حق 
ما ظلم کرده است. آن ها از می خواهد طبق قانون ایران، فیس آموزشی اتباع 

خارجه باید ده برابر شود.
در اخیر ما این جا دولتی داریم که در واکنش به این تبعیض ها و برخوردهای 
ناانسانی با افغان های مقیم ایران، فقط خبر آن را می خوا نند و وحدت ملی 

می کنند.

خبرنگار ناراضی

توی دهن اتباع خارجه!

هادی دریابی

حمله ی تروریستی در پشاور
 و واکنش های دولت پاکستان
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مطیع اهلل مطیع  زمانی که موتر تیوتا کروالیش را در امتداد 
گلین  کلبه های  و  گندم زار  با  شده  احاطه  تنگ  جاده ی 
می راند،   پرسید: »می خواهید به آهنگ طالبان گوش دهید؟«  
مطیع اهلل توضیح می دهد که حین رانندگی در فاصله های 
طوالنی، وقتی عابر طالب گونه را از نیمه ی راه در موترش 
با  ریشو  تاجر  این  می ماند.  روشن  را  آهنگ  می کند،  باال 
ریش های گرد با خنده می گوید: »آن ها فکر می کنند که چه 
یک مجاهد پرهیزگاری هستم«. »نمی دانند همه ی شان را 

پیچانده و فریب می دهم«.
ما به سوی ولسوالی ناوه می رویم که سی دقیقه از لشکرگاه، 
افغانستان،  جنوب غربی  گوشه ی  در  هلمند  والیت  مرکز 
فاصله دارد. قرار است مطیع به ما نشان دهد که نخست او 
چگونه  میلیونر شد. در نخستین ساعت های بامداد آن روز، 
من و لورینو تاگنولِی  عکاس، مطیع را در حالتی یافتیم که 
 کف دفترش دراز کشیده بود. شب را فیس بوک زده بود تا 
این که بیهوش شده و به خواب رفته بود. در گوشه ای، روی 
دسته ی یک نیمکت قهوه ای رنگ، لب تاب نوع دیل پیغام 
خطا )ایرور مسیج( داده بود. توده هایی از پوسترهای آبی، 
دیوار  روبه روی  سالم،  شرکت  همراه  تیلفون های  مربوط 
گذاشته شده بودند. مطیع اخیرا جواز توزیع سالم را خریده 

بود. این آخرین پروژه ی او است.
فورا  را  مطیع  مردم  می رویم،  ناوه  بازار  در  موتر  با  وقتی 
تکان  دست  او  به سوی  بسیاری ها  می دهند.  تشخیص 
می دهند. او قبال این جا کار و کسب داشته است و سالم را 
به این ولسوالی آورده است. به این دلیل است که مردی 
با ریش مرتب به موتر نزدیک می شود و تمایل به صحبت 
مطیع  خرده فروشان  از  یکی  که  مرد  این  دارد.  کردن 
خریده ام؛  سالم  کارت  سیم  تا  صد  »من  می گوید:  است، 
اما هیچ کسی آن را نمی خرد«. مطیع به او می گوید، صبور 
این یک شرکت جدید است،  باشد و توضیح می دهد که 
وضع کار و بار بهتر خواهد شد. این مرد می پرسد: »چاشت 
مطیع  می شوید؟«   من  مهمان  همه ی تان  بر می گردید؟ 
می گوید: »یقینا«. »وقتی از گرم سیر برگشتیم، مرغ پخته 

کن«.
مطیع هیچ تمایلی به رفتن به گرم سیر و خوردن نان چاشت 
با این مرد ندارد. در مسیر راه، مطیع می گوید: » حرام زاده 
هنوز با طالبان ارتباط دارد«. »واقعا نمی توان به هیچ کسی 

اعتماد کرد«.
در عرض چند دقیقه به اردوگاه نیروهای دریایی می رسیم. 
نیروهای دریایی ایاالت متحده یک سال قبل بساط شان را 
جمع کرده اند و تنها چیزی که از آن ها باقی مانده است، 
قراردادی های  زمانی  که  اند  کانتینری  دفترهای   تعدادی 
اداره ی توسعه ی بین المللی ایاالت متحده )USAID( را 
قفل  داخل  در  مبلمان ها  و  میزها  بودند.  داده  جا   خود  در 
شده اند و پنجره ها را خاک و تار عنکبوت پوشانده اند. زمانی 
که نیروهای دریایی ناوه را اداره می کردند و دفتر ولسوال در 
داخل اردوگاه قرار داشت، امریکایی ها مطیع را در جاده ی 
کامیابی اش قرار دادند. در ایاالت متحده، قراردادهای دوران 
جنگ بیش تر با نام هایی چون بلک واتر )اکنون به اکادمی 
مشهور است(، دین کورپ انترنشنل، تریپل کنوپی و دیگر 
نام ها همراه اند؛ اما در افغانستان، پنتاگون به ارتش کوچک 
دالر  میلیاردها  شدن  سرازیر  است.  بوده  وابسته  داخلی ها 
پول مالیه دهندگان به کشور، طبقه ی جدیدی از افغان های 
به  تهاجم  است.  آورده  به وجود  را  کارآفرین  و  ثروت مند 

آن  به دنبال  و  اکتبر 200١  ماه  در  متحده  ایاالت  رهبری 
را دگرگون ساختند.  متحدین، کشور  نظامی  عملیات های 
با این حال، در اواخر سال 20١4، همزمان با این که تعداد 
تن  هزار   ١0 به  تن  هزار   98 اوج  از  امریکایی  نیروهای 
کاهش می یابد، این مسئله واضح می شود که دالر امریکایی 
بیش از ارتش،  افغانستان را تغییر شکل داده است. مقام های 
که  می پذیرند  خصوصی شان  صحبت های  در  امریکایی 
کرده اند.  مصرف  چقدر  افغانستان  جنگ  در  نمی دانند 
تحلیل گران مستقل با در نظرداشت عواملی چون تورم و 
مراقبت های درازمدت از جان بازان این کشور، هزینه ی آن 
را حدود ١.۶ تریلیون دالر برآورد می کنند. شبیه به چیزی 
نه  پول  این  افتاد،  اتفاق  از شوروی  روسیه ی پس  در  که 
تنها در اختیار الیگارش  های ظالم قرار گرفت، بلکه معلمان، 
ترجمان ها، مالکان رستورانت ها و راننده ها نیز از جریان پول 

نقد بهره برداری کردند و به میلیونرها تبدیل شدند.
اتحادیه ی صرافان سرای شهزاده   رییس  خان محمد  باز ، 
می گوید که در پنج سالی که مال عمر و رژیم طالبان او 
و  بود  کم یاب  خارجی  »ارز  داشتند،  تسلط  افغانستان  بر 
»در  نداشت«.  وجود  بازار  در  هم  دالر  میلیون   2 احتماال 
سال 200٣، احتماال ١ میلیون دالر در جریان بود«. خان 
محمد  باز  می گوید، این روزها معامالت تجاری به ارزش 
بانک  انجام می شوند.  روز  در یک  دالر  میلیون  حدود 20 
در  را  دالر  میلیون  تنهایی، هفته وار حدود ۶0  به  مرکزی، 
بازار تزریق می کند تا پول افغانی را خریداری کند  و ثبات 

آن را حفظ کند. 
حدود ٣۶ درصد جمعیت سی میلیونی افغانستان زیر خط 
افغانستان  اقتصادی  ارشد  مقام  یک  می کنند.  زندگی  فقر 
که نخواست از او نامی برده شود، گفت: »وقتی از مردم در 
سرک ها بپرسید که آیا ما میلیاردر داریم، خواهند گفت که 
نخیر«. »اما با اطمینان به شما گفته می توانم که میلیاردر 
زیاد داریم. اگر ده تن از ثروت مندترین های افغانستان – 9 
تن آن ها از محصوالت ده سال گذشته - دست به دست هم 
بدهند، می توانند حکومت، بانک و تمام سیستم را بخرند«.

نمی ترسند.  ثروت شان  از  افغانستان  بزرگ  ثروت مندان 
بسیاری از آن ها با موترهای ضدگلوله ی ١50 هزار دالری 
گردانده می شوند، کاروان هایی از موترها را به دنبال می کشند 
می برند.  خود  با  را  امنیتی  محافظان  از  پر  کامیون های  و 
چندین تن آنان در وزیر اکبر خان، محله ی دیپلماتیک کابل  
غیرقانونی شیرپور،  به شکل  دیگران  اما  زندگی می کنند؛ 
تپه ی تاریخی در پایتخت  را تصرف کرده اند. برخی از آنان 
خانه  نیز  اروپایی  مختلف  شهرهای  یا  استانبول  دبی،  در 
درست  ثروت مند،  طبقه ی  این  اعضای  از  بسیاری  دارند. 
مانند الیگارش های روسیه، بخت شان را مدیون سیاست اند. 
برخی از آنان جنگ ساالرانی اند که به امریکا در سقوط دادن 
رژیم طالبان کمک کردند. دیگران تکنوکرات هایی اند که از 
خارج برگشتند تا با حکومت جدید کار کنند. هردو گروه از 
طریق سیستم موجود پارتی بازی و نفوذ در این کشور و با 
استفاده از مبالغ هنگفت جریان پول نقد امریکایی در آن، 
ارتباطات  اساس  بر  افغانستان  کردند.  تقویت  را  خود شان 
معامله سازان  بزرگ ترین  از  زیادی  تعداد  و  می شود  اداره 
یک  از  می دهند.  ادامه  کار شان  به  مجازات  از  معافیت  با 
در  دیگر  یک  و  حکومت  در  می تواند  برادر  یک  خانواده، 
پارلمان باشد  و با این حال، یک دیگر شان یک شرکت یا 
بنگاه کالن دولتی را اداره کند. به همین دلیل، خانواده ی 

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، هدف انتقاد  بود.
این طبقه که در اطراف کشور پراکنده اند، با نزدیک شدن 
به ارتش امریکا و پاسخ دادن به نیازهای فوری آن پول دار 
شده اند. بسیاری از آن ها ترجمان بودند که متوجه خالی گاه 
در سلسله ی تدارکات پنتاگون شدند و با بستن قرارداد با 
ارتش امریکا، از وضع موجود بهره برداری کردند. دیگران 
حقیقتا کارآفرینانی بودند که با درگیر بودن با هر بخشی از 
جامعه ی پس از طالبان، از پول کمک کننده ها تغذیه کردند.

