
Year 03قیمت:10افغانیسالسومسهشنبه745 Price: 10 AfTuesday 30 Dec, 2014 9جدی،1393

اختالفرییسجمهوروهمکارانانتخاباتیاش،

 مانع اصلی معرفی کابینه است

صفحه 2

صفحهصفحه

بخش چهارم

3
5ص

5ص

آن سوی جاده بمبی می ترکد  و 
این سوی جاده پسری درس می خواند

افغانستان، پناهگاه جهادیان

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

جنگخاطرهها
جنگ افغانستان بیش تر از هر توجیهی می تواند به صورت »جنگ خاطره ها« توجیه شود. 
ایاالت متحده ی امریکا بر پایه ی خاطره ها و رویدادهای تاریخی جنگ را در افغانستان 
آغاز کرد. رییس جمهور بوش در کتاب »لحظه های تصمیم گیری«اش دالیل آغاز جنگ 

را چنین بیان می کند:
»تصمیم من ناشی از افت پالیسی های دو دهه ی اخیر در ایاالت متحده ی امریکا بود. بعد 
از بمب گذاری تروریست های حزب اهلل  در پایگاه نیروهای دریایی و سفارت ما در لبنان  در 
1983، رییس  جمهور ریگان نیروهای ما را به عقب نشینی وا داشت. زمانی  که تروریست ها 
یکی از چرخ بال های بالک  هاک  ما را در سال 1993 در سومالی ، منفجر کردند، رییس  
جمهور کلینتن سربازان ما را از آن جا بیرون کشید. در سال 1998، با بمب  گذاری در 
دو سفارت خانه ی امریکا در در آفریقای شرقی شبکه ی القاده به رییس  جمهور کلینتن 
هشدار داد که باید النه های القاعده را در افغانستان مورد حمالت موشکی قرار می داد؛ 

اما کمپ های تعلیمی القاعده بی پروا رو به توسعه گذاشتند و ایاالت متحده ی امریکا...

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان

سیاست ویران کننده ی
 پرورش طالبان؛ دامی که اکنون

 خود پاکستان به آن افتاده 

4ص



والیت  در  ساله   14 دختر  یک  روز:  اطالعات
انجام  به  وادار   مامایش  و  پدر  از سوی  هلمند که 
انجام حمله ی  از  قبل  بود،  انتحاری شده  حمله ی 
والیت  این  پولیس  تسلیم  را   خودش  انتحاری، 
اعالم  دیروز  هلمند  امنیتی  مقام های  است.  کرده 
کردند که این دختر زرمینه نام دارد و توسط پدر 
شده  انتحاری  حمله ی  انجام  به  وادار  مامایش  و 

است.
پولیس  فرماندهی  سخنگوی  عبیدی،  احمد  فرید 
برای  گفت،  بی بی سی  به  دیروز  هلمند  والیت 
هدف  موقعیت  پیش  روز  یک  نوجوان  دختر  این 

او، سپس  حمله نشان داده شده است. به گفته ی 
را  خودش  و  کرده  استفاده  فرصت  از  دختر  این 
این  است.  کرده  تسلیم  پولیس  امنیتی  پاسگاه  به 
دومین بار است که در والیت هلمند دختران وادار 

به انجام حمله ی انتحاری می شوند.
پیش از این یک دختر دوازده ساله به نام اسپوژمی 
انجام  به  وادار  والیت  این  خانشین  ولسوالی  در 
حمله ی انتحاری شده بود که او نیز قبل از انجام 
پولیس تسلیم شد. در همین  به  انتحاری  حمله ی 
هلمند  والیت  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  حال، 
ولسوالی  به  پدرش  سوی  از  زرمینه  که  می گوید 

نوزاد این والیت آورده شده است.
به  پولیس،  به  تسلیمی  از  پس  نوجوان  دختر  این 
به  دختر  سپس  است.  شده  منتقل  لشکرگاه  شهر 
رسانه ها گفته است که توسط پدرش وادار به انجام 
حمله ی انتحاری شده است. این دختر می گوید که 
انجام  منظور  به  شدن  آماده  برای  قبل  هفته  سه 
داده  انتقال  مامایش  خانه ی  به  انتحاری  حمله ی 

شده است.
در همین حال، سخنگوی پولیس هلمند می  گوید 
به نام  فرد  یک  زرمینه،  اعترف های  اساس  بر  که 
را  دختر  این  پدر  طالبان،  گروه  عضو  عبدالباقی، 

حمله ی  انجام  برای  را  دخترش  که  کرده  وادار 
انتحاری آماده کند. این در حالی است که چندی 
پیش اعضای گروه طالبان دو کودک را نیز آماده ی 

انجام حمله ی انتحاری کرده بودند.
با این حال، پدر زرمینه این جزئیات را تأیید نکرده، 
اما یک منبع محلی گفته است که این دختر هنگام 
تسلیمی با خود تجهیزات حمله ی انتحاری نداشته 
است. هنوز در ارتباط به این قضیه کسی بازداشت 
نشده است. هلمند در جنوب کشور از والیت های 
از  شماری  و  مرکز  در  طالبان  که  است  نا امن 

ولسوالی های این والیت فعالیت دارند.

از کشته شدن  داخله  امور  اطالعاتروز: وزارت 
در  گذشته  ساعت   24 در  طالب  جنگ جوی   59
عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور خبر داد. در 
خبرنامه ی ارسالی این وزارت به روزنامه ی اطالعات 
 22 دست کم  عملیات  این  در  که  است  آمده  روز 

شورشی طالب دیگر زخمی شده اند.
لغمان،  کنر،  مربوطات والیت های  در  عملیات  این 
پروان، قندوز، سرپل، جوزجان، بلخ، قندهار، ارزگان، 

گروه های  سرکوب  برای  خوست  و  میدان وردک 
امنیت بهتر در مربوطات این  هراس افگن و تأمین 
عملیات  این  در  است.  شده  راه  اندازی  والیت ها 
امنیت  و  ملی  اردوی  نیروهای  پولیس،  برعالوه ی 
خبرنامه ی  در  هم چنان  داشته اند.  سهم  نیز  ملی 
وزارت داخله آمده است که در این عملیات مقداری 
نیروهای  به دست   نیز  و  سنگین  جنگ افزار سبک 
امنیتی آمده است. بر اساس این خبرنامه، مأموران 

از  را  ماین  حلقه   55 دیگر  اقدام  یک  در  پولیس 
و  ارزگان  غزنی،  قندهار،  والیت های  مربوطات 

جوزجان کشف و خنثا کرده اند.
به  طالب  شورشیان  سوی  از  به تازگی  ماین ها  این 
شده  جاسازی  تروریستی  و  تخریبی  اعمال  منظور 
بودند. در حال حاضر نیروهای امنیتی با طالبان در 
نفس گیر  جنگ  در  کشور  والیت های  از  شماری 
ناتو  نیروهای  جنگی  مأموریت  پایان  با  دارند.  قرار 

در کشور، رهبری تمام عملیات ها و تأمین امنیت بر 
دوش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. این نیروها 
خود  از  تروریزم  با  مبارزه  در  گذشته  سال های  در 
توانایی خوبی نشان داده اند؛ اما آنان نیازمند تجهیزات 
اند. شماری از نمایندگان شورای ملی دو روز پیش 
گفتند که امریکا و ناتو مطابق امضای توفق نامه ها، 
در سال آینده باید نیروهای امنیتی را تجهیز و نیز در 

اختیار آنان هواپیماهای جنگی  قرار دهند.

همکاری های  ریاست  روز:  اطالعات
برای  کشور  وزارت  خارجه ی  منطقه ای 
افراط گرایی دیروز سمیناری را در  از  جلوگیری 
اشتراک کنندگان  است.  کرده  راه اندازی  کابل 
افراط گرایی  که  کرده اند  تأکید  سمینار  این  در 
آن  از  جلوگیری  برای  و  ندارد  دینی  ریشه ی 
کشور  سراسر  در  آگاهی دهی  برنامه های  باید 

راه اندازی شوند.
همکاری های  ریاست  معاون  غرجی،  الهام 
بین  از  برای  وزارت خارجه گفت که  منطقه ای 

روشنفکران  و  سیاست مداران  افراطیت،  بردن 
افکار  ساختن  روشن  برای  را  برنامه هایی  باید 
عمومی روی دست گیرند. به گفته ی او، چنین 
رسانه ها،  داشت  حضور   در  باید  برنامه هایی 
نهادهای مدنی و اعضای شورای ملی راه اندازی 

شوند.
این  در  می گویند،  کارشناسان  حال،  همین  در 
برنامه ها باید واضح شود که افراط گرایی توجیه 
دینی  مسایل  از  تندرو  گروه های  و  ندارد  دینی 
امیری،  علی  می کنند.  سیاسی  استفاده های 

که  گفت  دیروز  نشست  در  دانشگاه،   استاد  
است  خطرناک  سرطان  دانه ی  مانند  افراطیت  
و  منطقه  سطح  به  آن  از  جلوگیری  برای  و 
افزود که در حال حاضر  او  جهان تالش شود. 
احساسات  و  مذهبی  ادبیات  از  افراط گرایان 
مذهبی جوانان سوء استفاده می کنند. امیری در 
ادامه با اشاره به  این که افراط گرایان با قضایای 
مردم به طور احساساتی برخورد می کنند، گفت: 
طرف دار  و  ندارند  منطقی  استدالل  »آنان 
جنگ و کشتار هستند، از جذبات دینی جوانان 

استفاده ی نادرست کرده و سیاست شان بر ضد 
زنان است«. شماری از شرکت کنندگان سمینار 
با  افراطی  حلقات  بیش تر  که  گفتند  نیز  دیروز 
استفاده از نام اسالم و مذهب، دست به اعمال 
خشونت  اسالم  که  حالی   در  می زنند؛  خشونت 
ریاست  معاون  غرجی،  الهام  نمی پذیرد.  را 
همکاری های منطقه ای وزارت خارجه گفت که 
را در سطح ملی و  آینده سمینارهای عملی  در 
بین المللی برای از بین بردن افراطیت راه اندازی 

می کنند.

غنی  اشرف  محمد  روز:  اطالعات
سفیر  مانتیتسکی،  السکاندر  اعتمادنامه ی 
پذیرفت.  را  افغانستان  برای  روسیه  جدید 
نشر  با  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
مراسم  از  پس  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
تقدیم اعتمادنامه، اشرف غنی و سفیر جدید 

در  کشور  دو  روابط  گسترش  روی  روسیه 
فرهنگی،  تجارتی،  اقتصادی،  عرصه های 
با مواد مخدر بحث کردند.  تعلیمی و مبارزه 
بر اساس این خبرنامه، رییس جمهور ضمن 
مانتیتسکی  السکاندر  به  خوش آمدگویی 
روابط  بیش تر  تحکیم  خواهان  ما  که  گفت 

مانتیتسکی  آن،  به دنبال  هستیم.  روسیه  با 
از  حمایت  برای  را  کشورش  آمادگی 
گفت  و  کرد  ابراز  افغانستان  جدید  حکومت 
که در زمان مأموریتش تالش می کند  روابط 
که  افزود  او  یابد.  گسترش  کشور  دو  میان 
آماده  دیگر،  ساحات  عالوه ی  بر  کشورش 

کشور  آن  ناتمام  ساختمانی  است  پروژه های 
اکمال  پایه ی  به  و  آغاز  افغانستان   در  را 
است  کشورهایی  جمله ی  از  روسیه  برساند. 
مبارزه  در  گذشته  سال های  جریان  در  که 
با  آن  قاچاق  از  جلوگیری  و  مخدر  مواد  با 

حکومت همکاری کرده است.

نمایندگان  مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون 
چهارشنبه آینده طرح تعدیل  برخی از مواد قانون 
ثبت  احوال نفوس را به نشست عمومی  مجلس 
ارائه می کند. مسوده ی قانون ثبت  احوال نفوس  
تاریخ 9 قوس  به  از تصویب شورای ملی،  پس 
شد؛  توشیح  جمهور  رییس  سوی  از  روان  سال 
اعضای  برخی  مجلس،  اعضای  از  شماری  اما 
جامعه ی مدنی، احزاب سیاسی  و مردم  به درج 

کمپیوتری  شناس نامه ی  در  اقوام  نام  نبودن 
اعتراض نمودند.