پول دار  امریکا  ارتش  با  داشتن  سرو کار  با  می توان  هنوز 
شد – هرچند این پول اندک است و قراردادی های داخلی 
برای به دست آودن آن با هم می جنگند. ایاالت متحده و 
میلیارد  از 5  بیش  به کمک ساالنه ی  آن  ناتوی  متحدان 
امنیتی و 5 تا 8 میلیارد دالر دیگر برای  دالر به نیروهای 
اما کمک ها اکنون  ادامه خواهند داد.  افغانستان،  بازسازی 
حاال  از  یافت.  خواهند  جریان  مرکزی  حکومت  طریق  از 
به بعد، وزارت خانه ها در کابل مسئول توزیع پول قراردادها 

خواهند بود.
اشرف غنی، رییس جمهور جدید  وعده داده است که در 
تدارکات و قراردادها نظم می آورد؛ اما دستیابی به شفافیت 
دوران  مالیه ی  وزیر  زاخیلوال،  عمر  بود.  خواهد  مشکل 
ریاست جمهوری کرزی که در بزرگ ترین رسوایی بانکی 
کشور گیر مانده بود، از جمله ی نخستین انتصاب های غنی 
بر  اکنون  رد می کند،  را  تخلف  زاخیلوال که هرگونه  بود. 

تمام دارایی های مالی نظارت دارد.
در سال 2009، مطیع، پس از این که از یک زمین شدیدا 
ماین گذاری شده  به آرامی عبور می کند، سوار بر یک خر 
به یک اردوگاه نیروهای دریایی می رود. او به خاطر می آورد: 
»ماین هایی که خارج از کنترول بودند«. وی که پسر یک 
معلم مطالعات دینی است، قبال کارهای زیاد دیگر، به شمول 
دو بار پیوستن به طالبان، را امتحان کرده بود. او زمانی که 
به عنوان نماینده ی خدمات مشتریان یکی از شرکت های 
مخابراتی کار می کرد و ماهانه ٣00 دالر به دست می آورد، 
متوجه شد که می خواهد برای خودش شرکت بسازد. او در 
یک سمینار آموزشی در مورد ایجاد کسب و کار  که توسط 
مالیزیایی ها برگزار شده بود، نشسته بود که با خودش فکر 
کرد، »من می خواهم رییس خودم باشم«. سمینار را ترک 
کرد و جواز تأسیس یک شرکت ساختمانی را به دست آورد. 
پروفایل و فکت  شیت یک شرکت را  که مالیزیایی ها به او 
آموخته بودند، نوشت و دو هفته قبل از رمضان، اوراق را در 
یک زین جا داد  و سوار بر خرش، راهی اردوگاه نیروهای 
دریایی در ناوه شد. وی با انگلیسی ابتدایی اش فریاد زده 
بود: »سالم، آقا! کسی هست که با من حرف بزند؟«  آن ها 

خوشحال بودند  او را به داخل اجازه بدهند.
نیروهای دریایی بخشی از نیروهایی بودند که توسط اوباما 
شکست  به  تهدیدی  که  طالبان   یورش  به  پاسخ  برای 
می شدند،  محسوب  کرزی  حکومت  به  وفادار  شهرهای 
به افغانستان فرستاده شده بودند. پس از افزایش نیروهای 
امریکایی در افغانستان، حضور ارتش امریکا در ناوه، از ١00 
برای  که  تعدادی  یافت،  افزایش  سرباز   ١١00 به  سرباز 
حمایت لوجیستیکی محلی نیاز بود. وقتی نیروهای دریایی 
استثنای  به  یافتند،  را خالی  بازار محلی  به آن جا رسیدند، 
عبدالمناف،  می فروخت.  پپسی  قوطی های  که  پسری 
می کند:  یادآوری  ولسوالی   این  سال خورده ی  ولسوال 
»این جا یک قراردادی هم...             ادامه در صفحه 5

ازبکستان و هند دیدار  پوتین همراه رییسان جمهور  هفته ی گذشته والدیمیر 
داشت که بحث در ارتباط به مشکالت افغانستان، نخستین موضوع این دیدار 
ازبکستان بود و موضوع دهلی  بود. موضوع تاشکند، روی کاغذ آوردن بدهی 
نو، عقد قرارداد برای تأمین هایدروکاربن روسیه و مشارکت مسکو در نوسازی 
نیروگاه های اتمی هند. با این وجود، پس منظر این مذاکرات میان والدیمیر پوتین 
و رهبران دو کشور جمهوری ازبکستان و هند را حضور نیروهای امریکایی در 
افغانستان تشکیل می داد. به نظر می رسد که جناح روسی در تالش است تا باب 

گفت وگوهای جدید منطقه ای را در ارتباط به مشکل افغانستان بگشاید.
تالش ها برای گشایش باب گفت وگوهای جدید در مورد افغانستان، پنج سال 
قبل از سوی روسیه آغاز شده بود؛ همزمان در شرایطی که در مسکو، با پروژه ی 
یک  ایجاد  داشت:  وجود  گسترده ای  مخالفت های  پاک«]١[  »آف-  امریکایی 
بلوک سیاسی برای افغانستان و پاکستان تحت ضمانت دوجانبه ی ناتو و هند. 
از سوی روسیه این نگرانی وجود داشت که خروج نظامی امریکا از افغانستان، 
بی ثباتی سیاسی را در افغانستان به همراه خواهد داشت که این بی ثباتی می تواند 
کشورهای آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد. پاسخ طرف روسی در این 
مذاکرات، اشاره به »دوشنبه چهار« بود که به نظم بخشیدن مذاکرات و شرکت 
در انجمنی میان رؤسای جمهور روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان مورد 
به مدت سه سال  ابتکار عمل  ایده ی  انجمن، یک  این  قرار می گرفت.  بحث 
است. با این حال، پس از آن که رییس جمهور والدیمیر پوتین مذاکراتی که قرار 
بود به تاریخ سوم اکتبر 20١2 در اسالم آباد برگزار شود را لغو کرد، »دوشنبه 

چهار« نیز حضور خود را ملغی اعالم کرد. 
هم اکنون، وضعیت رو به تغییر است. مسکو تالش می کند تا دیالوگ میان دو 
کشور را که دو سال قبل در مقام اپوزیسیون »انجمن دوشنبه« قرار داشتند، از 
نو مطرح کند. ازبکستان با از سر گرفتن مشارکت نظامی با ایاالت متحده ی 
امنیت جمعی  پیمان  سازمان  از  خود  خروج   20١2 28 جون  تاریخ  به  امریکا، 
]ОДКБ[ را اعالم کرد. در چهارم اکتبر 20١١ هند به منظور همکاری های 
بیش تر اقتصادی با افغانستان، توافق نامه ای را امضا  کرد که از سوی کاخ سفید 
موقف  غیر رسمی،  اطالعات  بنیاد  بر  شد.  نامیده  پاک«  »اف-  جزء الزم  یک 
دهلی نو به تاریخ سوم اکتبر 20١2 با سفر والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
به اسالم آباد، با شکست مواجه شد )که حد وسط لغو »انجمن دوشنبه« نیز بود(. 
تاشکند و دهلی نو در سری کورس های دیپلماتیک به هدف جلوگیری از انجمن 

آسیای مرکزی، »اف- پاک« را جا گزین کردند. 
جزئیات مذاکرات در تاشکند و دهلی نو تا هنوز هم معلوم نیست. با این حال، 
واقعیت این است که در طول این مذاکرات، مسایل افغانستان مورد بحث قرار 
داده شدند و این به معنای اهمیت این موضوع است. نیروهای جدید ناتو سر از 
تاریخ اول جنوری 20١5 به کمیت دوازده هزار نفر، در افغانستان باقی می مانند. 
اما این تعداد برای مقاومت جدی در برابر طالبان و دیگر گروه های بدنام و تندرو 

اسالمی نظیر دولت اسالمی عراق و الشام، کافی نیست. 
نه تنها در مسکو که در تاشکند و دهلی نو نیز این نگرانی وجود دارد که وضعیت 
افغانستان همانند وضعیت عراق خواهد شد. برای مقابله با این وضعیت و هر نوع 
شرایط احتمالی دیگر، نیاز به نیروی سریع واکنشی و عملیات دایمی از طریق 
رییس  مالقات  است.  افغانستان  ملی«  وحدت  »دولت  با  سیاسی  رایزنی های 
جمهور والدیمیر پوتین در تاشکند به همراهی دهلی نو، این نکته گوشزد شد 
که ضرورت بحث در مورد این مشکل، به زودی پیش خواهد آمد. در تیوری، سه 

راه حل ممکن برای حل این مشکل وجود دارند. 
____________

در  است.  شده  نامیده  جنگ  طوالنی ترین  افغانستان،  در  امریکا  ١- جنگ 
سال های 2009 تا 20١١ این جنگ به صورت رسمی خارج از قلمرو افغانستان 
نیز کشیده شد. فعالیت گروه های تروریستی و طالبان خارج از افغانستان بود و 
بسیاری از عملیات، در خاک پاکستان سازمان دهی می شدند. عملیات سنگین 
نیروهای نظامی امریکا در خاک پاکستان )دره ی سوات( که در سال های مذکور 
روی دست گرفته شد، سناریوی جدیدی را تعریف کرد. از آن پس، محدوده ی 
عملیات نظامی نیروهای امریکایی و ائتالف تنها به افغانستان خالصه نمی شد، 
)افغانستان- پاک«  »آف-  اصطالح  بر می گرفت.  در  نیز  را  پاکستان  بلکه 
اصطالح  واقع،  در  شد.  برده  به کار  امریکا  سوی  از  زمان  همان  از   پاکستان( 
آف -پاک به صورت مستقیم روی دو محدوده ی عملیات نظامی- افغانستان و 

پاکستان- اشاره دارد.
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 پیدا نمی شد، آن ها همه بسیار ترسیده بودند«. »مطیع اهلل اولین کسی بود که آمد«.
به  را  دالر  میلیارد   ٣.۷ حدود  کانگرس  گذشته،  سال  ده  در  داشتند.  پول  بسیار  دریایی  نیروهای 
»برنامه ی پاسخ اضطراری فرماندهان« )CERP( اختصاص داده است، وجوهی که افسران، در 
افغانستان و عراق، توانستند از آن برای »امداد فوری بشردوستانه و نیازهای ساختمانی در ساحاتی 
که مسئولیت داشتند، استفاده کنند«. در والیت هلمند، ارتش ایاالت متحده ١5٣ میلیون دالر را در 
2١۶4 پروژه ی CERP مصرف کردند. هم چنین  USAID از طریق قراردادی های خارجی که 
پروژه های به اصطالح تأمین ثبات، از قبیل بازسازی بازارها و عرضه ی تکنولوژی به دفاتر ولسوالی  
را عملی می کردند، به این منطقه پول سرازیر کردند. به طور مثال، نظر به گزارش واشنگتن پست، 
USAID در جریان نه ماه در سال 20١0، سی میلیون دالر را در زمینه ی زراعت در ناوه مصرف 

کرد. تمام این ها برای کسانی چون مطیع، فرصت ایجاد کردند.
اولین پروژه ی او بازسازی دفتر ولسوال بود. این دفتر به دروازه ها، پنجره ها و دیوارهای نو ضرورت 
داشت و باید گچ می شد. وقتی که کاپیتان نیروهای دریایی این پروژه را به او پیش نهاد کرد، مطیع 

قیمت این پروژه را ١0 ١09 دالر برآورد کرد. او برای شناخت اوضاع، پنج روز مهلت خواست.
او بعدا متوجه شد که به انجام چه کاری توافق کرده است.  بین لشکرگاه و ناوه، منطقه ای بود که 
طالبان در آن جا حضور قوی داشتند و مطیع باید ریگ، بیل و بشکه ها را از مرکز والیت به اردوگاه 
نیروهای دریایی انتقال می داد. بنا بر این، وقتی مطیع کارگر استخدام کرد، به آن ها نگفت که آن ها را 
به ناوه خواهد فرستاد، بلکه به یک ولسوالی امن تر دیگر در نزدیکی ها خواهد فرستاد. وی یادآوری 
می کند: »من سوار بر یک موترسایکل جلو رفتم«. »وقتی آن ها به این جا رسیدند، گفتم، نگران 
نباشید. من به شما بیش از آن چه که می خواهید، پول می دهم. هر قدری که بخواهید«. کارگران 

١5 روز تمام ماندند تا پروژه تکمیل شد.
برای انتقال مواد،  یک موتر مازدا را در بدل ۶00 دالر اجاره کرد. او برای استخدام محافظ امنیتی 
پول نداشت؛ اما این بار دروغ نگفت.  به راننده گفت: »ما به ناوه می رویم«. »اما من با تو می روم، 

هر اتفاقی که برای تو بیافتد، اول برای من خواهد افتاد«.
او دو موترسایکل یافت، یکی برای خودش و یکی برای دستیارش.  مانند طالبان لباس برتن کرد: 
لباس سفید پوشید، یک لنگی کالن پاج روی سرش گذاشت، ریشش را روغن زد و چشمانش را 
سیاه کرد. در جیبش یک رادیوی کوچک داشت که سیگنال های نظامی طالبان را می گرفت و او با 
صدای بلند رادیویش را روشن کرد. وقتی موترسایکل ها موتر را در جاده ی ناهموار منتهی به پایگاه 
همراهی می کردند، آن ها از چندین طالب گذشتند. وی با صدای بلند گفته بود: »السالم علیکم«  و 

طالبان به عین روش به او پاسخ داده بودند و او را مال صاحب خطاب کرده بودند. 
برای این که ظاهرسازی حفظ شود، مطیع می گوید که به رانند فحش داده بود. »برو برو، بچه ی 
خوک«. »این پاداش تدارکات برای کافران است. موتروانی کن«. مطیع توضیح می دهد: »به او 

گفته بودم که تورا فحش می دهم. به او گفته بودم که به دل نگیرد«. 
در سال 20١2، شرکت مطیع بیش از دو میلیون دالر در بانک داشت. شرکتش کود و بذر ارائه کرده 
بود، در اعمار کلینیک ها، مکتب ها و ساختمان های حکومتی کمک کرده بود و بیش از ۷۷ کیلومتر 
سرک محلی را هموار کرده بود. او در تحویل دهی پول USAID، به عنوان بخشی از برنامه  ای 
که »پول برای کار« نامیده می شد، به ولسوالی های دور افتاده کمک کرده بود. او کارهای دیگر را 
نیز شروع کرده بود، بسکویت و شامپوهای ایرانی را از نیمروز که یک والیت مرزی کالن و بندری 
برای قاچاق چیان است، وارد می کرد و این محصوالت را در سرتاسر کشور توزیع می کرد. هم چنین 
او پولش را در خارج سرمایه گذاری کرد، از جمله ١00 هزار دالر را در یک دوکان شیرینی پزی در 
امارات متحده ی عربی سرمایه گذاری کرد. او در نتیجه ی مصرف امریکایی ها، ثروت مند شده بود. 

سرچشمه  امریکایی  آزاد  پول  از  اغلب  مطیع  چون  جدیدی  ثروت مندان  طبقه ی  موفقیت  چون 
می گیرد، می تواند بوی کار خالف قانون و فساد را نیز حمل کند. دفتر سربازرس ویژه ی ایاالت 
وجوه  آیا  که  ببیند  تا  می کند  بررسی  را  مورد  چندین  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  برای  متحده 
از شورشیان به مصرف رسیده است یا خیر. در این جا  امریکایی اختالس شده یا حتا در حمایت 
حقه بازی تقریبا غریزی است، بخشی از ذهنیت »زنده ماندن به هر قیمت« است که در جریان 
در  اقتصادی  پیشین  مقام  یک  اکبر،  نسیم  است.  دوانیده  ریشه  جنگ  و  هرج و مرج  دهه  چندین 
حکومت افغانستان گفت که وقتی کشور در اواخر 200١ از حاکمیت طالبان بیرون آمد، »مثل این 
بود که در چاه تاریک انزوا گیر مانده باشیم، بعدا کسی در چاه ریسمان انداخته باشد تا ما را باال 

بکشد«. 
فساد فراگیر و مشهود است: موتر زرق و برق دار مربوط به یک کارمند مالیات که معاش ماهانه اش 
اند. یک مقام غربی  200 دالر است و خانه ی تجملی رییس پولیس یک حوزه، نشانه های فساد 
می پرسد: »آیا فساد به چیزی تبدیل شده که در افغانستان همه چیز را با هم نگه می دارد؟« »شاید«. 
می کنند،  سپرده گذاری  خارجی  در   بانک های  را  سود شان  که  ثروت مندترین ها   از  برخی  برخالف 
طبقه ی کارآفرین تمایل دارد بخش زیادی از پول شان را در داخل مرزهای کشور نگهدارند. این 
مقام توضیح می دهد: »این جا فساد از نوع »همه چیز برای خودم« وجود دارد« و هم چنین »این جا 
فساد از نوع »Tammany Hall« و از سبک رابین هود وجود دارد  که در آن نسبت به اجتماع 

سخاوت مند و بخشنده هستید«. 
حکمت اهلل شادمان شبیه رابین هود دیده نمی شود؛ اما بازرسان امریکایی سوء ظن عمیقی نسبت به 
او دارند. او در جایی کار می کند که زمانی خانه ی احمد ظاهر در کابل بود. احمد ظاهر، آوازخوان 
افسانه ای بود که به الویس ) Elvis( افغانستان مشهور است. شادمان 29 ساله، گل ها را دوست 
دارد. مجتمع رنگین او در وزیر اکبر خان شبیه عروسک خانه  معلوم می شود که در سقف آن گل های 
پالستیکی، ورق ها و پارچه های نقاشی، آیینه و تصویر چیده  شده  اند. شادمان که برای مصاحبه در 
باره ی تجارت و کارهای خیرخواهانه اش نشسته است، می گوید: »گل ها مرا شاد می کنند.« کارهای 
خیرخواهانه ی شادمان عمدتا در والیت جنوبی قندهار اجرا می شوند که تقریبا ٣00 مایل از کابل 
فاصله دارد. او جاکت ورزشی سیاه را باالی پیراهن خامک دوزی  شده ی نقره ای می پوشد. باالی 
میزی که در پیش روی ما قرار دارد، انواع میوه ی خشک و بوتل های نوشیدنی و آب میوه گذاشته 
شده اند. یک مرد میان سال که شادمان او را ماما صدا می کند، دانه های تسبیح را می شمارد و باالی 

صندلی ای که به طرف راست این  بازرگان گذاشته  شده، خود را لم داده است. 
با آن که کارهای خیرخواهانه اش نفوذ او را هم در میان مردم و هم در دولت تا حدودی تحکیم 
کرده،  زیاد دوست ندارد در باره ی فعالیت های خیرخواهانه اش صحبت کند. رسانه های افغانستان 
از نخستین  آماده کرده، یکی  دانشجویان در شهر جالل آباد خوابگاه  برای  او  داده اند که  گزارش 
کسانی بوده که کاروانی را برای کمک به آسیب دیدگان لغزش زمین در بدخشان فرستاده و  کسی 
تحصیل  برای  را  آنان  تن   ١٣ که  می پردازد  را  دانشجو   ۶0 از  بیش  تحصیل  هزینه ی  که  است 
 Mr.  ( فیس بوک  آقای  مسابقه ی  راه انداختن  او،  کار  تازه ترین  است.  فرستاده  هندوستان  به 
Facebook Contest( در قندهار بود که برای شناسایی و تشویق شهروندانی برگزار شده  بود 
که از رسانه های اجتماعی برای خیر عموم استفاده می کنند. او از طریق حکومت به ١80 خانواده 
در یک دهکده ی زیر کنترول طالبان در قندهار مواد خوراکه فراهم می کند. او می گوید: »ما نشان 
می دهیم که طالب به معنای ماین و انفجار است و حکومت به معنای کمک.« شادمان در حالی که 
تا کنون به طور غیرارادی رهبر طالبان را با احترام مال صاحب می گوید، در تالش خلق یک هویت 

افغانی و ملی گرایی متفاوت است- هویت و ملی گرایی بیرون از سایه ی جهادی های سفیدپوش. 
در ماه اکتبر او اعالن کرد که می خواهد برای ماللی میوند، یک آرام گاه بزرگ بسازد. 

سرچشمه ی سرمایه ی شادمان نیز به پول بخش نظامی ایاالت متحده می رسد. او که پسر یک 
معلم ادبیات از قندهار است، پس از وقت مکتب در بازار قندهار شیرینی های تهیه شده از بادام 
می فروخت. زمانی که ایاالت متحده طالبان را از کشور بیرون راند، او برای کار پیش یک معمار 
محلی رفت که میدان هوایی قندهار را بازسازی می کرد. به زودی، ترجمان یک واحد نیروهای 
ویژه ی امریکایی شد که در مدت شش ماه بیش تر از 50 عملیات نظامی انجام می داد. همراهی 
با سربازان امریکایی شادمان را برای هفته ها از خانه دور نگه  می داشت؛ اما   سبب می شد که 
بیش تر معاش ماهانه اش را ذخیره کند. او یک موتر نوع لند ُرور ) Land Rover( را به قیمت 
4000 دالر امریکایی خرید و آن را پس به نیروهای ویژه ی امریکایی به اجاره داد. او می گوید: 
»پس از آن من دو معاش می گرفتم. 800 دالر خودم معاش می گرفتم و 800 دالر از اجاره ی 

موتر می گرفتم.« 
در مدت دو سال، او صدها وسیله ی نقلیه خرید و آن ها را به نظامیان امریکایی و قراردادکنندگان 
از  را  ساختمانی  پروژه های  گرفتن  او  داد.  اجاره  و  کرایه  به  آمدند،  افغانستان  به  که  خارجی 
واحدهای نظامی کانادایی که بخشی از نیروهای آیساف بودند  نیز آغاز کرد. کارفرمایان او در 
نیروهای ویژه ی امریکایی با روابط شان به او کمک کردند که قرارداد تهیه ی گاز پروپان برای 
پایگاه های ناتو در جنوب افغانستان را به دست آورد. با این وجود، تجارت اصلی او باربری شد. 
برای  باربری  برای یک شرکت هنگری کار می نمود که موترهای  به حیث دالل  او  نخست 
انتقال کاال در سراسر کشور فراهم می کرد. به زودی، شادمان خودش کاروانی از وسایط نقلیه 
 فراهم کرد. سود موترهای او با افزایش حمله های ایاالت متحده در جنوب افغانستان پس از 
سال 200۶، اوج گرفت. بر اساس اسناد دادگاه، او 542١ مأموریت انتقال کاال را برای آیساف 