در پی این اعتراض ها رییس جمهور  این موضوع 
این  تا کنون  اما  نمود؛  راجع  عالی   دادگاه  به  را 
است.  نگرفته  تصمیمی  مورد  این  در  دادگاه 
در  آن  از  پس  یادشده   قانون  تعدیل  موضوع 
از اعضای مجلس  مجلس گرم شد که شماری 
نمایندگان در مواد سوم و ششم پیش نهاد تعدیل 

شناس نامه  های  در  که  گفته اند  آن ها  نموده اند. 
کمپیوتری ، باید در کنار کلمه ی افغان، نام ملیت 
منشی  نایب  عرفان،  عرفان اهلل  شود.  ذکر  نیز 
به  مجلس،  فیصله ی  مطابق  که  گفت  مجلس 
کمیسیون امنیت داخلی وظیفه داده شده تا طرح 
تعدیل قانون را آماده نماید. او افزود، کمیسیون 
طرح  در  تعدیل  کردن  آماده  مورد  در  یادشده  
مذکور، تا کنون به هیئت اداری کدام اطالع نداده 

است. اما شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون امنیت 
داخلی مجلس گفت که طرح تعدیل قانون ثبت 
 احوال نفوس  آماده شده و به تاریخ 10 ماه جاری  
افزود،  وی   می شود.  ارائه  عمومی  جلسه ی  به 
کمیسیون فیصله کرده است که در شناس نامه ی 
کمپیوتری تنها  نام جمهوری اسالمی افغانستان 
نوشته شود؛ به ذکر کلمه های افغان و ملیت نیاز 

نیست. )پژواک(

رییسان  و  اداری  هیأت  روز:  اطالعات
با  نمایندگان  مجلس  کمیسیون های هجده گانه ی 
دیدار کردند.  اجرایی حکومت وحدت ملی  رییس 
در  تأخیر  از  پرسش  هدف  به  که  دیدار  این  در 
به  اجرایی  رییس  گرفت،  صورت  کابینه  معرفی 
اجرایی  ریاست  که  است  گفته  نمایندگان مجلس 
نامزدوزیران  معرفی  برای  لندن  نشست  از  قبل 
آمادگی داشت و دلیل اصلی معرفی نشدن کابینه، 
انتخاباتی اش  همکاران  و  جمهور  رییس  اختالف 

است.
که  نمایندگان  مجلس  از  منبع  یک  گفته ی  به 
دیدار  در  عبداهلل  شود،  فاش  نامش  نخواست 
نمایندگان  با   )1393 جدی   8 )دوشنبه،  دیروز 
مجلس گفته است، همین حاال هم من، معاونان 
و هم تیمی هایم بر سر اسامی و افرادی که برای 
نامزدوزیری در نظر گرفته ایم، توافق کامل داریم 
و بر بنیاد توافقاتی که در اوایل داشتیم، ما لیست 
از نشست  قبل  را حتا  آنان  اسامی  و  نامزدوزیران 

لندن برای معرفی به پارلمان آماده کرده بودیم. 
ریاست  مطبوعاتی  اعالمیه ی  اساس  بر  هم چنان 
نمایندگان  به  عبداهلل  دیدار،  این  مورد  در  اجرایی  
مجلس گفته است: »در صحبت دیشب، وقتی ما 
به جز  کردیم،  صحبت  نامزد وزیران  نام های  روی 
مالیه،  و  دفاع  وزارت  نامزدوزیران  یعنی  اسم،  دو 
هیچ اسمی نزد رییس جمهور کشور نهایی نبود.« 
رییس  است،  افزوده  دیدار  این  در  اجرایی  رییس 
روی  سیاسی اش  همکاران  و  معاونان  جمهور، 

نامزدان سایر وزارت ها اختالف دارند.
مجلس  نمایندگان  به  عبداهلل  منبع،  از  نقل  به 
نام های  قبلی،  توافق های  بنیاد  بر  است،  گفته 
رییس  با  کرده ایم،  انتخاب  ما  که  نامزدوزیرانی 
جز  غنی  آقای  و  شده  گذاشته  میان  در  جمهور 
نامزدان توافق دارد.  در یک مورد، در مورد سایر 
رییس اجرایی افزوده است، »ما برای پست وزارت 
سروری(  و  معنوی  احمد  )فضل  نفر  دو  داخله 
در  ]تنها[  جمهور  رییس  که  بودیم  کرده  معرفی 

مورد سروری مالحظه داشت.
تأکید  دیگر  یک بار  دیدار  این  در  اجرایی  رییس 
جمهور  رییس  که  وعده  ای  پایان  تا  است،  کرده 
کابینه  بود، کار معرفی  داده  لندن  از نشست  قبل 
»قرار  است،  گفته  عبداهلل  آقای  می شود.  نهایی 
رییس  جناب  با  فرداشب  که  دیداری  در  است 
اسم  نهایی کردن  روی  کار  داریم،  جمهور کشور 
تا  امیدوارم  و  برسانیم  آخر  به  را  نامزدوزیران 
فرداشب لیستی که از جانب رییس جمهور کشور 

معرفی می شود، نهایی شود.«
از تشکیل حکومت جدید، قرار بود در مدت  پس 
آن که  از  تشکیل شود. پس  آن  کابینه ی  روز   45
طی  را  کابینه اش  نتوانست  ملی  وحدت  حکومت 
جمهور  رییس  کند،  معرفی  مجلس  به  مدت  این 
در  لندن  نشست  برگزاری  از  پیش  غنی  اشرف 
مورد افغانستان گفت، در مدت سه-چهار هفته ی 
آینده اعضای کابینه ی جدید را معرفی می کنند. 

اکنون بیش از سه ماه از تشکیل حکومت وحدت 

حکومت  این  کابینه  ی  هنوز  اما  می گذرد؛  ملی 
تشکیل نشده است و سران این حکومت با انتقاد 
فعاالن  آگاهان،  شهروندان،  سوی  از  شدیدی 
شبکه های  کاربران  و  رسانه ها  مدنی،  جامعه ی 

اجتماعی مواجه اند. 
دلیل  مجلس  اعضای  و  آگاهان  از  شماری 
را  در کشور  و هرج ومرج  ناامنی ها  افزایش  اصلی 
امور کشور توسط  اداره ی  و  کابینه  معرفی نشدن 
مجلس  گذشته  هفته ی  خوانده اند.  سرپرستان 
که  داد  مهلت  حکومت  به  هفته  یک  نمایندگان 
و  گذشت  مهلت  این  کند.  معرفی  را  کابینه اش 
رهبران  با  که  گرفتند  تصمیم  مجلس  نمایندگان 
معرفی  دلیل  و  کنند  دیدار  ملی  وحدت  حکومت 

نشدن کابینه را از آن ها بپرسند.
کمیسیون های  رییسان  و  اداری  هیأت  است  قرار 
دیدار  نیز  جمهور  رییس  با  مجلس  هجده گانه ی 
او هم  از  را  کابینه  معرفی  در  تأخیر  و علت  کنند 

بپرسند.
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مردی در هلمند دخترش را وادار به انجام حمله ی انتحاری کرد 

59 جنگ جوی طالب در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند

برگزاری  سمیناری برای جلوگیری از افراط  گرایی در کشور

اشرف غنی اعتماد نامه ی سفیر جدید روسیه را پذیرفت

طرح تعدیل قانون ثبت  احوال نفوس به مجلس ارائه می شود

اختالفرییسجمهوروهمکارانانتخاباتیاش،

 مانع اصلی معرفی کابینه است

طالبان
 و پا گذاشتن

 روی ارزش ها

دختر  یک  که  است  کرده  اعالن  هلمند  والیت  در  پولیس 
حمله ی  انجام  به  وادار  خانواده اش  از سوی  که  ساله  چهارده 
انتحاری شده است، قبل از حمله خودش را به نیروهای پولیس 
تسلیم کرده است. این دختر گفته که از سوی پدر و مامایش 
وادار به انجام حمله ی انتحاری بر نیروهای پولیس شده است.

در طول سیزده سال گذشته این بار دوم است که وادارسازی 
دختران خرد سال به انجام عملیات های انتحاری افشا می شود. 
سال گذشته نیز یک دختر ده ساله در والیت هلمند که از سوی 
برادرش وادار به انجام حمله انتحاری شده بود، قبل از حمله 
خودش را به نیروهای امنیتی تسلیم کرد . اما تاکنون مشخص 
افغانستان در چند سال گذشته عملیات های  آیا در  نیست که 
در  زنان  این که  یا  نه؟  یا  شده   انجام  زنان  سوی  از  انتحاری 

صفوف طالبان و عملیات های انتحاری حضور دارند یا خیر؟ 
استفاده از کودکان در عملیات های جنگی و انتحاری پدیده ی 
رایج در افغانستان است. بارها کودکان خرد سال از میدان های 
از  انتحاری  حمالت  انجام  برای  تالش   جریان  در  جنگ  یا 
تجاوز  بد رفتاری،  گردیده اند.  دستگیر  امنیتی  نیروهای  سوی 
جنسی و جنایت علیه کودکان بارها از سوی طالبان که خود را 
پاس داران و اعاده کنندگان شریعت اسالمی می خوانند، صورت 
گرفته است. چندین مورد عوامل انتحاری که از سوی نیروهای 
امنیتی بازداشت شده بودند، در اعترافات خود گفته بودند که 
بارها از سوی فرماندهان و مربیان طالب در مدارس دینی و 
پایگاه های آموزشی شان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. شبیه 
از سوی طالبان  بد رفتاری ها و جنایت علیه کودکان   این گونه 
حریم  عموم  به صورت  اما   است؛  شده  تکرار  بارها  تروریست 
زنان و خانواده ها در نزد جنگ جویان طالب محترم و مصئون 
دیدگاه های سخت  گیرانه ی  علی رغم  تاکنون  می شد.  پنداشته 
آن ها در ارتباط با زنان،  این گروه همواره عزت زنان و حریم 
حیثیتی آن ها را بر اساس باور های خودشان محفوظ نگهداشته 
فرماندهان  می رسیدند.  نظر  به  پابند  آن  به  سخت  و  بودند 
و  تاختند  زنان  آزادی های  و  حقوق  به  اگر  تاکنون  طالبان 
جنایت ها  کودکان  از  اسفتاده  سوء  و  ملکی  مردم  کشتار  در 
با تفسیر  ارتباط با عزت و حیثیت زنان  اما در  مرتکب شدند؛ 
باور  این  و  کردند  برخورد  متعصبانه  خودشان  سخت گیرانه ی 
به وجود آمده بود که حریم حیثیتی زنان از نظر طالبان محفوظ 
و استفاده ی ابزاری از آن ها در دیدگاه طالبان نکوهیده است. 
اما این اتفاق ها نشان می دهند که کم کم حریم های ممنوعه 
نیز قربانی فعالیت های جنگی  و ارزش های متصلبانه ی آن ها 
از  و تخریبی  شان می شود. فرماندهان طالبان به هیچ چیزی، 
جمله حریم حیثیتی زنان و عزت خانواده های شان نیز احترام 
انجام  به  نیز  را  خواهران شان  و  دختران  زنان،  آن ها  ندارند. 

عملیات انتحاری و تروریستی ترغیب می نمایند. 
زنان  شناسایی  و  مهار  است.  خطرناک  طالبان  تاکتیک  این 
انتحاری برای نیروهای امنیتی فوق العاده دشوار است. تالشی 
دیگر  و  برقع  اندرون  به  نگاه  عمومی  یا  مکان های  در  زنان 
و  است  تابو  افغانستان،  جامعه ی  در  زنان  پوشش  شیوه های 
نیروهای امنیتی حق ندارند  زنان را، حتا اگر مرموز و مظنون 
خانم  باید  نیز  پولیس  این که  مگر  نمایند.  بازرسی  باشند،  هم 
باشد. اما از آن جایی که پولیس زن در ساختار نیروهای امنیتی 
افغانستان بسیار اندک است، آن ها نمی توانند در تمام مناطق، 
ناامن، حضور  مناطق  شاهراه ها، خصوصا  و  روستا  و  شهر  در 

داشته باشند و زنان را تالشی نمایند.
یکی  زنان  پوشش  از  استفاده  که  است  خاطر  همین  به 
بارها  گروه  این  است.  بوده  طالبان  مهم  تاکتیک های  از 
عملیات های انتحاری و دیگر فعالیت های تخریبی را با استفاده 
از همین تاکتیک انجام داده است. با سخت گیری های شدید 
نیروهای امنیتی، ممکن است طالبان از این ابزار بیش تر استفاده 
نمایند؛ چون مهار و مدیریت آن برای نیروهای امنیتی سخت 
و امکان استقرار پولیس زن در تمام مناطق وجود ندارد. باید 
دولت افغانستان راه های مؤثری را برای مقابله با این تاکتیک 
طالبان روی دست گیرند و اجازه ندهند با اغفال و فریب زنان 

و دختران، از آن ها در راستای دهشت افگنی استفاده نمایند.
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جنگخاطرهها
به صورت  می تواند  توجیهی  هر  از  بیش تر  افغانستان  جنگ 
بر  امریکا  متحده ی  ایاالت  شود.  توجیه  خاطره ها«  »جنگ 
پایه ی خاطره ها و رویدادهای تاریخی جنگ را در افغانستان 
»لحظه های  کتاب  در  بوش  جمهور  رییس  کرد.  آغاز 

تصمیم گیری«اش دالیل آغاز جنگ را چنین بیان می کند:
در  اخیر  دهه ی  دو  پالیسی های  افت  از  ناشی  من  »تصمیم 
ایاالت متحده ی امریکا بود. بعد از بمب گذاری تروریست های 
حزب اهلل  در پایگاه نیروهای دریایی و سفارت ما در لبنان  در 
به عقب نشینی  را  ما  نیروهای  ریگان  رییس  جمهور   ،1983
از چرخ بال های بالک   تروریست ها یکی  زمانی  که  وا داشت. 
هاک  ما را در سال 1993 در سومالی ، منفجر کردند، رییس  
جمهور کلینتن سربازان ما را از آن جا بیرون کشید. در سال 
در  در  امریکا  سفارت خانه ی  دو  در  بمب  گذاری  با   ،1998
آفریقای شرقی شبکه ی القاده به رییس  جمهور کلینتن هشدار 
مورد حمالت  افغانستان  در  را  القاعده  باید النه های  که  داد 
موشکی قرار می داد؛ اما کمپ های تعلیمی القاعده بی پروا رو 
به توسعه گذاشتند و ایاالت متحده ی امریکا به حمالت از راه 
القاعده کشتی دریایی  دور اکتفا می کرد. زمانی  که شبکه ی 
ایاالت متحده ی امریکا را در سواحل یمن   آماج قرار داد، امریکا 

به صورت آشکارا از خود واکنش نشان نداد.
تاریخی  مبدأ  در  را  از من تصمیم های  شان  پیش  ما  زعمای 
حدود  القاعده  شبکه ی  این که  از  بعد  بودند؛  گرفته  دیگری 
به صورت  امریکا  متحده ی  ایاالت  در  را  بی گناه  هزار  سه 
فجیع و وحشیانه به قتل رساند،  روشن بود که تروریست ها 
این که   گو  بودند.  کرده  نا درستی  تفسیر  ما  جدی  واکنش  از 
آن ها روند انسان دوستانه ی ما را  ضعف  تلقی می کردند. بدین 
 ترتیب، به ما هشدار می دادند که قصد حمالت بیش تری را 
دارند. نوار های تصویری و صوتی تبلیغات بین المللی القاعده 
به صورت بی پیشینه  ای  غوغا  بر پا کرده بودند . در اغلب پیام های 
القاده سوژه ی  شان  عقب گرایی ما  بود. گو این که  امریکایی ها 
در الفاظ بن  الدن تهی شده بودند: »ببر کاغذی«، بی خبر از 
خود که همین ببر های کاغذی در »بیست  و  چهار ساعت آینده 
به دویدن و قاپیدن شروع خواهند کرد و به آن ها نشان خواهند 