انجام می داد. 
شادمان متهم به فریب دادن حکومت ایاالت متحده است. مبلغ پول مورد اتهام، ۷۷ ملیون 
امور  در  متحده  ایاالت  ویژه ی  سربازرس  )اداره ی  سیگار  دادگاه،  اسناد  اساس  بر  است.  دالر 
بازسازی افغانستان( شادمان را متهم کرده که فقط با »رشوه و بازپرداخت« به مدیران شرکت 
هنگری توانست امپراتوری باربری اش را گسترش دهد. مدیران شرکت هنگری متهم اند که 
به نوبه ی خود قیمت ها را به شادمان باال می گفتند تا او بتواند از آیساف پول بیش تری بگیرد. 
شادمان  مجتمع  بر  امریکایی  نظامیان  نیم صبح،  و  چهار  ساعت   ،20١2 سال  اکتوبر  ماه  در 
ماندند،  از دید  انداختند که  نوری  او می گوید که آن ها در چشمانش  در قندهار حمله کردند. 
دست هایش را بستند و او را به زندان بگرام انتقال دادند. او ۷4 روز در زندان بگرام نگهداری 
شد و متهم به تمویل دشمن، فراهم کردن زنان برای طالبان و مشروبات الکولی برای سربازان 
امریکایی گردید. در یک مرافعه ی بازخواهی زیان  غیرنظامی، سیگار و وزارت عدلیه ی ایاالت 
متحده خواستار منجمد ساختن حساب های شادمان در بانک های افغانستان شدند. با این حال، 
حساب های او به زودی توسط مقام های دولت افغانستان از حالت انجماد بیرون شدند و بعضی از 

این پول ها راه خود را به سوی د بی باز کرده اند. شادمان سه خانه در د بی دارد.
شادمان می گوید که  از این که امریکایی  ها مخالف او شده اند، ناراحت است. »من با آن ها بزرگ 
شدم، با سربازان شان.« او اصرار می ورزد که از دعوای قضایی نمی ترسد؛ چون اسنادی که آنان 
علیه او در دست دارند، ضعیف اند. »یگانه آروزی من این است که من برای مردم امریکا ثابت 
کنم که در رابطه به قضیه ی من پول مالیه ی آن ها هدر نرفته است.« سپس لحن سیاسی او 
صریح و بی پرده می شود. »پول من پاک است. من آن را پنهان نمی کنم. پول من آشکار است، 

هم امریکا می تواند آن را ببیند، هم لندن. من هیچ ترسی ندارم.« 
شادمان تا کنون توانایی آن را داشته است که در برابر حمله های قانونی بر حیثیتش بایستد. 
در حالی که او دیگر با نظامیان امریکایی قراردادی ندارد، نوشیدنی های انرژی دار جرمنی وارد 
می نماید که در میان جوانان افغانستان،  بی نهایت خریدار دارد. او برنامه  دارد که یک کارخانه ی 

تولیدی آب انار در قندهار بسازد. 
با این حال، مسیر مطیع تغییر کرده است. در سال 20١2 او تصمیم گرفت که کمی سخاوت 
به خرچ دهد و به زیارت مکه برود که یکی از پنج ستون اسالم است. وقتی او از سفر یک 
ماهه اش برگشت،  پولش از دست رفته بود. او می گوید که شریک او و مردم محل با استفاده 
نفر به دلیل نبودن مطیع  او ساختند و شکایت کردند که ١450  از غیبتش،  دسیسه ای برای 
 )USAID ( در کشور،  معاش های نقدی شان را از اداره ی انکشاف بین المللی ایاالت متحده
بودند.  را قبال گرفته  او گفت که کارگران معاش شان  به  او می گوید که شریکش   نگرفته اند. 
با  ایاالت متحده و نیروهای بحری بر سر جزئیات کار  اداره ی انکشاف بین المللی  زمانی که 
او درگیر شدند، شریکش بار و بساطش را بست و به کابل فرار کرد. مطیع می گوید که او به 
دولت شکایت برده است؛ اما تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده است که وضع را اصالح کند. مطیع 
با گالیه می گوید: »او با رشوه دادن از پول من، علیه من خواهد جنگید. در این حکومت من 

کاری از پیش برده نمی توانم.« 
او می گوید، آن قدر کم بختی به او روی آورد که زمانی در یک روستا سوخت موترش تمام شد، 
جیبش خالی بود و پول تیل موترش را نداشت. »من به دوستان خود در نیروهای بحری زنگ 

زدم و آنان برای موترم سوخت فرستادند.« 
پول ایاالت متحده اکنون در میان نخبگان سیاسی تاراج می شود. قراردادکنندگانی مانند مطیع 
که در سطح باالی  زنجیره ی غذایی قرار ندارند، مجبور اند که کامال خود را تغییر دهند. به این 
دلیل بود که قرارداد توزیع تلیکام را با پولی که او از دو پروژه ی کوچک سفارت ایاالت متحده 
ذخیره کرده بود، به دست آورد. چیزی را که او اکنون به دست می آورد، با آن چه او در اوج نبرد 
امریکا به دست می آورد، قابل مقایسه نیست. او در باره ی وضعیت مالی اکنونش، فیلسوفانه فکر 

می کند و می گوید: »شما پول کم به دست می آورید، اما این پول دوام دار است.« 
او به درد از دست دادن آن همه پول، اعتراف می کند؛ اما می گوید که درد آن در مقایسه به 
کسان دیگری که سرمایه  ساخته و بعد از دست شان رفته، کمتر بوده است. او هرگز نمی گذارد 
که پول شیوه ی زندگی »کوچی وار« او را تغییر دهد. او برای پیش برد تجارتش از شهرکی به 
شهرک دیگر نقل مکان می کند. مطیع می گوید: »زمانی که  پول داشتم  نیز این گونه زندگی 
می کردم. من به خاطر صداقت و دعای پدر و مادرم زنده مانده ام.  می دانم که کسانی که از من 

پول دزدیدند، به چه خشمی از سوی خداوند گرفتار خواهند شد.« 
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یادداشت های سخیداد هاتف

»این  را  خود  افغانستان  در  مردم  چرا  می دانید 
در  وقتی  که  شنیده اید  حتما  می گویند؟  جانب« 
را  او  می گفتند،  سخنی  دیگر  نفر  یک  باره ی 
از  که  قلم  این  صاحب  می خواندند.  »مشار الیه« 
این  گونه موارد زیاد دیده است. می دانید که منظور 
هم  دیگر  نفر  یک  »من« ام.  قلم  این  صاحب  از 
جغرافیایی  سمت  یک  می رود،  هر جا  که  هست 
»قبله گاه«  همین  می کند؛  حمل  خود  با  را  کامل 
محترم را می گویم. راستی، قطعا این تجربه را هم 
دارید: به بازار رفته اید که برنج بخرید، چون افغان 
نمی تواند بدون برنج به زند گی خود ادامه بدهد. 
می بینید.  را  دوست تان  برنج فروش  دکان  پیش 

بعد از احوال پرسی می گوید:
»هیچ به طرف های ما نمی آیی«.

مورد  مشارالیه  گفتن  ما«  »طرف های  این جا  در 
ما  طرف های  از  منظور  است.  جانب  این  بحث 

کجاست؟ 
حاال می پرسید خوب، حرفت چیست؟ 

امروز دیدم که داکتر عبداهلل گفته فهرست اعضای 
می دانید  شما  می شود.  اعالم  »به زودی«  کابینه 
که این »به زودی« ممکن است کی باشد؟ شاید 
این  من  باشد. حرف  این سال  آخر  »طرف های« 
است که ما ملت زرنگی هستیم. هیچ وقت نقطه ی 
نمی دهیم.  نشان  مشخصی  اسم  با  را  مشخصی 
»من«، شما  بگویم  من  دارد.  کار خطر  این  آخر، 
بکوبید،  من  فرق  بر  بخواهید  اگر  که  می دانید 
خطر  این  جانب«  »این  اما  کجاست.  هدف تان 
سرگردان تان  است،  کامل  جانب  یک  ندارد.  را 
قضیه  هم  مشارالیها  موضوع  مورد  در  می کند. 
همین  طور است. اول چند ماه نشسته اند و اصال با 
موضوع مورد اشاره ی این جانب تماس نگرفته اند، 
حاال که به طرف های آخر سال می رسیم، می گویند، 
خواهد  اعالم  کابینه  اعضای  فهرست  »به زودی« 
»تماس«  فوق الذکر  مسئله ی  با  طوری  این  شد. 
می گیرند. هیچ برای تان پیش آمده که با موضوعی 
تماس گرفته باشید؟ اگر پیش نیامده، قطعا افغان 
نیستید. افغان یک مسئله ی مشخص را پیش خود 
مشارالیها  با  به زودی  کند.  حلش  که  نمی گذارد 

تماس می گیرد.
ببینیم سرانجام با مسئله ی کابینه چه وقت به زودی 
تماس گرفته می شود. این جانب، یعنی نگارنده ی 

سطور هذا، که نمی داند. جانب شما می داند؟

به زودی 
دیر شد رفت

میلیونرهای جدید...
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که  شده  ساخته  مضمون  این  با  بسیاری  فیلم های 
شود،  باهوش تر  انسان  از  مصنوعی  هوش  وقتی 
دانشمندان  حرف  اگر  آدم ها!  بیچاره  می شود.  چه 
هم  روز به روز  که  نگرانی  هنرمندان  و  مهندسان  و 
بیش تر می شوند، درست باشد، کار آدم ها تمام است.
فیزیک دان  استیون  هاوکینگ،  پروفیسور  حتا 
هشداردهندگان  جمع  به  هم  بریتانیایی   سرشناس 
بسازد،  وسیله ای  بشر  اگر  می گوید  است.  پیوسته 
یا نرم افزاری بنویسد  که واقعا هوشمند باشد، معلوم 
آغاز  روز  آن  است  نگران  بیافتد.  اتفاقی  چه  نیست 

پایان کار آدمی زاد باشد.
یکی دو ماه پیش الون ماسک، رییس شرکت تسال  
هوش  بود،  گفته  بود.  زده  مشابهی  حرف های  هم 
برای  تهدید«  »بزرگ ترین  افسارگسیخته  مصنوعی 
موجودیت بشر است. گفته بود، نگران است عاقبت 
همه  ی ما له شدن زیر پاشنه ی موجوداتی حساب گر 