داد که )ببر کاغذی( کی ها هستند. 1«
با این حال، امریکا جنگ را در افغانستان ناسنجیده آغاز نکرده 
بود. ایاالت متحده ی امریکا از جنگ ویتنام درس های خوبی 
گرفته بود. شکست امریکا در برابر »جنگ گوریالیی« ویتنام 
تلخ  تجربه ی  عدم  آن  و  داشت  ویژه  پیام  یک  امریکا  برای 
بوش  تصمیم  زمانی  که  بود.  افغانستان  در  ویتنام  خاطره ی 
تأیید  مورد  امریکا  کنگره ی  از سوی  یازدهم سپتامبر  از  بعد 
قرار گرفت و فرمان جنگ در افغانستان صادر شد، قبل از آن 
جان مک کین، سناتور جمهوری خواه و یکی از سیاست مداران 
با تجربه ی جنگ ویتنام هشدار داده بود که ایاالت متحده ی 
امریکا نباید خاطره ی جنگ ویتنام را در افغانستان تازه کند. اما 
آیا جنگ در ایاالت متحده به صورت مشخص محاسبه شده 
بود؟ هرگز ایاالت متحده و کشورهای متحد این کشور فکر 
نمی کردند که جنگ افغانستان به طوالنی ترین جنگ ایاالت 
را  ایاالت متحده  توانستند جنگ  متحده مبدل شود. طالبان 
در افغانستان به »طوالنی« ترین جنگ مبدل کنند. حمالت 
به صورت  بعدی  سال های  طی  و  آغاز   2004 در  طالبان 
کتابش  در  بوش  قسمی  که  یافتند.  افزایش  چشم گیری 
می نویسد: »گزارش های سازمان سیا و ارتش از نفوذ ترسناک 
طالبان حکایت می کردند. معما، در نقشه های رنگین شده  ای 
سایه ها،  و  عالمت ها  دیدم.    2006 نوامبر  در  که  شد  متبلور 
داشتند که  بیش تری  و مرگ بار  از حمله ها ی شدید  حکایت 
در نقاط مختلف افغانستان  به وقوع پیوستنی بودند. جهان نمای 
2004، با خون سردی سایه دار گشته بود. در جهان پژوه 2005، 
مناطقی در جنوب و شرق افغانستان عالمت گذاری شده بودند. 
سیاه  جنوبی  و  مناطق شرقی  کلیه ی  در جهان ستوه 2006، 
شده بودند. فقط در یک  سال، شمار انفجار هایی که از راه دور 
اداره می شدند، دوچندان شده بود و شمار حمله های انتحاری، 

بیش تر از چهار برابر افزایش یافته بود. 2« افغانستان در 2007 
و 2008 نیز شاهد حمالت خونین و مرگ بار  بود و در 2009 تا 
2014 طالبان به صورت منظم و مشخص حتا حساس ترین و 

امن ترین نقاط پایتخت را مورد حمله قرار دادند.
خروج  )سال    2014 به خصوص  پسین،  سال های  در  طالبان 
از  توان مندتر  که  دادند  نشان  افغانستان(،  از  ناتو  نیروهای 
گذشته می توانند مناطق دل بخواهی شان را در وقت های معین 
و دل بخواهی شان مورد حمله قرار دهند. کشته شدن افسران 
بلند رتبه ی امریکایی در امن ترین نقطه ی کابل, یعنی میدان 
درون  در  امریکایی  بلند رتبه ی  افسر  دو  هوایی، کشته شدن 
وزارت امور داخله در 25 فبروری 2012، حمله بر کمپ بستین 
در هلمند و حمالت منظم این گروه بر میدان هوایی کابل همه 
اند و آن این که هماهنگی کامل میان  بیان گر یک موضوع 
»حرف« و »عمل« طالبان وجود دارد. در عین حالی  که کابل 
این گروه در قطر »پرچم  را به جهنم مبدل کرده اند، سران 
دادند  به جهانیان نشان  بلند کردند و  را  این گروه  سیاسی« 
که طالبان قدرت آن را دارند که دوباره در کابل مستقر و نظام 
جدیدی را راه اندازی کنند. طالبان در کنار حمالت مرگ بار بر 
نیروهای امنیتی افغانستان و هم کاران ناتوی شان، استراتژی 
و  پاکستان  مرزی  مناطق  مردم سنتی  میان  در  را  قوی تری 
افغانستان، مناطق جنوب افغانستان و شرق و شمال روی دست 
محروم  اما  و  جوان  قشر  از  گروه  این  سربازگیری  گرفته اند. 
این کشور و فراهم آوری زمینه های معیشتی برای خانواده های 
»فدایی ها« پیام واضحی به دولت افغانستان و جامعه ی جهانی 
دارد. طالبان به سربازان شان که در برابر نیروهای امریکایی و 
»مزدوران افغانی« شان می جنگند، لقب »غازی« اعطا می کنند 
و برای سربازانی  که توسط نیروهای امنیتی و امریکایی ها کشته 
می شوند، یا »خودترقانی« می کنند، لقب »شهید« می دهند و 
به خانواده های شان بیمه ی حیاتی فرزندان قربانی شان را فراهم 
می آورند. چیزی  که سربازان نیروهای امنیتی از آن محروم اند 
و در نبود آنان خانواده های شان به شدت رنج می برند. طالبان 
برای شهدا و زخمی های شان »ترانه « های حماسی می سازند 
و در نوار های صوتی قریه به قریه میان خانواده های قربانیان 
تأثیر  که  تنها  نه  طالبان  حماسی  ترانه های  می کنند.  پخش 
بلکه  دارند،  افغانستان  سنتی  مردم  روان  و  روح  بر  مستقیم 
شیوه ی تاریخی اجداد و پدران شان را در »جنگ علیه کفار« 
در اذهان آن مردم زنده می کند.3   در مقابل، دولت افغانستان 
حتا نمی تواند زمینه ی انتقال جسد سربازان را به خانه های شان 
فراهم آورد و جسد سربازان روزها و حتا ماه ها در میان گودال ها 
و خاک وگرد هلمند و قندهار و زابل و ارزگان و کنر و پکتیا باقی 

می مانند و می پوسند.
طالبان نه تنها در شیوه ی برخورد با قربانیان و خانواده های شان 
نسبت به دولت افغانستان تفوق دارند، بلکه از لحاظ فرهنگی 
و سیاسی نیز خط  مشی این گروه نسبت به دولت افغانستان 
در میان مردم سنتی این کشور محبوبیت دارد. شب نامه های 
اکثراً  نگاشته می شوند،  برای جلب حمایت مردم  طالبان که 
حاوی مطالب اسالمی، آیات قرآن عظیم الشأن، احادیث نبوی 
و گفته های اندیشمندان مسلمان و به خصوص خلفای راشدین 
می باشند. در مقابل، دولت افغانستان در میان مردم سنتی و 
را  مردم  پالیسی جلب حمایت  از شهر ها هیچ گونه  دور افتاده 
نامه های شان  به  در  است. طالبان  نداشته  در مدت 14 سال 
ضمن  در  کشورها،  آن  حمایت  جلب  و  اسالمی  کشورهای 
به  کفار«  علیه  »مسلمانان  جنگ  ادبیات  از  قرآنی،  ادبیات 
شیوه ی پیامبر و خلفای راشدین استفاده می کنند که معمواًل 
به زبان های عربی و اردو نگاشته می شوند. در مقابل، نامه های 
دولت افغانستان حتا به قطر )بزرگ ترین کشور اسالمی حامی 
طالبان( به زبان انگلیسی نگاشته و فرستاده می شود. گذشته از 
موارد باال، طالبان با به کار گیری شیوه های مدرن اطالع رسانی 
از طریق شبکه های اجتماعی و انترنت و فرستادن نامه های 
انگلیسی به کشورهای اروپایی و امریکایی، بر خالف نامه ها 
آیت  افغانستان که هیچ گونه  مردم  و  اسالمی  به کشورهای 
که  ساخته اند  ثابت  نمی شود،  دیده  آن ها  در  حدیث  و  قرآن 

دولت  از  مؤفق تر  به مراتب  عملی شان  برنامه ریزی های  در 
افغانستان بوده اند. این همه تالش طالبان برای ناکام ساختن 
افغانستان و به دست آوردن قدرت در  نیروهای امریکایی در 
این کشور اما عوامل دیگری نیز در قبال داشته است که  از 
ضعف نیروهای امریکایی و عدم مطالعه ی شان از این کشور و 
هم چنان ناهماهنگی میان نیروهای خارجی و دولت افغانستان 

ناشی می شود.
نیروهای ناتو که  روز یک شنبه »مأموریت جنگی« شان  را به 
از  دیگر  روز  دو  تا  کردند،  مبدل  قاطع«  حمایت  »مأموریت 
افغانستان خارج می شوند و تا کنون 3485 کشته داده اند. تلفات 
سنگین نیروهای امریکایی در افغانستان ناشی از بدکاری های 
به  که  است  بوده  افغانستان  مختلف  مناطق  در  نیروها  این 
برای  است.  کرده  کمک  مسلح  گروه های  و  طالبان  تقویت 
مثال، کشتن افراد بی گناه در پنجوایی در شب یازدهم مارچ 
بگرام در  قرآن کریم در  2012 توسط یک سرباز، سوزاندن 
فبروری 2012 و ادرار کردن سربازان امریکایی بر جسد های 
طالبان همه بی نظمی و عقده  ای بودن سربازان امریکایی را 
نشان می دهند. جنرال آلن و پتریوس، جنراالن امریکایی که 
برای فرماندهی نیروهای آیساف در افغانستان ایفای وظیفه 
کردند، در مارچ 2012 به »فساد اخالقی« متهم شدند و اجباراً 
از وظیفه های شان سبک دوش گردیدند. چنین تجربه ی تلخی  
نکرده اند.  تجربه  کشوری  هیچ  رزمنده ی  نیروهای  هرگز  را 
شکنجه ی سربازان که در این اواخر از سوی کنگره ی ایاالت 
متحده فاش شد، همه نشان می دهند که نیروهای امریکایی 
از افغانستان سخت رنج  از نبود یک استراتژی منظم خروج 
برای  و  افغانستان  مردم  برای  آمدم،  گفته  آنچه  با  می برند. 
زمانی  که  و  می شود  تعریف  یافته«  »پایان  جنگ  جهانیان 
جنگ ها پایان می یابند، چیزی  که از این جنگ ها باقی می ماند، 
این به »جنگ  از  ناتو پس  نیروهای  »خاطره« است. جنگ  
خاطره ها« مبدل خواهد شد. حوادث و اتفاق هایی که پس از 
سال 2001 در افغانستان اتفاق افتادند، چگونه گی  شان دیگر 
مهم نیست؛ آنچه مهم است، به خاطره سپردن این حوادث 
است. خاطره ها تنها تولید های فکری از گذشته نیستند، بلکه 
شک،  بدون  مانده اند.  باقی  اذهان  در  که  هستند  اتفاقاتی  
انسان ها نمی توانند تمام حوادث و وقایع را به خاطر بسپارند. 
حوادث بعضی کوچک و بعضی بزرگ اند، بعضی محسوس 
و دوام دار و بعضی نامحسوس و در نهایت دوام نیز نمی آورند. 
آنچه به خاطره ی مردم سپرده می شود، برجستگی های یک 

حادثه است. 
ناتو  نیروهای  خروج  از  پس  می تواند  افغانستان  دولت  آنچه 
است  این  دهد،  انجام  کشورها  این  کمک  با  افغانستان  در 
افغانستان  مردم  برای  را  مشخصی  مشی  خط  و  راه کار  که 
تعریف کند تا از میان این همه حوادث و اتفاق ها، یک اتفاق 
این که  به »خاطره ها« سپرده شود و آن  بزرگ و محسوس 
دولت افغانستان همه شمول و متحد و به سوی »ملی« شدن 
گام های عملی بر دارد. به باور نگارنده، دولت افغانستان در نگاه 
نخست نیاز دارد که خط مشی طالبان را در مناطق نا امن با 
یک برنامه ی وسیع استخباراتی غیر عملی ثابت کند. پالیسی 
مانند  دو  رویی  از  و  کند  مبدل  »دشمنی«  به  را  »برادری« 
طالبان بپرهیزد. در قدم دوم، تعریفی که طالبان از اسالم در 
مناطق نا امن ارائه  کرده اند را با برنامه ی وسیع مردمی و دینی، 
»نادرست« ثابت بسازد. اسالم ویژه است و هرگز نباید مورد 
میان سه ضلع  رابطه  قدم سوم،  در  واقع شود.  استفاده  سوء 
بپاشد.  ازهم  را  تباهی کشانده  به  را  مثلث شومی که کشور 
رابطه میان »تریاک«، »ترور« و »تفنگ« را در آن مناطق 
از بین ببرد و برای کشاورزان بدیل کوکنار فراهم کند و افراد 
مسلح غیر مسئول را خلع سالح و قاچاق بران را دست  گیر و بعد 
برای مدت طوالنی، نظر به جرم شان، حبس کند و در حق شان 
ضعف  نقاط  می تواند  هم چنان  افغانستان  دولت  نکند.  رحم 
طالبان را در آن مناطق برمال سازد. حمله ی طالبان به مساجد 
و مدارس دینی، منع فرزندان مردم از رفتن به مکتب ها، قتل 
مردم بی گناه در پکتیا، ارگون، غور و دایکندی نکاتی هستند 
به  نکات ضعف طالبان  این  از  افغانستان می تواند  که دولت 
نفع خود استفاده کند. هم چنان کارهای مثبتی که در طول 
14 سال گذشته انجام شده اند، از قبیل  بازسازی، روند صلح 
و آشتی  ملی را در میان مردم تبلیغ و در برابر فساد مبارزه ی 
جدی را روی دست گیرد. دولت افغانستان با تقویت نهادهای 
مدنی، احزاب سیاسی و احترام به ملیت تمام مردم افغانستان و 
تقویت اقلیت های قومی، پیامی را در میان مردم به صورت برابر 
گسترش دهد که نمایان گر موفقیت این دولت پس از خروج 