و بی عاطفه باشد، موجوداتی با هوش مصنوعی.
استاد  بوستروم،  نیک  پروفیسور  دیگر  مورد  یک 
است  ممکن  گفته  هم  او  است.  آکسفورد   دانشگاه 
مصنوعی  هوش  با  موجوداتی  قرن  یک  عرض  در 
ری  دیگر،  نمونه ی  یا  برسانند.  آخر  به  را  ما  دنیای  
کورزوایل، مدیر مهندسی گوگل است. او هم نگران 
هوش مصنوعی است، هرچند به دالیلی پیچیده تر. 
الگوی  به عنوان  الگوریتمی  »نوشتن  می گوید:  او 
نرم افزارهای  که  باشد  محکم  آن قدر  که  اخالقی 
فوق هوشمند را مقید و مهار کند، کار آسانی نیست«.
این دغدغه در سال های اخیر دست مایه ی فیلم های 
بسیاری هم بوده. فیلم هایی مثل ترمیناتور، ماتریکس، 
یا بلید رانر که در همه  ی آن ها انسان ضعیف در برابر 
دشمنی هولناک با هوش مصنوعی قرار می گیرد. از 
اسپایک  اثر  فیلم »او«  نمونه های جدیدتر می توان 
و  انسان  عاشقانه ی  رابطه ی  که  برد،  نام  را  جونز 
سیستم عامل را به تصویر می کشد. یا  اثِر در دست 
تهیه ی الکس گارلند به نام »اکس ماشینا«، که به 
وجه انسانی یک ربات یا اندروید می پردازد. یا فیلم 
قهرمانان  آن  در  که  »انتقام جویان«   سری  از  جدید 
داستان با »اولتران« می جنگند– موجودی با هوش 
مصنوعی فوق العاده که می خواهد بشر را نابود کند 
مثل  قهرمان هایی  اگر  می کرد،  را  کار  این  حتما  و 

»تور«، »مرد آهنی« و دیگران نبودند.
نشانه هایی  هم  امروز  همین  واقع،  عالم  در  حتا 
کامپیوتری  برابر  در  انسان  هوش  که  دید  می توان 
مسئله ی مشخص  روی یک  را  توانش  که همه ی 
شطرنج  برنامه های  است.  حقیر  چقدر  می گذارد، 
کامپیوتری از بهترین شطرنج بازان جهان که بگذریم، 
یک  حتا  می برند.  به سادگی  را  انسان ها  بقیه ی 
وسیله ی ابتدایی مثل موبایلی که در جیب تان است، 

محاسبات پیچیده  را در یک چشم  بر هم زدن انجام 
می دهد.

»واتسون«  به نام  آی.بی.ام  ساخت  ابرکامپیوتر  یک 
امریکایی  تلویزیونی  مسابقه ی  یک  بهترین های  با 
به نام »خطر« بازی کرد و همه را برد. مثال هایی از 
برای  این دست بسیارند. مثال هایی که کامپیوترها 
مسئله هایی در حوزه های مختلف راه حل های جدید و 
خالقانه پیدا می کنند، راه حل هایی که هرگز به عقل 

ما آدم ها نرسیده بودند.
هوشمندتر  آرام آرام  ماشین ها  که  نیست  شکی 
باشند،  بهتر  آن  در  آدم ها  که  کارهایی  و  می شوند 

روز به روز کمتر می شود. 
مرگ با هواپیمای بی سرنشین

اما این خطر چقدر جدی  است؟ روزی که بشر اولین 
بنویسد،  را  برنامه ی کامپیوتری »حقیقتا« هوشمند 
از  بتواند نسخه ای هوشمندتر  برنامه ای که خودش 
خودش تولید کند، آیا چنان روزی می توان گفت کار 

انسان تمام است؟
و  مصنوعی  هوش  بخش  مدیر  جیکوبستین،  نیل 
رباتیک دانشگاه سینگوالریتی در کالیفرنیا می گوید، 
به  رسیدن  نظرم  »به  می گوید:  است.  ممکن 
دست آوردهای اخالقی از هوش مصنوعی کار آسانی 
نیست«. به اعتقاد او، اگر از همین حاال تالش کنیم، 
می توانیم جلو  ظهور هوش مصنوعی افسارگسیخته 
را بگیریم. می گوید، باید به پیامدهای کارمان وقتی 
و  جوامع   و  بیاندیشیم،  می کنیم  خلق  تازه ای  چیز 
ممکن  که  فراگیری  تغییرات  برای  را  نهادهای شان 

است پیش بیایند، آماده کنیم.
از  پیش  را  کارها  این  است  زبان خودش، »بهتر  به 
قدر  بکنیم.  شوند،  تکمیل  فن آوری ها  این  آن که 
مسلم این است که نه هوش مصنوعی، نه رباتیک 
در  نرسیده اند.  تکمیل  و  نهایی  مرحله ی  به  هنوز 
کل اگر به این که کار کجا ممکن است خراب شود 
فکر نکنیم، احتمال این که کار خراب شود، بیش تر 
می شود. من معتقدم، این امکان را داریم که با جدیت 
به این پیش آمدهای منفی احتمالی فکر کنیم و تا 
کنترولی  الیه های  برای شان  می توانیم  که  جایی 

بیش تر و فکرشده تر طراحی کنیم«.
ادراکی  رباتیک  استاد  شاناهان،  ماری  که  آن طور 
در  که  کسانی  می گوید،  لندن   کالج  امپریال  در 
هنوز  می کنند،  کار  مصنوعی  هوش  زمینه ی 
از  جلوگیری  برای  بخواهند  که  نرسیده اند  به جایی 
لگام گسیختگی ساخته های شان سیستم های امنیتی 

تعبیه کنند.
او می گوید: »جامعه ی متخصصان هوش مصنوعی 
آن قدرها نگران نیست. به نظر می رسد مردم بیش تر 
دو  این  وسط  جایی  درست  جای  شاید  اند.  نگران 

نیست.  نگرانی  جای  قطعا  لحظه  این  در  باشد. 
به هوش  هم  آینده  سال  در ۲۰-۱۰  نمی کنم  فکر 
مصنوعی در سطح هوش انسان برسیم. با این حال، 
مصنوعی  هوش  حوزه ی  محققان  نباشد  بد  شاید 
کم کم به مسایلی که استیون  هاوکینگ و دیگران 

طرح کرده اند، فکر کنند«.
پروفیسور شاناهان معتقد است، بزرگ ترین مانع برای 
به  قوت  ساختن ماشین های حقیقتا هوشمند هنوز 
چطور  را  ماشینی  هوش  این که  است –  باقی  خود 
ایجاد کنیم. می گوید: »هنوز واقعا نمی دانیم بهترین 
راه چیست. طبیعت را کپی کنیم، یا همه چیز را از 

اول شروع کنیم«.
علمی- داستان های  نویسنده ی  استراس،  چارلز 
در ذات سیستم های  است که  باور  این  بر  تخیلی، 
با هوش مصنوعی خطری نهفته، اما این خطر صرفا 
یا  می کند،  فکر  بهتر  ما  از  ماشین  این که  به خاطر 
از  گرفتن  دستور  به جای  می تواند  ناگهان می فهمد 
انسان، دنبال دل خودش برود، به حقیقت نمی پیوندد.
ماشین  »هیچ کس  می گوید:  استراس  آقای 
کند،  تعیین  را  هدفش  خودش  که  هوشمندی 
تصمیم  قاعدتا  ماشینی  چنین  چون  نمی خواهد؛ 
می گیرد به جای این که کاری را که ما فکر می کنیم 
ظرف  یک  با  آدم ها  مثل  دهد،  انجام  است،  خوب 
چیپس و کنترول تلویزیون در دست روی ُمبل رها 

بشود«.
اگر به کارهایی که در حال حاضر در حوزه ی هوش 
می بینیم  کنیم،  نگاه  می شوند،  انجام  مصنوعی 
بیش ترشان روی سیستم هایی متمرکز اند که به طور 
می تواند  که  را  اختیاری  و  خودآگاهی  آن  مشخص 

برای ما آدم ها مشکل آفرین شود، ندارند.
چه  مصنوعی –  هوش  است،  معتقد  استراس  آقای 
اما  باشد.  خطرناک  می تواند  آینده –  در  چه  امروز، 
اومی گوید:  آدم هایی که هدایتش می کنند.  به خاطر 
مصنوعی  هوش  خطر  بزرگ ترین  من،  نگاه  »از 
برای ما از ناحیه ی آن )موجود( خودآگاهی  است که 

اهدافش را تعیین می کند«.
اضافه  علمی-تخلیی  داستان های  نویسنده ی  این 
نمی کشد.  آدم  بی سرنشین  »هواپیمای  می کند: 
برو  فالن  نقطه ی  به  می دهد  فرمان  که  آدمی  آن 
آدم می کشد. قصد  را شلیک کن،  و فالن موشک 
و نیت آدم ها را باید به پرسش گرفت. همین حاال 
هم می شود گفت به دوران پسا هوش مصنوعی قدم 
گذاشته ایم. با این حال، هنوز نپذیرفته ایم که هوش 
مصنوعی در واقع جا گزینی برای خود ماست – ابزاری 
ضرورتا  نه  اما  می کند،  فکر  دقیق تر  و  تندتر  که 

خیرخواهانه تر«.
 )برترین ها(
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بگو مگو از

برادر، کاکا، پسرکاکا و شوهر خواهرم در این روزها در کنار 
نهر علقمه برای قمر بنی هاشم مروارید وار اشک می ریزند. 
اقوام در منطقه یک عالم آمادگی گرفته اند تا یک جشن 
الیق به حال کربالیی ها برگزار کنند. مادرم فعال در کابل 
است. وقتی شنید که برادرم راهی کربالی معال شده است، فورا به روستای مان تماس 
گرفت تا نرگاو  چاق و آله )پیشانی سیاه و سفید( را دست بکشند و نذر کربالیی نیت 
کنند. اعتراض پدرم نه مانع عزم آهنین دینی فامیل کربال رو شد و نه از شور و شوق 

مادرم کاست.
مادرم را در دهکده ی ما کسی به نامش )سلطان( صدا نمی کرد. همه »آیه شاه گل« )مادر 

شاه گل( می گفتند. شاه گل خواهر بزرگم اولین فرزند خانواده است.
با پدرم می گویم: خوب با همت بلند دینی اوالد نیک مادرم از یاد شدن به نام آیه شاه گل، 
آن هم به نام یک دختر، به زودی به نام آیه کاظم کربالیی تغییر نام خواهد داد. یک نرگاو 
را که بگذار، ده شتر می ارزد تا خیرات کند. پدرم که مخالف رفتن برادرم به کربال بود، 
به کنایه می گوید، »به شرطی که قوم قومی کند« و اال باز هم آیه شاه گل خواهند گفت، 

نه آیه کربالیی.
مادرم به این حرف ها اهمیت نمی دهد و از شور و شوق بال و پر کشیده است.