نیروهای ناتو از افغانستان باشد.
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مأموریت های  و  گفت  افغانستان سخن  مسئوالنه ی جنگ  فرجام  از  اوباما 
نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان را تمام شده خواند. البته او یک مقدار 
گفت که افغانستان هنوز هم یک کشور خطرناک است. چون خطر هنوز وجود 
دارد، بناًء نیروهای امریکایی به صورت کامل از افغانستان خارج نمی شوند و 
برای آموزش نیروهای امنیتی افغان، به تعداد 12500 سرباز امریکایی باقی 
خواهند ماند و مأموریت »حمایت قاطع« را پیش خواهند برد. به نظر شما، این 
12500 سرباز که در افغانستان باقی می مانند، چه چیزی را به نیروهای امنیتی 
ما یاد خواهند داد؟! به نظر من، این ها اواًل به نیروهای امنیتی ما یاد می دهند 
که چطور با مخالفان مسلح سیزده سال جنگ کنند. بعد از سیزده سال جنگ، 
در حالی که خطر مخالفان مسلح هنوز هم وجود دارد و هر روز قوی تر می شود، 
این نیروهای امریکایی به نیروهای افغانی یاد می دهند که چطور جنگ را 
مسئوالنه به فرجام برسانند. ما از کمک هایی که دولت امریکا به نمایندگی 
از مردم امریکا به دولت ما کرده، شدیداً سپاس گزاریم. گفته می شود، این 
جنگ زمانی مسئوالنه تر به فرجام خواهد رسید که تجهیزات نظامی امریکا 
به اوکراین انتقال داده شود. البته تالش ها برای عدم انتقال تجهیزات موجود 
امریکایی ها به اوکراین جریان دارد. خطری را که اوباما از آن یاد کرده، مطمئنًا 
مربوط به طالبان، شبکه ی حقانی، القاعده و حامیان شان است. این که او از کجا 
به این نتیجه رسیده، من نمی دانم. برایم مهم هم نیست. آن چه مهم است، این 
است که  10 سال قبل، وقتی از غزنی به کابل میامدی، نه طالبی وجود داشت، 
نه پلچکی به هوا رفته بود، نه پوسته ای امنیتی در هر 500 متری وجود داشت 
و نه هم وهم سفر به پیمانه ی امروز بود. اما حاال به لطف سیزده سال جنگ 
مسئوالنه با طالبان و مخالفان مسلح زندگی، همه ی این ها وجود دارند. هم 
پوسته ی امنیتی زیاد است، هم طالب! هم پلچک های زیادی به هوا رفته، هم 
مردمانی زیادتری! هم ترس سفر زیاد است، هم خطر آن! با تمام این ها، جنگ 
امریکا با طالبان، مسئوالنه به فرجام رسیده است. از فرجام و آغاز این جنگ 
که بگذریم، می رسیم به...! واقعاً توقع دارید به جایی برسیم؟! بابا ما اگر به جایی 
رسیدنی بودیم، برای حل معضل خلق شده به دست کوچی ها با مردم وردک، 
هیئت تشکیل نمی دادیم. کدام منطق سازگار با زندگی انسانی و مدرن، زندگی 
کوچی وار و کوچی گری را می پذیرد؟ اصاًل مردم وردک کجا خلق مشکل 
کرده که حاال برای حل مشکل طرفین، هیئت بین االفغانی تشکیل شود؟ 
یکی نیست بگوید که »آقا! نیاز به هیئت نیست، مشکل واضح است. کوچی و 
کوچی گری از اساس خالف زندگی مرفه، آرام و شایسته ی نوع انسان است. 
بگیر از آن زمین هایی که هنوز دست نخورده و قابل زرع اند، برای کوچی های 
عزیز توزیع کن! از آن ها بخواه که همره و هم گام بقیه ی مردم برای رسیدن 
به زندگی مطلوب و شایسته ی انسانی شوند. تهاجم کوچی ها بر کشت زارها 
و چرا گاه های مردم وردک یا هر والیت دیگری، مشکلی نیست که نیاز به 
بررسی یک هیئت مجهز به مشاور داشته باشد. دست کوچی ها را از تهاجم 
کوتاه کن، سالح و تجهیزات سنگین نظامی شان را بگیر! مشکل حل می شود. 
چه بیچاره دو مشاور و چندین نفر دیگر را در این فصل سرما اذیت کرده به 
محل می فرستی؟!« اصاًل از این مشاوران آدم  متعجبجب می شو د )متعجبجب، 
آخرین درجه ی تعجب است که معمواًل دهان آدم باز می ماند، چشمان آدم گرد 
می شوند و بینی آدم به صادرات می پردازد(. این ها که از شدت مشاوره آسمان 
هفدهم را کشف می کنند و بر مقام ها می فروشند، چطور به رییس جمهور 
فهمانده نمی توانند که تنها راه حل، اسکان دایمی کوچی ها ست، نه فشار آوردن 
بر مردم وردک که اجازه ی حضور کوچی ها را در فصل بهار و تابستان بر 
چراگاه های شان بدهند. البته از این مشاوران هم گالیه ای نیست . بیچاره ها 
وبال دارند. این همه درس خوانده، مغز خورده به مقام مشاوریت رسیده، حاال 
به یک باره که نباید آن را از دست بدهند. شکی نیست، اگر این مشاوران عظام 
برحسب وظیفه، به رییس جمهور مشوره ی خالف توقع و ذایقه ی یک رییس 
جمهور بدهند، فردا از تلویزیون ملی پخش شود که رییس جمهور فالنی دکتر 
و پوهاند را از مقام مشاوریتش  برکنار کرد. سپس کمیسیون معرفی به لوی 
سارنوالی مجلس سنا، آن ها را به لوی سارنوالی معرفی کند. گفته می شود در 
قالب هیئتی که قرار است برای حل دایمی این معضل فرستاده شوند، متنفذان 
قومی ، عالمان دینی ، افراد مسلکی و متنفذ و با نفوذ و مسلکی و متنفذ و علمای 
متنفذ و مسلکی، از هردو طرف شامل اند. ایشان گفت که تکرار جنجال آتش 
زدن خانه های مردم، خراب کردن کشت زارهای مردم و در نهایت آواره کردن 
مردم از طرف کوچی ها، برایم قابل قبول نیست. دقیقاً به همین خاطر یک 
هیئت که متشکل از متنفذان بانفوذ، علمای متنفذ، ریش سفیدان محلی متنفذ 
و علمای متنفذ، متنفذان مشهور، عالمان مسلکی محلی متنفذ و مشاوران 
با نفوذ و نمایندگان متنفذ با عالم متنفذان متنفوذ که از  مسلکی متنفذان 
هر دو طرف قابل نفوذ می باشند، برای نفوذ در منطقه ی تحت تنفذ فرستاده 
می شود. می گویید این چه ربطی به فرجام جنگ مسئوالنه ی امریکا و انتقال 
تجهیزات نظامی شان به اوکراین دارد؟ بلی که ربط دارد. آن ها رفته که  مدتی 
با خود بجنگند و این مسئله را موشگافی کرده، دوباره به افغانستان بیایند. 
برای موفقیت، دولت امریکا سفارش کرده که همیشه پیزا بخورند! چیه؟! توقع 
دارید پیزا خوردن آن ها به مشکالت خلق شده از سوی کوچی های ما ربط 

داشته باشد؟؟؟؟ ها؟!!!

خبرنگار ناراضی

متنفوذونه یا تنفیذ و االنفاذ!

هادی دریابی

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان

1 »افغانستان، لحظه های تصمیم گیری«، جورج 

دبلیو بوش، مترجم، عبدالرحمان رحمانی، ص، 132-
134، سال 2012.

2 »افغانستان، لحظه های تصمیم گیری«، جورج دبلیو 
بوش، مترجم، عبدالرحمان رحمانی، ص، 159-158، 

سال 2012.
3 Taliban Propaganda, Program for 
Culture and Conflict Studies, “Narra-
tives in Conflict,” 12.
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کشتار دست کم 132 دانش آموز معصوم در یک مکتب 
ویران کننده ی  سیاست  بازدهی  تلخ  یادآور  پشاور،   در 
و  خشونت  از  استفاده  که  سیاستی  است،  پاکستان 
اهداف  برای  ابزاری  به  تبدیل  نیابتی  جنگ جویان 
غیرنظامی  مردم  اکنون  بدبختانه،  شده اند.  سیاسی 
غلط  سیاست های  منفی  تأثیرات  متحمل  پاکستان 
از فاجعه ی دردناک اواسط  رهبران می شوند. اما پس 
این ماه، آیا راه حل  جدیدی برای مبارزه با پیکارجوریان 
پاکستان مطرح خواهد شد؟  در  بنیادگرایی مذهبی  و 

جواب این پرسش، در آینده  قابل  پیش بینی نیست.
امنیتی پاکستان تصور اشتباهی در  نخست، دست گاه 
و  به »خوب«  را  طالبان  آن  اساس  بر  که  دارد  ذهن 
انتخابی  نهادهای  میان  در  می کند.  تقسیم  »بد« 
بین  )نظامی(،  غیرانتخابی  نهادهای  و  )غیرنظامی( 
کسانی که با پیکارجویان اسالم گرا هم دل اند و کسانی 
که می خواهند با آنان برزمند، ناممکن است که اتفاق 
نظر به وجود بیاید. با نگاه عمیق تر، همیشه معلوم شده 
است که نظامیان سرکش پاکستان به کاری عالقه مند 
اند که حکومت غیرنظامی آن نمی خواهد آن را انجام 
بزرگ تری  مشکل  وضعیتی،  چنین  قلب  در  دهد. 
شکل  به  تا کنون  بنیادگرا/تندرو  اسالم   است:  نهفته 

وحشت ناکی بدون بررسی باقی مانده است.
اساسا  مذهب و سیاست در اسالم قویا در هم تنیده اند. 
عباسیان  و  امویان  زمان خالفت  در  تاریخی،  نگاه  از 
-1526( مغول  امپراتوری های  نیز  و   )1258-661(

مذهب  با  دولت   )1923-1300( عثمانی  و   )1858
ارتباط داشته  است و با هردو برخورد یک سان صورت 
گرفته است. یکی از باورهای اساسی اسالم این است 
که  است  محیطی  ساختن  فراهم  دولت  وظیفه ی  که 
به  بتوانند  آسانی  و  به راحتی  دین  این  پیروان  آن  در 
انجام  در  دولت  اگر  و  کنند  عمل  دینی شان  شعایر 
دولت  که  دارند  حق  مردم  بماند،  ناکام  کاری  چنین 

را سرنگون سازند.
که  را  جهادیان  استدالل  مستقیما  باوری  چنین 
در  را  اسالمی  خالفت  نخستین  دوران  می خواهند 
دنیای امروز پیاده کنند، تغذیه می نماید. هدف اصلی 
که  گروه هایی  به شمول  جهادی،  گروه های  تمام 
امتزاج  و  ادغام  می کند،  پشتیبانی  آن ها  از  پاکستان 
مسجد و دولت بر اساس قوانین اسالم است. با وجود 

دارند،  یک سان  هدف  جهادی  گروه های  تمام  آن که 
تمام این پیکارجویان احساسات ضد پاکستانی ندارند. 

به   1977 سال  در  ضیا الحق  جنرال  که  هنگامی  از 
قدرت رسید، هر حاکم نظامی یا غیر نظامی پاکستان 
به  مشکل ساز،  کامال  ایدیولوژیک  محیط  یک  در 
جریان  در  است.  داده  ادامه  کشور  اسالمی سازی 
و  شریعت  از  استفاده  با  پاکستان  رهبران  سال ها، 
قوانین سخت گیر ارتداد، محیطی ساخته اند که در آن 
افراد بر خالف فرهنگ مردمی، در میان مردم بیش تر 
از خلوت شان، مذهبی ظاهر می شوند. نتیجه ی چنین 
روی کردی، وابستگی بیش از حد به سیاست هایی بوده 
و  داشته اند  ریشه  مذهب  در  اندازه  از  بیش  که  است 

منجر به نفاق مذهبی به تحریک دولت شده است.
خطرناک تر از همه، با تبلیغ این که چه چیزی اسالمی 
با  پاکستان  دولت  است،  غیراسالمی  چیزی  چه  و 
تحمیل خواست ها و مطلوبات مذهبی اش، جناح هایی 
را که پیش از آن در جامعه ی پاکستان نقش داشتند، 
را  پاکستان  جامعه ی  مؤثری  شکل  به  و  راند  بیرون 
شیعه ها،  و  سنی ها  بین  درگیری  ها  کرد.  تجزیه 
تنش های قومی و فرقه ای در کراچی و تنفر فزاینده 
از پیروان فرقه ی احمدیه و آزار نهادمند آنان و دیگر 
توسط  که  دارد  اسالمی  در  ریشه  اقلیت،  گروه های 
تحمیل  آن  جامعه ی  بر  و  تشویق  پاکستان  دولت 
تحریک  به نام  که  پاکستانی  طالبان  رشد  است.  شده 
مسئول  و  می شود  یاد  نیز   )TTP( پاکستان  طالبان 
نتیجه ی  است،  گروه  این  پشاور  دانش آموزان  کشتار 
مستقیم تفرقه افگنی های اجتماعی به تحریک دولت و 
سیاست ویران گر پرورش جهادی برای پیش برد جنگ 
سمارق وار  رشد  با  است.  افغانستان  و  هند  در  نیابتی 
گروه های جهادی در جریان سال ها، ظهور گروه های 
اسالم گرای ضد دولت، مانند تحریک طالبان پاکستانی، 
با قدرت گرفتن تحریک طالبان  نیست.  شگفت انگیز 
از  ترس  به خاطر  پاکستان  امنیتی  نیروهای  پاکستان، 

انتقام آنان، تمایلی به برخورد با طالبان نداشتند.
نظامیان  میان  در  بنیادگرایی  افزایش  با  مشکل  این 
وخیم تر  بود،  سکوالر  نهاد  یک  زمانی  که  پاکستانی 
شده است. این وضعیت بازتاب تغییرات خطرناک در 
است.  کشور  این  ارتش  پالیسی  و  پاکستان  جامعه ی 
بی سواد،  جوانان  ایمان،  حفظ  برای  پاکستان  ارتش 

کرد.  استخدام  از سراسر کشور  را  بدخلق  و  نفوذپذیر 
در نتیجه، پیامد آن  رشد بنیادگرایی اسالمی در ارتش 

نیز است. 
پاکستان  ارتش  مردم،  تصور  برخالف  وجود،  این  با 
حاضر،  حال  در  بیاموزد.  اشتباهاتش  از  نمی خواهد 
کردن  سرکوب  حال  در  ارتش  این که  با  هم زمان 
تحریک طالبان پاکستان )طالبان بد( در پایگاه هایش 
)طالبان  حقانی  شبکه ی  است،  شمالی  وزیرستان  در 
آسیبی  هیچ  دارد،  پناه گاه  منطقه  عین  در  که  خوب( 
نیز   حقانی  شبکه ی  که  است  حالی  در  این  نمی بیند. 
یک گروه تروریستی جنایت کار است. اما این شبکه به 
حیث بازوی »واقعی« استخبارات پاکستان کار می کند 
و  می نماید  نفوذ  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان  و 
علیه نیروهای امنیتی آن و نیروهای بین المللی در این 
با  می کند.  سازمان دهی  تروریستی  حمله های  کشور 
آن که ارتش پاکستان توسط داشتن پالیسی گروه های 
این گروه مشروعیت بخشیده  اقدامات  به  تروریستی، 
جنگ جویان  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ  است، 
شبکه ی حقانی که با طالبان افغانی متحد اند، سر انجام 

دستی را که به آن ها غذا می دهد، نگزند. 
هم  و  رادیو  هم  پاکستان-  رسانه های  برعالوه، 
تلویزیون- در حیات سیاسی این کشور از قدرت باالیی 
برخوردار اند. اما رسانه ها، شاید به دلیل تشویق ارتش، 
اکثر اوقات در تالش مشروعیت بخشیدن به کارهای 
طالبان و دیگر گروه های مرتبط با آن ها هستند. برای 
مثال،  در واکنش به حمله  در پشاور، رسانه های محلی 
غیرقانونی  گروه  بنیان گذار  خلیل،  فضل الرحمان  با 
رهبر  سعید،  محمد  حافظ  و  حرکت المجاهدین 
جماعت الدعوه که هر دو رهبر سازمان های پیکارجوی 
تندروان  این  دادند.  انجام  مصاحبه  هستند،  تندرو 
پیکارجو با وجود خشونت آفرینی و تشویق جهاد، اکثرا 
توسط رسانه های پاکستانی به حیث صداهای مشروع 
و اسالمی نشان داده می شوند. نتیجه ی فوری آن این 
مانند تحریک  پاکستانی، یک تن  از هر ده  است که 

طالبان پاکستانی فکر می کند. 
مستقیم  نتیجه ی  پاکستان  در  جاری  خشونت 
پاکستان  دولتی  نهادهای  توسط  که  است  گروه هایی 
تولید و تغذیه شده اند. گروه های جهادی مانند تحریک 
طالبان پاکستانی امروز تبدیل به یک مشکل شده اند؛ 
اما در درازمدت بنیادگرایی اسالمی  تهدید بزرگ تری 
برای ثبات داخلی پاکستان خلق خواهد کرد. متأسفانه، 
مشکل  این  بر  را  چشم شان  پاکستان  حاکم  طبقه ی 
خدمت  در  جهادی  گروه های  همین  چون  بسته اند؛ 
نظر  تجدید  بدون  دارند.  قرار  آنان  سیاسی  اهداف 
اساسی در درون نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان، 
هیچ تضمینی وجود ندارد که رویدادهای وحشت ناکی 
در  مکتب  دانش آموزان  بر  پیکارجویان  حمله ی  مانند 
پشاور، بار دیگر اتفاق نخواهد افتاد و احتمال دارد که 
خشونت های  مرداب  در  پاکستان  اسالمی«  »دولت 
تندوران مذهبی ای غرق شود که خود پاکستان آنان را 

به وجود آورده است.

رشد طالبان پاکستانی که به نام تحریک طالبان پاکستان 
)TTP( نیز یاد می شود و مسئول کشتار دانش آموزان پشاور 
این گروه است، نتیجه ی مستقیم تفرقه افگنی های اجتماعی 
به تحریک دولت و سیاست ویران گر پرورش جهادی برای 
پیش برد جنگ نیابتی در هند و افغانستان است. با رشد 
سمارق وار گروه های جهادی در جریان سال ها، ظهور گروه های 
اسالم گرای ضد دولت، مانند تحریک طالبان پاکستانی، 
شگفت انگیز نیست. با قدرت گرفتن تحریک طالبان پاکستان، 
نیروهای امنیتی پاکستان به خاطر ترس از انتقام آنان، تمایلی 
به برخورد با طالبان نداشتند.

جنرال  میان  تضاد  ریشه های  حال،  عین  در 
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری 
به  دولت،  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و 
طرز شگفت آوری عمیق است. اول از همه  ما 
شمال  در  بانفوذ  رهبر  دو  این  تضاد  مورد  در 
افغانستان صحبت می کنیم. عبدالرشید دوستم، 
حمایت  قویاً  غنی  اشرف  از  ازبک،  جنرال  این 
کرد و در پیروزی او، فوق العاده نقش مهمی را 
بازی کرد. در مقابل، عطا محمد نور، والی فعلی 
والیت بلخ یکی از حامیان اصلی عبداهلل عبداهلل 
بود. این دو رهبر خودکامه و قدرت مند در سال 
در  )گرچه  بودند  متحد هم  مدتی  برای   1992
خلق،  دموکراتیک  جمهوری  حکومت  زمان 
دوستم یکی از جنراالن ورزیده بود؛ در حالی که 
عطا محمد نور، فرمانده دست راست مجاهدین 
به شمار می رفت(؛ اما پس از همین دوره، این 
تبدیل شدند.  بالمنازع هم  رقیب  به  دو چهره 
از مصاحبه هایش  نور حتا در یکی  عطا محمد 
از جنرال دوستم  بهتر  مدعی شد که »طالبان  
است.« جنرال دوستم هرگز عالقه مندی خود را 
برای احیای قدرتش در شمال کشور، از کسی 
پنهان نکرد؛ جایی که در آغاز 1990 او »شاه 

محلی« به شمار می رفت. 
اعالم کرده است که  اکنون عبداهلل عبداهلل  تا 
»در ارتباط به بحث و چگونگی تشکیل دولت 
جدید ]کابینه[ با هیچ کسی جز شخص رییس 
به  پاسخ  در  اعالمیه  این  نمی نشیند.«  جمهور  
از  جنرال عبدالرشید دوستم است که در یکی 
اظهار  بی بی سی  تلویزیون  با  مصاحبه هایش 
قدرت   پنجاه- پنجاه  تقسیم  »امکان  داشت، 

وجود ندارد.«
که  »شنیدم  که  گفت  مصاحبه اش  در  دوستم 
آقای دکتر عبداهلل گفته است، قدرت به صورت 
پنجاه- پنجاه تقسیم خواهد شد. این غیر ممکن 
است. شما خودتان فکر  کنید: اگر قدرت پنجاه-
پنجاه تقسیم شود، در آن صورت دو حکومت 
حکومت  دو  که  صورتی  در  داشت.  خواهیم 
بود.  خواهد  جمهور  رییس  دو  باشد،  موجود 
در  می شود.  شروع  همین جا  از  دقیقاً  انشعاب  
نخواهیم  مردم  به  خدمتی  هیچ  ما  آن صورت، 

توانست.«
دولت  رهبران  که  می رسد  نظر  به  بعید  بسیار 
بتوانند در آینده زبان مشترک پیدا کنند. امکان 
عبداهلل  هواداران  میان  که  دارد  وجود  نیز  این 
عبداهلل و جنرال دوستم، یک درگیری به وجود 
سال های  در  کابل  در  که  همان گونه  بیاید- 
1990 این درگیری اتفاق افتاد. در همین حال، 
مسأله ی  طرفین،  میان  جدی  موانع  از  یکی 
ملی  دفاع  وزارت  برای  جدید  نامزد وزیر  تعیین 
است. بر اساس گزارش های منابع ما در کابل، 
عتیق اهلل  به نام  شخصی  که  دارد  اصرار  غنی 
در  است،  طرف دارانش  از  یکی  که  را  بریالی 
پست وزارت دفاع ملی معرفی کند. این در حالی 
است که حامیان عبداهلل اصرار دارند، نامزدوزیر 
وزارت دفاع ملی باید توسط آن ها انتخاب شود.

از  یکی  بلخ ،  والیت  والی  نور،  محمد  عطا 
کسانی که فکر می کند اشرف غنی در نتیجه ی 
نرسیده  جمهوری  ریاست  به  شفاف  انتخابات 
که  کرد  اعالم  نوامبر  دهم  تاریخ  به  است، 
مسأله ی  »گفت وگوها  ]روی  که  صورتی  در 
نامزد وزیران[ به صورت قناعت بخش پیش نرود، 

دولت وحدت ملی سقوط می کند.«
معرفی  شرایط  در  توافق  موانع  از  دیگر  یکی 
کابینه، وزارت امور خارجه است. حامیان و تیم 

عبداهلل عبداهلل اصرار  دارند که نامزد وزیر جدید 
بایستی صالح الدین  خارجه،  امور  وزارت  برای 
رییس  ربانی،  برهان الدین  پسر  باشد-  ربانی 
ربانی  صالح الدین  افغانستان.  اسبق  جمهور 
که پس از ترور پدرش به ریاست شورای عالی 
صلح گماشته شد، حتا رؤیای احراز پست وزارت 
خارجه را در دولت جدید  در سر نمی پروراند؛ اما 
تجربه ی سیاسی اشرف غنی به او می گوید که 
صالح الدین ربانی »حامی مردمش است و باید 

کار پدرش را ادامه دهد.«
در عین حال، در کابل شایعاتی وجود دارند که 
می گویند، کابینه ی جدید وزیران  به شکل زیر 
تشکیل خواهد شد و الزم است که گفته شود، 
هیچ  لیست،  این  نادرستی  درستی  یا  مورد  در 

یک از طرفین  تاکنون نظر خاصی ندارند:
عتیق اهلل بریالی- وزیر دفاع ملی

علی احمد جاللی- وزیر امور داخله
صالح الدین ربانی- وزیر امور خارجه

انجینر  هادی توخی- وزیر  زراعت
مسعود خلیلی- وزارت معارف

عودت  و  مهاجران  وزیر  رسول-  زلمی  دکتر 
کنندگان

دکتر ایاز نیازی- وزارت اطالعات و فرهنگ
سید علی کاظمی- وزارت عدلیه

انوارالحق احدی- وزارت مالیه
انارکلی هنریار- وزارت امور زنان

انجینر شیر محمد جامی زاده- وزارت معادن
سید مسعود وزیری- وزارت اقتصاد

عبدالغفار داوی- وزارت تجارت و صنایع
انجینر صفری- وزارت  احیا  و انکشاف دهات

انجینر حمیرا کاکر- وزیر شهرسازی
دکتر احمدشاه وحید- وزیر کار و امور اجتماعی

مواد  با  مبارزه  وزارت  ابراهیمی-  عیسی  دکتر 
مخدر

محمد صابر قویاش- وزارت شهدا و معلولین
احمدشاه رمضان- وزارت سرحدات و قبایل

حمیداهلل فاروقی- وزارت انرژی و آب
نثار احمد حبیبی- وزارت امور پارلمانی

مسعود ترشتوال- وزارت تحصیالت عالی
دکتر قمرالدین حافظ- وزارت صحت عامه

برابر و یک سانی  افغان موقف  مقام های جدید 
غنی  اشرف  ندارند.  طالبان  با  رابطه ی شان  در 
که یک سیاست مدار عملگرا ست، طالبان را به 
میز مذاکره فرا می خواند. در عین حال، عبداهلل 
هستند  عقیده  این  به  او  حامیان  و  عبداهلل 
موضع  یک  از  طالبان  مقابل  در  بایستی  که 
اجازه داد که  نباید  سخت گیرانه بهره جست و 
آن ها به قدرت دست پیدا کنند. تا کنون طالبان 
را  مذاکره  و  مصالحه  برای  غنی  اشرف  پاسخ 
کابل   مختلف  مناطق  در  حمالت  گسترش  با 
داده اند. این گونه، طی دو هفته ی اخیر، طالبان 
در حدود نُه حمله را در شهر کابل انجام دادند. 
که  بود  حمالت  همین  گسترش  نتیجه ی  در 
به  مجبور  کابل   پولیس  فرمانده  ظاهر،  جنرال 
سوی  از  استعفا   این  البته  بعداً  که  شد  استعفا  
نشد.  پذیرفته  عبداهلل،  عبداهلل  اجرایی،  رییس 
بسیار تردید آمیز است که طالبان- آن هم پس 
جدید  فصل  شروع  و  بهار  فصل  رسیدن  از 
غنی  اشرف  دولت  با  بخواهند  عملیات شان- 
به دروازه ی آتش بس و مذاکره  وارد شوند. زیرا 
رهبری طالبان به خوبی می دا ند که دولت جدید 
با تضادهای درونی خود بی نهایت آسیب پذیر و 
شکننده خواهد بود و چنین دولتی، نمی تواند در 

برابر فشارهای آنان  مقاومت کند.