حضور میلیونی افغانستانی ها در کربال هم پول هنگفتی را نصیب دولت ایران و عراق 
خواهد کرد و هم با علم کردن کربال، ایران رقیب منطقه ای اش عربستان را می مالد. 
عبور و مرور میلیونی مردم از مرز ایران و عراق، زمینه ی نفوذ ایران به عراق را بهتر 
وساده تر می سازد. فعال مردمی که از گرسنگی به ایران پناه برده بودند، ضرر می کنند؛ اما 

آخرتش را نمی دانم که پرچم دار کربال با محبانش چه خواهد کرد.
می توان از دره های سرد بامیان و ریگستان های سوزان فراه... نیز به خدا رسید. مردم ما 
از کربال و مکه رفتن نیازهای جدی و فوری تری دارند تا به آن برسند. پر کردن شکم 
گرسنه و پوشاندن تنی برهنه نیز کم ثواب ندارد. دست به دامان امریکا و گردش در 
کربال، به طنز تلخی می ماند. وقتی که امام حسین هشت ذی الحجه حج را رها کرد و 
به خاطر یک امر  مهم سیاسی و اجتماعی به سوی کوفه رفت، آیا توجیه پذیر است مردم 

گرسنه ی ما به کربال بروند؟

۱( تنها در اوج آوارگي است که انسان به خرد ناب مي رسد. 
خرد ناب به عکس خرد مکتوب، در الیه ی متن نه، که در 

گوهر آوارگي است.
۲( رابطه ی آوارگي و خرد و پیوند رنج و اندیشه اما هماره 
دیالیتیکال است. انسان به پیمانه اي که رنج مي برد، انسان تر مي شود. نسبت خرد ناب 
و هومر را مي شود در همین سنجه جست و جو کرد. هومر خرد را در عمق آوارگي کشف 
کرد. انسان هومري انسان بي خانه بود: نه به ریسمان متافزیک آویزان بود و نه در زمین 
خردمندترین  همزمان  اما  رنجور ترین،  و  آواره  مي توان  را  هومر  باري،  داشت.  خدایي 

انسان یونان باستان فهم کرد.

فرزندان ما باید بدانند که دشمن همیشه 
با تحقیر کشته است

یادم  هست که تاریخم را تاراج کردی و کتابخانه های 
اما  با قدمت خونم را قدم به قدم به آتش کشیدی، 

من هنوز نفس می کشم. 
یادم  هست که بر طبل خشونت کوبیدی و حلق آویزم کردی و در گوشه هایی از 
شهر در بدل اندک غله معامله ام کردی، اما من هنوز طعم آزادی را سر می کشم.

اما من که با قدمت تاریخ زندگی می کنم، هیچ گاه پوشالی زندگی نکرده و برای 
دیگران فخر نمی فروشم، بلکه افتخار دارم که با سر بلندی تمام، قامت راست 
می کنم. این جاست که من استبداد را به زیر می کشم، هرچند که سیاه چال ها را 
به پاس من از هم تبارانم پر  می کنند. ولی ندای آزادی و بیداری ادله ی مقاومت 

در برابر گلوله های خونین است که همیشه مرا هدف قرار داده است.
خالق قهرمان، یادت گرامی و راهت پر رهرو باد. خالق همیشه جاوید است و در 

دل های آزادی خواهان جاوید خواهد ماند.

عظیم بشرمل

Asad Kosha

Assad Ullah Radmand







سر زدم به صفحات شبکه هاي اجتماعي پاکستاني ها تا در 
مورد واکنش این مردم در قبال حمله ي تروریستي بر یک 
مکتب آگاهي بیش تر یابم. باالتر از هزارها نفر این تصاویر 
را بلند کرده بودند و از اقدام راحل شریف مبني بر آمدنش 
به کابل و »اخطار« دادن به مقام های کابل حمایت کرده 
داده  پاکستان  مردم  خورد  به  و  شده  طراحي  حرفه اي  گونه ي  به  تصاویر  این  بودند. 
شده اند تا جنگ را در افغانستان هم چنان حمایت کنند و نظامي هاي پاکستان را بر شکوه 

قهرماني »مبارزه با تروریسم« بنشانند. 
را اعدام  انداخته که تمام تروریستان زنداني  از سوي دیگر پاکستان سروصدایی به راه 

خواهد کرد. این اقدام نظامي هاي پاکستان دو سود دارد:
١- روحیه ي نیروهاي مسلح مخالف دولت تضعیف شده و در آینده قبل از طرح و عملي 

کردن حمالت، هزار بار اندیشه مي کنند. 
٢- مردم پاکستان از نظامي هاي شان هم چنان حمایت خواهند کرد و دولت پاکستان 

در مجموع از جامعه ي جهاني به این بهانه کمک هاي هنگفت دریافت خواهد نمود.
مقایسه:

وقتي در ا رگون، غور و دایکندي و پکتیا و حاال در کنر تروریستان مردم بي دفاع افغانستان 
را مي کشند، زمام داران ما نه تنها که انگشت انتقاد به سوی پاکستان بلند نکرده و این 
جرأت را در آینده هم نخواهند کرد، بلکه حتا سه روز بعد به دیدار  بازماند گان قربانیان، 
انفرادي مي شتابند. طالبان نه تنها که اعدام نشدند، حد اقل هشداري  آن هم به صورت 
هم مبني بر اعدام دریافت نکردند. بدتر از آن این که »مخالف سیاسي« خطاب شدند و 

سیاست زاري و تضرع با آن ها پیش گرفته شد.

Rahman Rahmani

هوش مصنوعی و آینده ی ترسناک بشر
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جرارد: ليورپول بهترين باشگاه 
براي استرلينگ است

مانچيني: بالوتلي دوست دارد 
مثل زالتان شود

رحیم  که  شد  مدعي  لیورپول  کاپیتان  جرارد،  استیفن 
استرلینگ باید در این تیم بماند و این باشگاه برایش کامال 
مناسب است. مهاجم ۲۰ ساله در حال حاضر در مذاکره برای 
ولی  مانده،  باقی  آن  از  سال  دو  که  است  قراردادش  تمدید 
هنوز توافقی صورت نگرفته است. باشگاه های بزرگ اروپایی 
لیورپول  کاپیتان  و جرارد،  پیش گذاشته اند  پا  او  برای خرید 
معتقد است که این باشگاه بهترین انتخاب برای استرلینگ 

خواهد بود.
به  و  کنم  پیشرفت  این جا  می تواند  »استرلینگ  گفت:  او 
که  افرادی  امیدوارم  شود.  تبدیل  یک  درجه  بازیکن  یک 
او  بکنند.  او  به  خوبی  راه نمایی های  هستند،  نزدیک  او  به 
بازی کردن  و  است  لذت بخش  او  بازی  تماشای  بماند.  باید 
کنارش فوق العاده است. وقتی به او نگاه می کنید، همیشه 
دست شما را باز می گذارد و این چیزی است که من در طول 
با فرناندو تورس و مایکل اوون تجربه  لیورپول،  حضورم در 

کردم. رحیم استعداد بسیار باالیی دارد«.

روبرتو مانچیني، سرمربي اینتر  اعالم کرد که ماریو بالوتلي 
ابراهیموویچ دست  دوست دارد به جایگاهي مانند زالتان 
کند  و امیدوار است که بتواند روزي به  خوبي این ستاره ی 
سویدني شود. بالوتلی و زالتان زمانی زیر نظر مانچینی در 
اینتر هم تیمی بودند و مانچینی معتقد است که  ستاره ی 

سویدنی می تواند الگوی مناسبی برای سوپرماریو باشد.
میالن   بوکونی شهر  دانشگاه  در  در سخنرانی اش  مانچو 
گفت: »ماریو دوست دارد مثل زالتان شود. اما زالتان چند 
سال  بیش تر بازی کرده و تجربه، کیفیت، کالس و قدرتی 
دارد که بالوتلی هنوز به آن نرسیده است؛ هرچند سال های 

زیادی است  که بازی می کند.
آن ها  که  نیست  تردیدی  و  دارد  را  پتانسیل  این  بالوتلی 
خیلی  زمان  آن  ماریو  بودند.  فوق العاده  هم  کنار  در 
است.  آمده  کنار  مسائل  از  خیلی  اکنون  با  و  بود  جوان 
شود«.  زالتان  مثل  که  می کنم  آرزو  برایش  و  امیدوارم 
جوان تر  افراد  که حضور  است  معتقد  مانچینی هم چنین 
در فدراسیون فوتبال ایتالیا می تواند باعث پویایی فوتبال 
این کشور  شود: »امیدوارم در رأس فدراسیون، افراد جوان 
حضور پیدا کنند. افراد جوان ممکن است اشتباه کنند؛ اما 
آن ها مطمئنا  کارهای خوبی هم انجام خواهند داد؛ ضمن 
جوان ها،  گرفت.  درس  می توان  هم  اشتباهات  از  این که 
آن ها  که  دارم  دوست  من  همیشه  و  هستند  ما  آینده ی 

رشد کنند«.

پيام  مسي به مناسبت خداحافظي  هانري

روبرتو کارلوس: 
نيمار سومين بازيکن برتر دنياست

بارتومئو: سال 2014،
 سال دشواري براي بارسا بود

داور فاينل جام جهاني باشگاه ها مشخص شد

مقايسه ی آمار گولزني
 سن لورنزو با کريس رونالدو

TV 8 مصاحبه ی جنجالي ژاوي هرناندز با

داليل جدايي لوپز از ريال از زبان خودش

پيش نهاد 50 ميليوني ليورپول براي بنزما

زيدان: بيلسا مارسي را متحول کرد

فرانسوي  فوق ستاره ی  »تیري  هانري«، 
چند  بارسلونا،  و  آرسنال  تیم هاي  سابق 
از  خود  رسمي  خداحافظي  پیش  روز 
واکنش  در  کرد.  اعالم  را  فوتبال  دنیاي 
فوتبال،  دنیای  از  هانری  خداحافظی   به 
سابق  هم تیمی های  و  بازیکنان  از  بسیاری 
تقدیر  به  خود  اجتماعی  صفحات  در  او، 
یاد  و  پرداخته  فرانسوی  ستاره ی  این  از 

روزهایی که او در زمین فوتبال می درخشید 
را گرامی داشتند.

مسی  بود.  مسی  لیو  بازیکنان،  این  آخرین 
نوشت:  خود  اجتماعی  صفحه ی  در  دیروز 
لحظات  و  روزها  هیچ گاه  عزیز،  »تیری 
از  را  کردم  بازی  کنارت  در  که  شیرینی 
جدید  دوره ی  در  تو  برای  برد.  نخواهم  یاد 

زندگیت، آرزو ی بهترین ها را دارم«.