دولت ائتالفی افغانستان
 بسیار ضعیف خواهد بود

منبع: وب سایت سیاست خارجی )روسیه(
بخش آخر

افغانستان در نگاه
منبع: فارین پالیسی
نویسنده: جاوید احمد 
برگردان: جواد زاولستانی 

پرورش طالبان؛ ویران کننده ی  سیاست 
 دامی که اکنون خود پاکستان به آن افتاده



یادم است، چند روز پیش پیرمردی می گفت، به لطف ابرهای سرگردان، گرد و خاک شهر گم 
شد و آسمان شسته گشت. صبح امروز  آسمان آفتابی است، شهر مثل همیشه بوی خاک و دود 
می دهد، نسیم خنک از هر کوی زوزه می کشد و سرمای استخوان سوز اوایل زمستان، تن مان را 
به لرزه می اندازد. آفتاب خجل زمستانی فقط یک ساعت قبل از پشت کپه های مداوم دود و غبار، 
بر سراسر شهر فقیر و آشفته ی ما می رسد و آن سوتر، زیر سایه ی سنگین و دیوار زبر سمنتی و 
با کتاره های آهنین، پسر بچه ای روی سطح سرد موزاییکی سرش را به زمین خم کرده است. باد 
می وزد، اوراق کتاب و دفترچه اش به شور افتاده اند؛ اما او بی خیال کرکر ورق ها و بی توجه به صدای 
سنگین بوق و  هارن  موترها و صدای پای عابرینی که همچون اشباح شب از کنارش می گذرند، 

یک نفس می نویسد. 
نزدیک می شوم، خیره می مانم، سر  و صورتش را می پایم، به دست های بادکرده اما نیرومندش 
نگاه می کنم: می لرز د و رنگ سفید انگشتان ریز ش، به تیرگی گراییده است. باالپوش ژنده ای به 

تن دارد و در کنارش یک قوطی رنگ کفش و چندتا بورس  چیده شده اند. 
نزدیک و نزدیک تر می شوم. جلو او، روی دیواره ی سرد نیم متری  تکیه می زنم تا این که پسرک 
دست از نوشتن بر می دارد و به چشمانم خیره می شود. می پرسم: »خب، پسر جان! اسمت چیست؟«

- »ابراهیم.«
- »چند ساله ای؟«

- »هفت ساله.«
- »صنف چندم درس می خوانی؟«

- »صنف دوم.«
از این که مثل یک روح سرگردان  خلوت او را به هم ریخته ام، آزرده ام. از او می پرسم، آیا روی راهرو 
سرد و زمستانی و در میان موج سنگینی از هیاهو و سر و صداها،  می تواند درس بخواند یا بنویسد؟ 
و  است  موشکافانه  نگاهش  اند.  مختصر  و  کوتاه  جواب هایش  می زند،  حرف  کم   خیلی  ابراهیم  
چیزی جز یک نوع انگیزه ی تسلیم ناپذیری و شرافت واالی انسانیت، در نگاه هایش دیده نمی شود. 
او کار می کند. بوت ها را رنگ می زند. می پرسم: »ابراهیم! خانواده داری؟ خانواده ات فقیر است؟«

احساس می کنم صورتم سرخ شده است. نگاه های او، نافذ اند. با خودم می گویم، »این چه سوال 
احمقانه ای بود که کردم!« ابراهیم دوباره کوتاه پاسخ می دهد:

- »هوم... خانواده دارم، فقیر نیستند.«
- »پس تو چرا کار می کنی؟ در این سرما و با این سن و سال؟«

- »کار می کنم که به مادرم پول بدهم.«
توضیح می دهد که خانواده اش به پول او احتیاج دارند. اگر بخت یاری کند، او می تواند  او بعداً 

اسالمگرایانبهرهبریمالفضلاهللزمانیکهدرمناطققبایلیشمال،زیرحملهی
ارتشپاکستانقرارگرفتند،بهکشورهمسایهفرارنمودند.

تحریک طالبان پاکستان )TTP( در سال 2007  تشکیل شد. این گروه پس از تشکیلش ، خون بار ترین 
حمله  اش  را در یک مکتب نظامی در پاکستان راه اندازی نمود . اما مرکزی را که آن ها نشانه گرفته بودند، 
دسترسی به آن خیلی ساده بود. در این اواخر، در صف این گروه، بی نظمی زیادی به میان آمده است. در 
حال حاضر، این گروه توسط مال فضل اهلل رهبری می شود. وی کسی است که علیه مالله یوسف زی – 
 )TTP( برنده جایزه ی صلح نوبل 2014- یک حمله را راه اندازی کرده بود. تحریک طالبان پاکستان
یک گروه عمده ی شورشی در پاکستان است که در واکنش به  حمله ی ارتش پاکستان بر مسجد سرخ  
تشکیل یافت و برای یک مدت کوتاه، با دیگر گروه های شورشی اسالم گرا  قطع روابط نمود . این گروه 
در سال های پس از تشکیلش، موجی از حمالت دهشت افگنی و انتحاری را راه اندازی کرد که تا هنوز 

هزاران تن از افراد ملکی و نظامی را به قتل رسانده است.
القاعده، جهادیان خارجی و گروه تندرو  گروه ها و جنبش های اسالمی رادیکال سنی مذهب، گروه  
اسالمی ازبکستان )MOI(  در مناطق قبایلی شمال شرقی برای یک مدت با تحریک طالبان پاکستان  
قطع رابطه نمودند. این گروه ها که اسالم رادیکال  را پیش نهاد می کنند، از  تطبیق نشدن شریعت سخت 
انتقاد دارند. تا هنوز  چندین مکتب دخترانه از سوی این گروه تخریب شده اند، واکسین گران پولیو به قتل 

رسیده اند و  نیز در سینما نیز بمب گذاری کرده است.
 طی این سال ها، غربی ها دولت اسالم آباد را به این خاطر  که عملیاتش را  در مناطق قبایلِی هم  مرز 
با افغانستان علیه این گروه های شورشی گسترش نداده است، بارها مورد انتقاد قرار داده اند. پس از 
آن که در آغاز سال 2014  ده ها بار اقدام برای گفت وگو با این گروه صورت گرفت، دولت از ارتش 
تقاضا کرد که یک حمله ی وسیع هوایی را  علیه این شورشیان در وزیرستان شمالی و منطقه ی قبایلی 
افغانستان، که پایگاه های اصلی طالبان پنداشه می شوند، راه اندازی نماید. از آن پس، تحریک طالبان 
پاکستان  پایگاهش  ضعیف شد و در تنظیمش  بی نظمی به میان آمد. هواپیماهای بدون سرنشین امریکا 
النه های این گروه را به صورت پیهم آماج قرار دادند و در این اواخر این حمالت دوباره از سر گرفته 
شده اند. حمله ی پشاور با گستردگی ای که صورت گرفت، برای دولت پاکستان  خیلی غافل گیر کننده 
بود. مقام های نظامی پاکستان می گویند که »این حمله  کنندگان شاید در افغانستان پناهنده بوده اند و 

در این روزها از مرز عبور نموده اند«.
به سوی   را  گروه های جهادی  از  تن  وزیرستان شمالی  صدها  در  پاکستان  ارتش  واقع، حمله ی  در 
افغانستان رانده است. مریم ابوذهاب، پژوهشگر در »Inalco« می گوید: »زمانی  که حمله بر شورشیان 

روزانه 100 افغانی کار کند. وقتی به چشمانش، به سیمای نحیف و به  دست های پرتوانش 
نگاه می کنم، آن وقت می فهمم چرا پسرک با شنیدن کلمه ی »فقیر« نگاه پرسش برانگیزی 
بلند  او می تواند  مثل صدها زن و مرد و پیر و جوان شهر دست به گدایی  انداخت.  به من 
کند، او می تواند مثل آن پسرک های گدای بی تربیت به سر و کول عابرین بچسپد  یا کوزه ی 
باقلی اش را بشکند و در کنار آن مخته کند تا عابرین، پولی به پایش بیندازند؛ اما ابراهیم، 
بسا دورتر از آن ها و بسا شرافت مند تر از همه ی آن هاست. وقتی یک جوره قلم می خرم و به 
سویش پیش می کنم، با شک و تردید و تقریبًا با نگاه ناخرسندانه ای قبول می کند. آن هم پس 
از آن که توضیح می دهم، تو گدا نیستی پسر جان. این کوچک ترین هدیه از طرف من است 

تا خوب درس بخوانی.
در همین وقت، مردی از راه می رسد. یک آقای آشفته با سبیل مسخره ای که مدام با نوک 
انگشت، کالهش را روی پیشانی تاسش می کشد. می گوید: »ایره سیل کو. او بچه! کتابه از 
روی زمین وردار. که مثل تو کتاب را روی زمین رها می کنه...« دلم می خواهد بگویم، بنده ی 
خدا! او کتاب را رها نکرده، او کتاب می خواند و می نویسد؛ اما مرد ادامه می دهد، »مه مأمور 
استوم، مه می فاموم، زودشو کتابه از روی زمین وردار. بان اونجا. در او کتاب »بسم اهلل...« 
نوشته است. ما شکر خدا مسلمان استیم.« می خندم »هاهاها... خاک بر سرت با شعوری که 

تو داری!«
انتحاری  بلند شده است؛ غلیظ و تیره. نصف کوه چنداول را پوشانده است. می گویند،  دود 
شده. همین دقیقه نزدیک سینمای پامیر. راننده ی تاکسی دو صد افغانی جریمه اش را تحویل 
پولیس می دهد و قبل از این که حرکت کند، با لحن دردناک و زننده ای غر می زند: »بگیر. اینه 
پول، ولی به هیچ کس نگو بی وجدان هستی. مه بی وجدان نیستم. تو بی وجدانی که به دیگران 

بی وجدان می گویی!« و پولیس غر می زند: »برو گمشو بی وجدان احمق. برو...« 
اینک ما را همین قدر بس. تبصره را به عهده ی شما خوانندگان عزیز می سپاریم. فقط به خاطر 
و خونی،  و سرک هایش خراب  دود آلود، کوچه  آسمانش  است،  پایتخت  کابل  باشید،  داشته 
از مشکالت روانی رنج می برند و جالب تر از همه، یک سو بمبی می ترکد و  مردمانش اکثراً 
سوی دیگر، پسرک هفت ساله ی کارگر، درس و مشقش را انجام می دهد. تا جایی که دیده ام، 
در کشورهای دیگر، یک کودک هفت ساله را پدر یا مادرش به مکتب می برند و از مکتب تا 
خانه بدرقه می کنند. ما غیور و عاقلیم، آن قدر که کودک هفت ساله ی ما نه تنها بار دوش ما 
نیست، بلکه کارگر خانواده است و تکالیف مکتبش را روی راهرو و زیر سرمای استخوان سوز، 
انجام می دهد! حساب کودک جدا، رک و صریح بگویم، مخاطب ما آن هایی هستند که هنوز 
افتخار جنگ و جهاد دارند و نیز آن هایی که با غرور ناشیانه فریاد می زنند، »ما شیر استیم!« 

راه اندازی شد، این مسئله پیش بینی شده بود که سران مهم شورشی به آن سوی مرز فرار می کنند«. 
اکثر آن ها در والیت های کنر و نورستان  پناه گزیدند. زمانی  که در سال 2009  ارتش پاکستان  در 
دره ی سوات حمالت خویش را راه اندازی نمود ، مال فضل اهلل، رهبر تحریک طالبان پاکستان  در 

افغانستان پناه گزید.
این جنبش جنگ جویی در آن سوی خط دیورند  به مثابه    زهر ی برای روابط افغانستان و پاکستان 
می باشد. زمانی  که حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در قدرت بود، با هر بار حمله ای 
که از سوی شورشیان صورت می گرفت، پاکستان را در بازی دوگانه  در حمایت از این گروه ها به 
نفع خودش در افغانستان و  کشمیر، منطقه ی هم مرز با کشور هند، متهم می کرد. انتقادها بر این 
اساس صورت می گرفتند: مال عمر، رهبر طالبان افغانستان و جالل الدین حقانی، فرمانده شورشی 
و مسئول حمالت انتحاری در کابل، همه در پاکستان زندگی می نمایند و به صورت واضح  تحت 
حمایت ISI یا سازمان استخباراتی نظامی پاکستان قرار دارند. عالوه بر آن، گلبدین حکمت یار، 
رهبر حزب اسالمی  مدت زیادی است که در پشاور  پناه گزیده است و در همان جا زندگی می نماید. 
از سوی دیگر، دولت اسالم آباد از کابل انتقاد می کند که مال فضل اهلل را که پس از راه اندازی 

حمالت ارتش پاکستان  به  افغانستان فرار کرده است, در خاکش پناه داده است.
 سر انجام پاکستان تصمیم گرفت که در مناطق قبایلی کشور ش   علیه شورشیان  حمله های هوایی 
راه اندازی نماید. آیا افغانستان نیز عین کار را در والیت های مشرقی خویش   خواهد کرد؟ مشکل 
این است که افغانستان امکانات آن را ندارد. اکنون شورشیان در والیت های کنر و نورستان بیش تر 
قدرت یافته اند. در سال 2010، حمله های پیهم امریکا طالبان را از این مناطق بیرون راند و این 
مناطق را از وجود گروه های جهادی پاک کرد. اکنون نیروهای امنیتی افغانستان خو ش حال اند که 
 بعضی از مناطق این دو والیت را بدون راه اندازی عملیات  در اختیار دارند. در جنجال حاضر، تنها 
حمله های هواپیماهای بدون سرنشین امریکا  فعال مانده است. اما این ها برای جلوگیری از پیشرفت 
 Long« طالبان در افغانستان و پاکستان کافی نمی باشند. بر اساس اطالعات سایت تخصصی
War Journal«، در حال حاضر  القاعده در والیت های دیگر نیز نفوذ کرده است؛ همانند 
والیت ننگرهار در شرق افغانستان در نوار مرزی  پاکستان و هم چنان  والیت قندز  در شمال کشور.
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یادداشت های سخیداد هاتف

اثبات کرده اند که خداونِد  ما  بزرگ  متکلمین  و  فالسفه 
به  نبودن  عادل  که  گفته اند  هست.  هم  عادل  مهربان 
معنای ظلم کردن است و ظلم قبیح است و خداوند کار 
قبیح نمی کند، پس اثبات می شود که عادل است. بعضی 
عادل  عظیم الشان  خداوند  اگر  که  درانداخته اند  شبهه 
بیماری  و  زلزله  و  سیالب  همه  این  تکلیف  پس  است، 
انسان را  و مصیبت چه می شود که هر روز دل هزاران 
پاسخ  متکلمین  سوال  این  جواب  در  می کنند.  خون  پر 
محکمی داده اند. گفته اند که اوال دل انسان بدون مصیبت 
ثانیا آن چیزی که ما در این دنیا  هم پر از خون است، 
الهی  در حکمت  که  بسا  ای  می شناسیم،  عنوان شر  به 
خضر  حضرت  که  وقتی  که  است  روایت  در  باشد.  خیر 
علیه السالم کودک خردسالی را خواباند و گردنش را زد، 
حضرت موسی علیه السالم که با او هم سفر بود، فغان و 
است که شما کردید؟  این چه کاری  برداشت که  فریاد 
امروز  را  کودک  این  من  »اگر  گفت:  علیه السالم  خضر 
شریرترین  از  یکی  به  او  بعد  سال  چند  نمی کردم،  ذبح 
را هالک  نفر  هزاران  و  می شد  تبدیل  زمین  روی  افراد 
شنید،  را  این  که  علیه السالم  موسی  حضرت  می کرد«. 