ملي  تیم  سابق  ستاره ی  کارلوس،  روبرتو 
فعلي  کاپیتان  نیمار،  از  ستایش  با  برزیل، 
و  کرد  توصیف  پدیده   یک  را  او  سلسائو، 
اکنون  جوان،  مهاجم  این  که  کرد   تأکید 
براي رسیدن به عنوان بهترین بازیکن دنیا با 
لیونل مسي و کریس رونالدو رقابت  دارد.  بعد 
رقابت های جام جهانی و حضور کارلوس  از 
بازوبند  برازیل،  دونگا روی نیمکت تیم ملی 
 کاپیتانی به نیمار رسید. او در فهرست اول 
توپ طال هم حضور داشت و روبرتو کارلوس 
برتر  سومین  بازیکن  او  که  است  معتقد 
خبرنگاران  به  است.    او  جاری  فصل  در  دنیا 

گفت: »نیمار یک پدیده است. او خیلی زود 
ترکیب  در  او  شد.  هماهنگ  اروپا  فوتبال  با 
بارسا و برازیل  نمایش های درخشانی داشت. 
مسئله این است که مسی و رونالدو هر روز 
بهتر می شوند. نیمار هم تالش می کند تا به 
نزدیک  او  که  بار  هر  اما  برسد؛  آن ها   سطح 
می شود، آن ها هم بهتر می شوند. به نظر من، 
این فصل،  رونالدو،  در  دنیا  برتر  بازیکن  سه 
بازی   6۰ در  نیمار  هستند«.  نیمار  و  مسی 
برای تیم ملی برازیل، 4۲ گول به ثمر رسانده 
است و در فهرست بهترین گولزنان تاریخ تیم 

ملی برازیل،  در رتبه ی پنجم قرار دارد.

جوزپ ماریا بارتومئو، رییس باشگاه بارسلونا  
اعالم کرد که از به پایان رسیدن سال ۲۰۱4 
سال  که  امیدوار  است  و  است  خوشحال 
آینده، سال پربارتري براي این باشگاه باشد. 
از  بعد  و   ۲۰۱4 سال  جنوری  در  بارتومئو 
استعفای ساندرروسل، به دنبال جنجال ها بر 

سر انتقال  نیمار، ریاست باشگاه کاتاالنی را 
او روی  از زمان حضور  اما  برعهده گرفت. 
صندلی ریاست بارسا، این باشگاه نتوانست 
این که  کند. ضمن  پیدا  دست  عنوانی   به 
از  بارسا  محرومیت  و  ویالنووا  تیتو  مرگ 
برای  را  دشواری  سال  نقل و انتقال،  انجام 

 این باشگاه رقم زد.
بتوانند  که  است  امیدوار  اکنون  بارتومئو 
در سال ۲۰۱5، به دست آوردهای بیش تری 
برسند. او به خبرنگاران گفت: »سال   ۲۰۱4 
برای ما سال دشواری بود. برای سال ۲۰۱5، 
داشته  فوق العاده ای  سال  که  امیدواریم 
برای  باشیم. کریسمس یک شروع  دوباره 
ماست. برای سال جدید ما شور و اشتیاق 
زیادی داریم و هم چنین از باشگاه و لوییز 

انریکه مطمئن هستیم«.

شیلیایي،  داور  نه  و  پرتگالي  داور  نه 
ریال  عالقه  مورد  گزینه هاي  از  هیچ کدام 
فاینل  بازي  داوري  براي  لورنزو،  سن  و 
داور  نام  )جمعه(  دیروز  شام  نشدند.  انتخاب 
قرار  که  باشگاه ها  جهانی  جام  نهایی  بازی 
شهر  ورزشگاه  در   ۱۱ ساعت  امشب،  است 
مراکش بین ریال و سن لورنزو برگزار شود، 

از سوی فیفا اعالم شد. بر این اساس، »والتر 
لوپز«، داور گواتماالیی  این وظیفه ی مهم را 

بر عهده خواهد داشت.
بودند که »پدرو  به شدت عالقه مند  ریالی ها 
این  قضاوت  برای  پرتگالی  داور  پروئنکا«، 
دیدار منصوب شود و سن لورنزویی ها نیز به 
قضاوت »اوسس« شیلیایی عالقه مند بودند.

شهر  در  امروز  مادرید  ریال  و  لورنزو  سن 
باشگاه ها  جهاني  جام  نهایي  دیدار  مراکش 
را برگزار خواهند کرد. این دیدار در شرایطی 
برگزار می شود که هر دو تیم در حال اعمال 
این مسابقه هستند.  داور  تعیین  برای  نفوذ 
مدنظر  را  پرتگالی  پروئنکای  ریالی ها 
شیلیایی  داور  به  لورنزویی ها  سن  و  دارند 
نابرابر  آشکارا  تیم  دو  شرایط  عالقه مندند. 
باالتر  به مراتب  کیفیتی  اروپا  قهرمان  است. 
یک  تنها  دارد.  لیبرتادورس  جام  قهرمان  از 

کریس  و  لورنزو  سن  بین  آماری  مقایسه ی 
سطح  تفاوت  نمایانگر  به خوبی  رونالدو، 

کیفی ریال و تیم آرجانتینی است.
بازی  تاکنون 65  در سال ۲۰۱4،  لورنزو  سن 
رسمی انجام داده و بازیکنان این تیم موفق 
که  حالی  در  شده اند.  نیز  گول   66 زدن  به 
کریستیانو رونالدو، به تنهایی تنها ۱۰ گول 
است.  رسانده  ثمر  به  لورنزو  سن  از  کمتر 
رونالدو در 5۱ بازی رسمی برای ریال در سال 

۲۰۱4، 56 گول به ثمر رسانده است.

مصاحبه ی  جنجالي  بخش  موندودپورتیوو، 
ژاوي با برنامه ی »AL DIA 8« شبکه ی 
تلویزیوني TV 8 را در شماره ی دیروز خود 
پاسخ گوی  برنامه  این  در  ژاوی  کرد.  منتشر 
سواالت مجری معروف این شبکه، »جوزپ 
از  مختلف،  مسایل  مورد  در  و  بود  سونی« 
و  کاتالونیا  بین  سیاسی  مشکالت  جمله 
دولت مرکزی اسپانیا و نیز آینده ی ورزشی اش 

و خرید های این فصل بارسا سخن گفت.
مورد  در  ژاوی  مصاحبه،  این  از  دربخشی 

»من  گفت:  کاتالونیا  و  مادرید  اختالفات 
را  کاتالونیا  مردم  صالح  و  خیر  همیشه 
ارادت  و  تعصب  منطقه  این  به  می خواهم. 
)دولت  مادرید  که  معتقدم  دارم.  خاصی 
مرکزی اسپانیا( صدای ما را نمی شنود و با ما 
گفت وگو نمی کند. مثل این می ماند که من 
به شما که دوست من هستید، زنگ بزنم؛ اما 

شما جواب تیلفون مرا ندهید«.
دیشب  مصاحبه  این  که  است  ذکر  به  الزم 

پخش شد.

تابستان  در  که  میالن  دروازه بان  لوپز،  دیگو 
منتقل شد، در مصاحبه  تیم  این  به  ریال  از 
با توتو اسپورت، دالیل جدایي اش از مادرید را 
شرح داد. دروازه بان 33 ساله در جنوری ۲۰۱3 
با 3.5 میلیون یورو از سویا به ریال پیوست 
و  داد  نشان  خود  از  فوق العاده ای  عملکرد  و 
کاسیاس را نیمکت نشین کرد. با این حال، در 
پایان فصل ۲۰۱4، با پیوستن کیلور ناواس به 
ریال، لوپز از سپیدپوشان جدا شد و به میالن 
به  مادرید  در  »وضعیتم  گفت:  او  پیوست. 
گونه ای بود که نمی توانستم اوضاع را کنترول 
کنم. مشکالت بین من و کاسیاس به وجود 
را  ناواس  کیلور  باشگاه  وقتی  و  بودند  آمده 
خرید، شرایط فرق کرد و اوضاع بدتر شد. من 
با کارلو آنچلوتی و مربی دروازه بان ها صحبت 

بهترین  کردند  کمک  من  به  آن ها  و  کردم 
تاریخ  و  میالن  از  آن ها  بگیرم.  را  تصمیم 
فوق العاده ی این باشگاه برایم صحبت کردند. 
این یک فرصت بسیار مهم برای من بود که 
از آن استفاده کردم. مربی دروازه بان ها به من 
گفت که میالن من را سال ۲۰۰5 می خواسته 
تماشا  را  من  بازی های  دی وی دی  چندین  و 

کرده اند«.
در  جدیدش  شرایط  باره ی  در  سپس  لوپز 
میالن گفت: »این جا خوب هستم و تجربه ی 
باشگاه  یک  در  می کنم.  سپری  را  جدیدی 
منظم با امکاناتی عالی هستم. با این حال، 
خالی  جایش  نظرم  به  میالن  در  که  چیزی 
اسپانیا،  در  است.  تماشاگران  حضور  است، 

انگلیس و آلمان جو ورزشگاه ها بهتر است«.

براي خرید کریم  دارد  لیورپول قصد  باشگاه 
پیش نهادي  مادرید،  ریال  مهاجم  بنزما، 
بسیار  عملکرد  دهد.  ارائه  سپیدپوشان  به 
فصل  و  جاری  فصل  طول  در  بنزما  خوب 
به  را  بزرگ  تیم های  دیگر  توجه  گذشته، 
ال  است.  کرده  جلب  سپیدپوشان  مهاجم 
توپ  نفره ی   ۲3 لیست  در  شد  موفق  کاتا 
طال حضور داشته باشد و هم چنین جایزه ی 
بهترین بازیکن سال فرانسه را دریافت کند. 

حال روزنامه ی دیلی اکسپرس  گزارش داد که 
لیورپول قصد دارد جای خالی لوییس سوارز 
پر  فرانسوی  مهاجم  با  را  حمله اش  خط  در 
ریکی  لیورپول  سوارز،  جدایی  از  پس  کند. 
که  کرد  او  جایگزین  را  بالوتلی  و  لمبرت 
داشته  خوبی  عملکرد  نتوانستند  هیچ کدام 
که  اند  آن  از  حاکی  گزارش ها  باشند. 
پیش نهاد لیورپول، چیزی حدود 5۰ میلیون 

پوند خواهد بود.

فوتبال  سابق  ستاره ی  زیدان،  زین الدین 
فرانسه  اعالم کرد که از نتایجي که المپیک 
مارسي در این فصل با هدایت مارسلو  بیلسا 
از  یکی  زیدان  است.  راضي  آورده،  به دست 
زادگاهش،  شهر  تیم  دوآتشه ی  هواداران 
در  توانسته  بیلسا  این که  از  و  است  مارسی 
مدعیان  از  یکی  به  را  تیم  این  این  فصل 
خوشحال  کند،  تبدیل  لوشامپیونه  قهرمانی 
بیلسا،  »ورود  گفت:  خبرنگاران  به  او  است. 

ساختار باشگاه را تغییر داد. او با میتودهای 
کاری خاص خود به مارسی آمد. این  باعث 
احیای باشگاه شد و برای باشگاه خیلی خوب 
است. او نتایج خوبی گرفت و من به عنوان 
خوشحال  این  موضوع  از  مارسی،  هواداران 
زیدان هم چنین در مورد مالقاتش  هستم«. 
اولین  »این  گفت:  و  کرد  بیلسا صحبت  با 
بار بود که او را از نزدیک می دیدم. او از این 

 مالقات خوشحال بود«.