خیلی خوش حال شد.
حاال حکایت من است. من در تمام عمر خود یک روز 
هم بی درد و ناراحتی نبوده ام. یک روز دندانم درد می کند. 
دندانم.  یعنی  همه ی شان،  نه،  هم  »دند«ام  یک  تنها 
روزی دیگر که دندانم خوب است، گوشه ی لبم می ترکد. 
تا لبم خوب می شود، یک دانه ی آبدار کالن، به اندازه ی 
یک زردآلو، در زیر چانه ام می روید و تا یک ماه در خدمت 
ایشان هستم. وقتی که این دانه خوب شد، چشمم شروع 
می کند به خارش و مثل قوغ سرخ می شود. چشمم هنوز 
از این مصیبت خالص نشده که قولنج روده می گیرم و 
مثل مار زخمی بر خود می پیچم. قولنج که رفت، نوبت به 
درد زانو می رسد. می گویم خدایا! من که یک هفته است 
حتا تند راه نرفته ام، این درد زانو از کجا شد؟ درد زانو که 
خوب شد، چند بار عطسه می زنم و مطمئن می شوم که 
دیگر بخیر صبر است. غافل از آن که این عطسه ها قاصد 
زکام اند. زکام من هم مثل زکام آدمی نیست. دیگران ده 
روز سرفه می کنند و دماغ شان بند می شود و مؤمنین را 
مؤمنید تلفظ می کنند و تمام. من چهل روز سرفه می کنم 
و سه ماه دماغم می رود. سر آستینم یک لحظه خشک 

نمی شود.
همه  این  اگر  شاید  شیران.  سرزمین  افغانستان ام.  من 
فغان  به  من  دست  از  جهان  تمام  نباشم،  خود  گرفتار 
این  که  می فهمد  بهتر  عادل  خداوند  شاید  آمد.  خواهد 
همه گرفتاری داشته باشم. شاید این شرور در اصل خیر 

اند و من نمی دانم.

خدایا،
 تو بهتر می فهمی 

عکس و گزارش: مهدی زرتشت

نویسنده: لیوک متیو و لیوسی پی تِرما- اسالم آباد
برگردان: نسیم ابراهیمی

منبع: روزنامه ی فرانسوی زبان لیبراسیون

آن سوی جاده بمبی می ترکد
 و این سوی جاده پسری درس 

می خواند

افغانستان، پناهگاه جهادیان
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داستان های مذهبی عهد عتیق )تورات( و عهد جدید 
)انجیل( همواره منابع خوبی برای سینماگران جهان 
نسخه های  تا  گرفته  گریفیث  »تعصب«  از  بوده؛ 
متعددی که بر اساس زندگی عیسی مسیح ساخته 
شده و تا اقتباس های سیسیل ب دو میل از داستان 
خروج  ِسفِر  در  اسراییل  بنی  قوم  و هجرت  موسی 

تورات.
و  فن ساالر  کارگردان  اسکات،  ریدلی  اینک 
»نوح«  شدن  ساخته  از  پس  هالیوود،  حماسه ساز 
دارن آرونوفسکی، به سراغ داستان دیگری از قصص 
و  خدایان  »خروج:  فیلم  و  رفته  تورات  در  پیامبران 
پادشاهان« را بر اساس ِسفِر خروج عهد عتیق ساخته 
که جنجال آفرین شده و عالوه بر بحث های بسیاری 
که در مورد وفاداری یا عدم وفاداری آن به تورات و 
نمایش  آن درگرفته،  روایت مذهبی  صحت و سقم 
آن به دلیل به تصویر کشیدن چهره ی پیامبر قوم 

یهود، در مصر و مراکش ممنوع اعالم شده است.
ِسفِر ُخروج یا ِشموت، دومین بخش از کتاب عهد 
عتیق )تورات( است که داستان بعثت موسی و قیام 
او علیه فرعون مصر )رامسس دوم( و خروج یهودیان 
از مصر و حرکت آن ها به سمت سرزمین موعود را 
از  شاهان«  و  خدایان  »خروج:  فیلم  می کند.  روایت 
با  که  است  بیستم  قرن  فاکس  محصوالت شرکت 
بودجه ی ۱۴۰ میلیون دالر و بیش از ۶۰۰۰ سیاهی 
لشکر ساخته شده و تا کنون ۱۰۷ میلیون دالر فروش 

داشته است.
اَدم  از  فیلم نامه ای  مبنای  بر  را  آن  اسکات،  ریدلی 
زیلیان  استیون  و  کین  جفری  کالج،  بیل  کوپر، 
ساخته و کریستین بیل در آن نقش حضرت موسی 
را بازی می کند. اگرچه برخی منتقدان، از جمله جیمز 
براردینلی، بر این اعتقادند که کریستین بیل، بازیگر 
به  است.  نبوده  موسی  نقش  ایفای  برای  مناسبی 
اعتقاد او، چارلتون هستون با بازی در نقش موسی 
در فیلم »ده فرمان«، توانست با صالبتش، موسی 
را به حدی فراتر از یک شخصیت فانی برساند، در 

حالی که بیل از عهده ی این کار بر نیامده است.
بن  تورتورو،  جان  مثل  دیگری  سرشناس  بازیگران 
این  در  نیز  ویور  سیگورنی  و  پل  آرون  کینگزلی، 
که  هم  فراهانی  گل شیفته  دارند.  حضور  فیلم 
با ریدلی اسکات  فیلم »یک مشت دروغ«  قباًل در 
همسر  نقش  در  فیلم  این  در  بود،  کرده  همکاری 

رامسس دوم ظاهر شده است.
آلمریای  منطقه ی  در  شاهان«  و  خدایان  »خروج: 
قناری  جزایر  در  فوئرته ونتورا  منطقه ی  و  اسپانیا 
در  نیز  آن  استدیویی  کارهای  و  شده  فیلم برداری 
ریدلی  است.  شده  انجام  لندن  پاین وود  استدیو 
اسکات  این فیلم را به برادر خود تونی اسکات که در 

سال ۲۰۱۲ خودکشی کرد، تقدیم کرده است.
وفاداری یا تحریف روایت تورات

ب  سیسیل  پیش،  قرن  یک  به  نزدیک  که  زمانی 
دومیل نسخه ی صامت ده فرمان )۱۹۲۳( و بعد در 
بحث  ساخت،  را  آن  کامل تر  نسخه ی   ۱۹۵۶ سال 
زیادی در مورد تحریف یا صحت روایت توراتی این 

نشان  خاطر  به  آن ها  نمایش  و  درنگرفت  فیلم ها 
دادن چهره ی پیامبر یهود ) با بازی چارلتون هستون 
مثل  مذهبی  جوامع  در  موسی(،  حضرت  نقش  در 
مواجه  اسالم  علمای  مخالفت  با  عربی،   کشورهای 
نشد و مردم نیز استقبال زیادی از آن ها کردند؛ اما 
فرمان«  »ده  شدن  ساخته  از  بعد  سال   ۵۸ امروز 
دومیل، عده ای خواهان تحریم فیلم »خروج: خدایان 

و شاهان« شده اند.
جوامع  حساسیت های  که  می رسد  نظر  به  چنین 
مذهبی و علمای مسلمان به این موضوع )وفاداری 
به روایت کتاب مقدس و نمایش چهره ی پیامبران 
روا داری  و  شده  قبل  از  بیش تر  سینما(  پرده ی  بر 

آن ها هم کمتر شده است.
به اعتقاد الن وایت، ادیتور انجمن تبارشناسی کتاب 
مقدس که در بررسی خود به مقایسه ی فیلم ریدلی 
جنبه های  همه ی  پرداخته،  تورات  روایت  و  اسکات 
الهیاتی عذاب های الهی که در تورات هست، از این 
سازندگان  »اگر  او،  گفته ی  به  شده اند.  حذف  فیلم 
تغییر  را  مقدس  کتاب  از  برگرفته  اسامی  فیلم، 
نام فیلم شان را عوض می کردند، آنگاه  می دادند  یا 
داستان فیلم شان چیز دیگری بود و من حتا ممکن 
اساس  بر  فیلم  این  که  ندهم  تشخیص  که  بود 

داستان تورات ساخته شده است«. 
اما برخالف نظر او، پیتر انز از پتیوس، معتقد است 
که برداشت و تفسیر اسکات از تورات کاماًل دقیق 
روزنامه ی  منتقد  شورد،  کاترین  نوشته ی  به  است. 
نسبتًا  تحریفات  فیلم،  می رسد  نظر  »به  گاردین، 
ندارد.  می شد،  پیش بینی  آنچه  به  نسبت  زیادی 
ایجاد  ما  در  این حس  فیلم،  برخی صحنه های  در 
می شود که در این فیلم از کتاب مقدس به عنوان 
یکی از منابع اصلی برای نوشتن فیلم نامه استفاده 
نشده، اگرچه هنوز هم افراد متدین باید خوش حال 
باشند؛ چرا که فیلم نسبت به آنچه انتظار می رفت، 

از تحریف زیاد مصئون است«.
از سوی دیگر، رویکرد سکوالر و غیرمذهبی سازندگان 
عذاب های  تورات،  در  خروج  ِسفِر  داستان  به  فیلم 
الهی و معجزات موسی، به ویژه در صحنه ی شکافته 
شدن دریای احمر با اشاره ی موسی برای عبور قوم 
بنی اسراییل که در تورات به عنوان معجزه ی این 
بیش تر  بحث ها  این  به  می شود،  یاد  آن  از  پیامبر 
ریدلی  توراتی،  روایت  برخالف  است.  زده  دامن 
اسکات در این فیلم، صحنه ی شکافته شدن دریای 
را  آن  و  کشید  تصویر  به  علمی  توجیه  با  را  سرخ 
به سونامی ۳۰۰۰ سال قبل از میالد مسیح نسبت 

داده است. 
انتقاد دیگری که به فیلم شده این است که اسکات 
با  او  مکالمه ی  و  موسی  رابطه ی  نمایش  برای 
پسربچه ی  یک  از  فرمان  ده  صحنه ی  در  خداوند 
۱۱ ساله به جای خالق هستی استفاده کرده است که 
نشان دهنده ی درک زمینی و غیر ایمانی کارگردان از 

ماهیت الهی رسالت موسی است.
ریدلی  اشتباه  بزرگ ترین  براردینلی،  اعتقاد جیمز  به 
اسکات این است که به جای استفاده از یک صدای 

پرطنین برای نمایش حضور خداوند در فیلم ) کاری 
آیزاک  از  گرفت(،  فرمان« صورت  »ده  فیلم  در  که 
او،  نوشته ی  به  می کند.  استفاده  ساله  یازده  اندروز 
این تصویر از خداوند، به قدری ابزورد است که تقریبًا 
ظاهر  آن ها  در  پسرک  این  که  صحنه هایی  تمام 

می شود، به هجویه تبدیل شده اند.
را  فیلم  این  مسیحیان،  استون  کریس  گفته ی  به 

بایکوت خواهند کرد.
واکنش منتقدان سینمایی

شدید  انتقاد  مورد  شاهان«  و  خدایان  »خروج:  فیلم 
عموم منتقدان سینمایی قرار گرفته است. بسیاری 
ناامیدکننده در  از آن ها این فیلم را اثری ضعیف و 
که  می دانند  اسکات  ریدلی  سینمایی  کارنامه ی 
موفقی  و  عظیم  باستر  بالک  فیلم های  پیش تر 
چون بلید رانر، گالدیاتور، قلمرو بهشت، رابین هود و 

بیگانه را ساخته است.
تصویری  جلوه های  و  بصری  جنبه های  منتقدان ، 
ریتم  از  اما  کرده؛  تحسین  را  فیلم  این  ویژه ی 
»شلخته«، »شخصیت پردازی  فیلم نامه ی  پرشتاب، 
و  آزاردهنده«  »تصنع  باور«،  قابل  غیر  و  سست 
»توخالی بودن« آن به شدت انتقاد کرده اند. به اعتقاد 
و  مذهبی  منابع  از  نتوانسته  اسکات   ریدلی  آن ها، 
بودجه  به رغم  استفاده کند و  به درستی  تاریخی اش، 
در  داشته،  آن  برای ساخت  که  امکانات عظیمی  و 
اقتباس سینمایی اش از داستان تورات، ناموفق بوده 

است.
اسکات مندلسن، منتقد مجله ی فوربس  آن را یک 
عقیده ی  به  خواند.  طنز  و  هیجان  فاقد  و  افتضاح 
با  است  ملودرامی  شاهان«،  و  خدایان  »خروج:  او، 
جنبه های  همه ی  که  بد  بازی های  و  فیلم نامه 
که  حالی  در  شده اند؛  گرفته  آن  از  دراماتیک 
می توانست داستانی عاطفی، گیرا و شورانگیز باشد.
با »ده  نیز در مقایسه ی این فیلم  براردینلی  جیمز 
اثر ضعیف تری  را  فرمان« سیسیل ب دو میل، آن 
دانسته که تنها امتیاز آن زرق و برق بصری آن است. 
محض«  »شکست  یک  را  فیلم  مجموع،  در  وی 

ارزیابی کرده است.
نقدی  در  ریپورتر،  هالیوود  منتقد  فاربر،  استیون  اما 
مثبت بر این فیلم، به تحسین آن پرداخته و آن را 
با فیلم »گالدیاتور« اسکات مقایسه کرده و نوشته 
است: »اسکات کار بزرگی انجام داد. اگرچه این اثر 
ساخته  گالدیاتور  شکل  همان  به  مصری،  حماسی 
از  استفاده  در  اسکات  جاه طلبی  بیانگر  اما  نشده؛ 

تصاویر پرده   عریض است«.
فیلم »ده فرمان« با این که نامزد ۷ جایزه ی اسکار 
شد، تنها توانست جایزه ی اسکار بهترین جلوه های 
توسط  دریا  شکافتن  صحنه ی  به خاطر  را  ویژه 
فیلم  که  دید  باید  حاال  کند.  خود  آِن  از  موسی 
اسکار  مراسم  در  اسکات،  ریدلی  سه بعدی  عظیم 
امسال چقدر شانس دارد. ریدلی اسکات، قبال برای 
»سقوط  و  »گالدیاتور«  لوییز«،  و  »تلما  فیلم های 
بهترین  اسکار  دریافت  نامزد  بار  سه  هاوک«،  بلک 

کارگردان بوده است. )بی بی سی(
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بگو مگو از

نجات  را  غنی- عبد اهلل  اشرف  بزرگ  ریسک  یک  شاید 
گیر  متضاد  درخواست  نوع  دو  میان  در  دو  این  دهد. 
مانده اند: ۱. کسانی که در زمان مبارزات انتخاباتی از آن ها 
حمایت کردند. به آن ها وعده هایی داده شده اند. این گروه 
مردمان قدرت مندی هستند که در دهه های اخیر بسیاری از حوادث با نام آن ها شروع 
در  توقع سرعت عمل  ملی  وحدت  از حکومت  بین المللی  جامعه ی   .۲ می گردیدند. 
زمینه ی شفافیت و حساب دهی دارد. مردم عادی افغانستان گرچه موضوع قوم و منطقه 
برای شان مهم اند؛ اما از حکومت وحدت ملی کار، خدمات عمومی، امنیت و عدالت 

می خواهند.
پاسخ مثبت به هر دو گروه ناممکن است. ع و غ ناگزیر اند، یکی را نایده بگیرند. نادیده 
گرفتن درخواست های گروه اول که امتیاز طلب های سیاسی و قدرت مند هستند، کار 
ساده نیست. اما کم تر خطرناک است. اگر گروه دوم، مردم عادی و جامعه ی بین المللی 
نادیده گرفته شود، خطر قطع کمک های خارجی وجود دارد و خطر شورش سراسری 
داخلی نیز می رود. نتایج هر دو باالتر از تصور وخیم خواهد بود. غیر ممکن است که با 

لیستی که تیکه داران ارائه می کنند، حکومتی از شایستگان تشکیل داد.