لوکاس سیلوا:
 پوشیدن پیراهن ریال آرزویم است

دارد،  قرار  مادرید  ریال  توجه  مورد  که  برازیلي  سیلوا،  هافبک  لوکاس 
مادرید  ریال  است.  ریال  پیراهن  در  کردن  بازي  آرزویش  که  کرد  عنوان 
قصد دارد این  هافبک دفاعی جوان را در جنوری به خدمت بگیرد. هنوز 
توافقی بین دو طرف انجام نشده، ولی منابع معتبر از قطعی شدن این 
برای  انگیزه هایش  از  مارکا،  با  مصاحبه  در  او  حال  داده اند.  خبر  انتقال 
فصل،  این  »مسلما  برازیل:  لیگ  در  قهرمانی  گفت.  آرزوهایش  و  آینده 
از  من  و  شد  لیگ  قهرمان  تیم  است.  بوده  من  فوتبالی  فصل  بهترین 
پخته تر شده ام«.  حاال  می کنم  فکر  کردم.  بسیاری  رشد  فوتبالی  لحاظ 
ریال مادرید: »این که بسیاری می گویند، ریال به دنبال خریدن من است، 
افتخار و دست آورد بزرگی است. در حال حاضر در تعطیالت هستم و سعی 

مدیر  و  کروزیرو  بیفتد،  اتفاقی  اگر  نکنم.  فکر  چیزها  این  به  زیاد  می کنم 
برنامه هایم من را مطلع خواهند کرد«. رویا: »البته که بازی کردن در ریال برایم 

رویاست و این راز نیست. پیوستن به این تیم برایم افتخاری است، ولی برای 
این که این انتقال رخ دهد، باید هر دو باشگاه با هم توافق کنند. تنها کاری که 

می توانم انجام دهم این است که صبر کنم«.
برای  انتقال: »اگر حاال  شرایط  افتادن  تعویق  به  احتمال 

تا  باید  اگر  هستم.  آماده  شود،  مهیا  انتقال 
تابستان در کروزیرو بمانم و بعد منتقل شوم 

با  دارم  دوست  زیرا  ندارم؛  مشکلی  هم 
باشگاهم در کوپا لیبرتادورس شرکت 

من  برای  بزرگی  چالش  که  کنم 
هر  برای  می شود.  محسوب 

احتمالی حاضر م«.
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روز پنج شنبه در یک گزارش استخبارات ایاالت 
متحده ی امریکا که به بیرون درز کرده، آمده 
است که دستگیری و کشتن رهبران شورشیان 
نقل قول  این گزارش  از  دارد.  تأثیر معکوس 
در  خاص  به طور  آن  نتایج  که  است  شده 
افغانستان »محدود« است. این گزارش مربوط 
ویکی لیکس  توسط  که   2009 جوالی  به 
انتشار یافته است، به دیدگاه های جانب داران 
دارای  »اهداف  عملیات  مورد  در  مخالفان  و 
افراد  یا  »علیه  که  می پردازد  زیاد«  ارزش 

شبکه های خاصی« به راه انداخته می شوند.
کار  دوران  در  صفحه  ای   ١8 گزارش  این 
استخبارات  دستگاه  بر  پنیتا  لیون  ریاست 
مرکزی امریکا یا سی آی ای  تدوین شده است. 
گزارش فقط چند ماه پیش از »افزایش« شمار 
سربازان ایاالت متحده ی امریکا در افغانستان 
تهیه  اوباما  باراک  جمهور  رییس  دستور  به 
شده است که هدف آن عقب زدن شورشگری 
طالبان، شکست دادن القاعده و تسریع پایان 

جنگ بود.
به  را  برنامه  این  کمک  گزارش  این 
کشور  در  ضد شورش گری  موفقیت های 
محدود توصیف کرده است. در گزارش گفته 
شده است: »طالبان قابلیت کلی زیادی برای 
دارند.  رفته ی شان  دست  از  رهبران  تعویض 
کابل،  از  بیرون  در  حکومت  محدود  نفوذ 
هم آهنگی تالش ها برای اهداف دارای ارزش 
زیاد را با مشکل مواجه می سازد«. هم چنان در 
نتیجه گیری گزارش آمده است که پناه گاه های 
رهبران طالبان در پاکستان نیز »تالش برای 

اهداف دارای ارزش زیاد را پچیده می کنند«.
اما گفته شده است که این تاکتیک ها در مجبور 
ساختن اسامه بن الدن به مخفی شدن موفق 
بوده است. در نتیجه ی آن، او کمتر برآمدهای 
کلیدی داشت، »به شمول این که به تکنالوژی 
مخابراتی غیر پیشرفته متکی بود، برای مالقات 
با زیردستانش بی میل بود و به رهبری آن از 
فاصله ی دور و در حالت اختفا قناعت می کرد«.
برخی  تمایل  که  است  آمده  گزارش  این  در 
گروه های شورشی برای انجام دادن حمالت، 
دادن  قرار  هدف  که  می کند  آن  بر  داللت 
لوژستیک و منابع مالی آن ها »در برخی شرایط 
ساختار  دادن  قرار  هدف  از  مؤثر تر  می تواند 
القاعده  علیه  مبارزه  در  باشد«.  گروه  رهبری 
در عراق، عملیات با اهداف دارای ارزش زیاد، 
ائتالف و  اقدامات وسیع تر  با »با  تنها یک جا 
قطع  برای  تالش ها  مانند  عراقی،  سنی های 
حمایتی اش«  پایگاه  با  عراق  القاعده  ارتباط 

به کار گرفته می شد.
عملیات با اهداف دارای ارزش زیاد، در تضعیف 
شورشیان از طریق کاهش اراده ی شورشیان، 
متفرق ساختن گروه آن ها یا تقویت روحیات 
حکومت و جلب حمایت برای آن مؤثر بود. در 
این سند گفته می شود که »عملیات با اهداف 
مفید  نقش  می تواند  وقتی  زیاد  ارزش  دارای 
بازی کند که بخشی از یک استراتژی وسیع تر 

ضد شورشگری باشد«. 
این گزارش که شرح موفقیت ها وشکست های 
این شیوه را در چندین گروه در سرتاسر جهان 
قاطعانه«ی  »استفاده ی  از  می دارد،  بیان 

عملیات با اهداف دارای ارزش زیاد علیه گروه 
»راه درخشان« در پیرو سخن به میان آورده 
سال  در  ارشدش  رهبر  و  مؤسس  که  است 

١992 دستگیر شد.
در گزارش گفته شده که »بقایای »گروه راه 
این سو  ١990به  دهه ی  اوایل  از  درخشان« 
کوشیدند تا دوباره خود را جمع وجور کنند، اما 
کنند؛  غلبه  عقب گردهای شان  بر  نشدند  قادر 
شخصیت  کیش  اطراف  در  جنبش  این  زیرا 
)رهبرش( تشکیل شده بود«. اما این گزارش 
دستگاه استخبارات مرکزی امریکا، سی آی ای، 
یک لیست تأثیرات منفی باالقوه ی این شیوه 
را برشمرده است که شامل »افزایش حمایت 
این که حکومت  از  مانع شدن  و  از شورشیان 
سایر وجوه استراتژی ضد شورش گری را ببیند 
و  استراتژی  این که   به  شورشیان  تحریک  و 
سازمان را به ترتیبی دگرگون کنند که به سود 

شورشیان باشد«.
این  باالقوه ی  خطرات  جمله ی  از  بنابراین، 
مسلح  گروه  از  توده ای  »حمایت  عملیات، 
رهبران  گراییدن  تندروی  به  مردم،  بین  در 
خالیی  ایجاد  و  شورشی  گروه  باقی مانده ی 
آن  در  تندرو تر  بسیار  گروه های  که  می باشد 
در  ویکی لیکس  شوند«.  داخل  می توانند 
اسناد  هزار   250 نشر  به  شروع   20١0 سال 
دیپلماتیک امریکا و 500 هزار سند و گزارش 
محرم اردوی امریکا نمود که این ها دیپلماسی 
و جنگ ایاالت متحده در جنگ های عراق و 

افغانستان را پوشش می دادند. 
)دویچه وله(

پولیس  فرماندهی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
می گویند که برای بهبود وضعیت امنیتی، گارنیزیون  
جمهور  رییس  توسط  آن  اعضای  و  ایجاد  جدیدی 
فرمانده ی  رحیمی،  عبدالرحمان  می شوند.  انتخاب 
که  گفت  رویترز  خبرگزاری  به  دیروز  کابل  پولیس 
این گارنیزیون برای هم آهنگی میان نیروهای امنیتی 

و دفع حمالت طالبان در کابل ایجاد می شود.
در  حکومت های پیشین نیز گارنیزیون در کابل وجود 
کابل،  پولیس  فرمانده ی  گفته ی  به  است.  داشته 
سابق،  حکومت های  زمان  در  گارنیزیون  موجودیت 
بهبود  برای  به ویژه  حکومت تحت حمایت شوروی، 
گارنیزیون  ایجاد  طرح  بود.  شده  واقع  مفید  امنیت 
جدید چندی پیش از سوی رییس جمهور اشرف غنی 

مطرح شد.
هنوز به طور دقیق معلوم نیست که این گارنیزیون چه 
زمانی ایجاد می شود؛ اما رحیمی می گوید، گارنیزیون 
یا مرکز کنترول جدید کابل در موقع هر گونه حمله، 
نیروهای  میان  هم آهنگی  و  فرماندهی  صالحیت 

او در  بود.  دارا خواهد  را  استخبارات  و  پولیس  اردو، 
ادامه گفته است که برای بهبود وضعیت امنیتی کابل 

سه برنامه   روی دست اند.
و  میان مدت  درازمدت،  برنامه های  از  رحیمی 
کوتاه مدت نام برده و گفته است که در حال حاضر 
جریان  پولیس  تشکیالتی  سیستم  تقویت  روی  کار 
که  می شوند  مطرح  حالی  در  اظهارات  این  دارد. 
است.  یافته  افزایش  کابل  در  طالبان  حمالت  اخیراً 
طالبان در دو ماه اخیر بیش از ١5 حمله ی انتحاری 
و انفجاری را در کابل انجام داده اند که تلفات جانی 

زیادی را بر جا گذاشته اند.
مقام های امنیتی می گویند که طالبان در جنگ رویارو  
با نیروهای امنیتی شکست خورده و حال برای نشان 
دادن حضور شان، حمالت انتحاری و انفجاری را در 
داده اند.  افزایش  کابل  در  به ویژه  بزرگ،  شهرهای 
راه اندازی چنین  با  طالبان  که  داده اند  اطمینان  آنان 
حمالتی  موفق نمی شوند و نیروهای امنیتی توانایی 

تأمین امنیت کشور را دارند.

سازمان »سیا« بازداشت و کشتار
 رهبران شورشیان را غیر مؤثر می داند

فرماندهی پولیس کابل: رییس جمهور
 اعضای گارنیزیون جدید را تعیین می کند