یکي از مهم ترین ویژ گي ها و در عین حال فکتور هایی 
تقسیم  شد،  اجتماعي  جدید  نظم  ایجاد  باعث  که 
عنوان  به  کار،  تقسیم  بود.  پیچیده  و  گسترده  کار 
اقتصادي - اجتماعي  نظم  شاخص  بنیادي ترین 
برخواسته از مناسبات اقتصاد بازار، به همان میزان که افراد را فردتر و از هم جدا 
ساخته است، عاملي در راستاي ایجاد انسجام اجتماعي و اقتصادي نیز قلمداد 
بازاري، هر فرد کاالیي را تولید مي کند که در تولید آن  مي شود. در مناسبات 
داراي مزیت است و کاالهایي را که در تولید آن فاقد مزیت است، از افراد دیگر 

خریداري مي کند. بنابراین، افراد به گونه اي به هم دیگر وابسته مي شوند.
این نوع وابستگي و نظم، فقط در چارچوب نظام بازار امکان پذیر است. بنابراین، 
»بازار« بر عالوه ی ساز و کاري جهت تولید و تخصیص مؤثر منابع، مکانیزمي را 
در جهت نظم اجتماعي خلق مي کند که افراد به شدت به هم وابسته مي شوند. 
از این رهگذر، طرف داران سنت لیبرال، نظام بازار را در عین حال  ابزاري براي 
بر  بازار مبتني است  نیز قلمداد مي کنند؛ چون  منطق  ثبات  رسیدن به صلح و 
محاسبه ی سود و زیان شخصي و بدون در نظرداشت محاسبات غیر از سود و 

زیان.
تجربه ی سال هاي اخیر در افغانستان نیز چنین امري را تا حد زیاد تأیید مي کند؛ 
که  اند  هم  اقتصادي  شرکاي  زبان،  و  مذهب  قوم،  نظر داشت  در  بدون  افراد 
نقطه ی مشترک شان به دست آوردن سود بیش تر است. شرکت ها براي افزایش 
نظرداشت  در  بدون  مي کنند،  استخدام  را  باال  بهره وري  با  افرادي  سود شان 
نیز بر اساس محاسبات عقالني  محاسبات سیاسي و قومي و مصرف کنندگان 

شخصي، از کسي خرید مي کنند که سود بیش تر را نصیب شان کند.
بر اساس چنین منطقی، تقویت عملکرد بازار و افزایش تقسیم کار، مي تواند راه 

را براي صلح و هم زیستي مسالمت آمیزتر فراهم سازد.

به نقل از شاهدان عيني:
در حدود ۷۰۰ خانوار  از مهاجران ازبکستاني و چچیني  
وابسته به القاعده و طالبان که گفته مي شود زن و مرد 
انتحاري  واسکت هاي  و  مختلف النوع  اسلحه هاي  با 
مسلح مي باشند، در امتداد رود ارغنداب، از جمله ولسوالي هاي خاک افغان )خاک 
ایران( سایه گز و پاي لوخ  از مربوطات والیت زابل که در امتداد شاهراه قندهار-
غزني قرار دارند، بنا به دستور مال عمر، رهبر طالبان، اخیراً اسکان داده شده اند.

تعداد زیادی از این نیرو ها در ولسوالي خاک افغان که هم مرز با ولسوالي جاغوري 
والیت غزني مي باشد، ساکن شده اند. ولسوالي جاغوري در طول ۱۳ سال گذشته  

یکي از امن ترین ولسوالي ها در سطح کشور بوده است.
وجود نیروهاي دهشت افگن و تروریست  در ولسوالي خاک افغان، ساکنان مناطق 
ناوه، دهمرده، پاتو، بابه و هیچه، از مربوطات ولسوالي جاغوري را نگران ساخته 

است.
قرار نقل  قول شاهدان عیني، این نیروها  طالبان مسلح محلي را در بخش فنون 
شاهراه  امتداد  در  که  ارغنداب  وادي  مي دهند.  آموزش  ماین گذاري  و  نظامي 
قندهار-غزني قرار دارد، براي نیروهاي طالبان و القاعده   از مو قعیت استراتژیک 
و سوق الجیشي خاصی برخوردار است؛ زیرا مي تواند نیروهاي دولتي را در مسیر 

شاهراه به چالش بکشد.

Jafar Rasouli

Reza Farzam

اسحق سروری







رییس  دارد.  ادامه  ساختار  علیه  جمهور  رییس  مبارزه ی 
نگاه  او  شود.  خوانده  قهرمان  دارد،  دوست  بسیار  جمهور 
در  کرد.  تقویت  و  تأیید  را  سیاست  به  افغان ها  اغلب 
افغانستان نگاهی ساختاری وجود ندارد. همه به فرد چشم 
دوخته اند که چه کار می کند. رییس جمهور در آغاز کار چنان حرکات نمادین از خود 
نشان داد که همه فکر کردند، امام  زمان ظهور کرده است. نگاه ها از ساختار به سمت 
فرد بیش تر کشانده شدند. در حالی که او خود بدون حلقه ی دور و برش نمی تواند تصمیم 
بگیرد. او ضعیف، پیر و فرتوت شده است. در موقع اثبات کردن چیزی، دستانی که نشانه 
می روند، از او جدایند. لرزانند. وضعیت کشور هم لرزان است. کرزی اگر صریح و قاطع 
دستور نمی داد، حد اقل توانایی مدیریت هیوالهای کشور را داشت. او حیوانات  بسیاری را 
اهلی کرد. در عوض اشرف غنی اهلی های زیادی را وحشی خواهد کرد. اگر این حرف 

من درست از آب در نیامد، ریشم را خشک بتراشید. لول

خالق ابراهیمی

پرویز جاهد، منتقد فیلم

روایت ریدلی اسکات از زندگی پیامبر یهود
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کاپلو: سيمئونه
 تورس را احيا خواهد کرد

بيرهوف: ما ديگر
 آلماني هاي منفور نيستيم

ماتا: حداقل با ۲ گول
 بايد تاتنهام را شکست می داديم

مدیر تیم هاي ملي آلمان قهرماني جام جهاني را بیش از یک 
موفقیت صرفا ورزشي مي داند. الیور بیرهوف در مصاحبه با 
از  بارها  روزنامه ی فرانکفورتر آلگماینه گفت: »در این مدت 
خارج از کشور شنیدم که گروه فوق العاده ای دارید که از جان 
عنوان  این  و  قرار می دهد   تأثیر  را تحت  آدم  گذشتگی شان 
از  بیش  تورنمنت مسایل دیگری  این  در  بود.  کامال سزاوار 
از  بعد  به چشم می آمدند؛ مثال  تیم ما هم  جنبه ی ورزشی 
پیروزی ۷ بر ۱ مقابل تیم میزبان، زیاد خوش حالی نکردیم، 
بلکه حریف را در آغوش گرفتیم و به آن ها دلداری دادیم. فخر 
نفروختیم، بلکه گفتیم، این تنها یک قدم رو به جلو بود. در 
این احساسی  نبودیم.  آلمانی های منفور  آن لحظه دیگر ما 

بود که نسل جدید بازیکنان ما به ارمغان آورد«.
در سال های  ملی  تیم  مورد وضعیت  در  بیرهوف هم چنین 
آتی گفت: »انتظار من این است که ما کماکان پرچم دار نام 
آلمان باشیم. البته نباید ورزش های دیگر در سایه ی فوتبال 
قرار بگیرند. باید به آن ها هم اهمیت زیادی داده شود که این 

کار فعال به خوبی انجام می شود«.
جام   ۱۹۹۶ قهرمانی  از  متفاوت  را  برازیل  در  قهرمانی  او 
ملت های اروپا می داند که در فاینل آن، موفق شد دو گول 
و  بودم  زمان خیلی ساده  آن  کند: »من  دروازه ی چک  وارد 
حتا در مخیله ام نمی گنجید اصال در فاینل بازی کنم. وقتی 
فقط  نفهمیدم!  هیچ چه  درآمد،  صدا  به  بازی  پایان  سوت 
ریو  در  قهرمانی  لحظه ی  اما  داشتم.  خوش حالی  احساس 

دوژانیرو را با هشیاری کامل درک کردم«.

با یک  تاتنهام  خانه ی  در  منچستریونایتد  توقف  وجود  با 
شیاطین  که  است  معتقد  ماتا  خوان  گول،  بدون  تساوی 
رقم  در سال ۲۰۱۴  عملکردشان  برای  پایانی خوش  سرخ 
آخرین  که  خانه  از  خارج  بازی  این  از  پس  ماتا  زده اند. 
بازی های  بود و شمار  بازی شیاطین سرخ در سال ۲۰۱۴ 
بدون شکست منچستری ها را به ۹ بازی افزایش داد، به 
می کنم  فکر  گفت:  منچستریونایتد  تلویزیونی  شبکه ی 
بزنیم.  گول  دو  یکی  حداقل  که  داشتیم  موقعیت  آن قدر 
گول  یک  باید  که  می کردیم  فکر  این  به  نیمه  دو  بین 
ما گفت. می دانیم که  به  را  نیز همین  مربی  و  می زدیم 
من،  نظر  به  می بردیم.  بهره  خود  فرصت های  از  باید 
منچستریونایتد نشان داد که برای کسب پیروزی به میدان 
آمده است، به خصوص در نیمه ی اول که می توانست به 

هدفش برسد.
بازی در نیمه ی دوم تغییر جهت داد و به تدریج این تاتنهام 
بود که بر توپ و میدان مسلط شد. ماتا هم اعتراف کرد 
بهتر  دوم  دقیقه ی  در ۴۵  لندن  که عملکرد سفیدپوشان 
تاتنهامی ها  دوم،  نیمه ی  در  کرد:  عنوان  وی  است.  بوده 
الک  در  بیش تر  ما  و  می کردند  پاس کاری  بیش تر 
دفاعی فرو رفتیم. مثل همیشه داوید دخه آ با واکنش های 
نظر من، هر دو  به  ناکام گذاشت.  را  فوق العاده اش حریف 
به همین  بودند و  اول خسته شده  نیمه ی  پایان  تیم در 
بازی  یافت.  کاهش  دوم  نیمه ی  در  بازی  سرعت  دلیل، 
برابری بود که در نیمه ی اول ما تیم برتر میدان بودیم و 

در نیمه ی دوم تاتنهام.

که  است  معتدق  مادرید  ریال  سابق  سرمربي  کاپلو،  فابیو 
به روزهاي خوبش  اتلتیکومادرید  فرناندو تورس مي تواند در 
از چلسی  قراردادی قرضی  با  اسپانیایی که  بازگردد. مهاجم 
به میالن پیوسته بود، در ایتالیا نیز نتوانسته عملکرد خوبی 
از خود به جای بگذارد و حاال در آستانه ی بازگشت به تیمی 
است که فوتبالش را از آن جا شروع کرده و کاپلو معتقد است، 

تحت هدایت سیمئونه، او به روزهای خوب بازخواهد گشت.
باالیی دارد، ولی در گولزنی دچار  او گفت: »تورس استعداد 
مشکل شده است. او اعتماد به نفسی را که در اتلتیکومادرید 
و لیورپول داشت، از دست داده است. سیمئونه تورس را دوباره 
به روزهای خوب باز می گرداند. تنها به خاطر سیستم و سبک 
بازی نیست، بلکه از لحاظ اعتماد به نفس به او کمک خواهد 
کرد. تورس قابل مهار شده، ولی او به کمک ال چولو، دوباره 

مهارت گولزنی اش را به دست خواهد آورد«.
تورس در ۱۰ بازی حضور در سری A، تنها یک گول برای 

میالن به ثمر رساند.

تری: بايد ساکت و هدف دار
 به سوی قهرمانی قدم برداريم

مورينو: کمپايني 
عليه چلسي تشکيل شده است

فابرگاس: عملکرد داور خيلي ضعيف بود

پيگريني: به چلسي خواهيم رسيد

دانته: شکست مقابل آلمان ديگر تکرار نخواهد شد

امروز، روز حساس
 و سرنوشت ساز بارسلونا

تورس: در اتلتيکو
 به دنبال خوش بختي هستم

فان خال: در ۲015 بهتر خواهيم شد

الکسيس سانچز: ستاره ی آرسنال نيستم

بازی  تیم چلسی در مورد  جان تری، مدافع 
ساوت  مقابل  یک شنبه  روز  در  تیمش 
است:  کرده  نظر  اظهار  چنین  این  همپتون 
اول از همه چیز ما باید به روند خوب خودمان 
سال  چهار  از  بعد  بتوانیم  و  بدهیم  ادامه 

قهرمانی در لیگ برتر را به دست بیاوریم.
در همین مورد ژوزه مورینیو هم چنین نظری 
قهرمانی  به  امید  و  است  کرده  عنوان  را 
دارد. کاپیتان تیم چلسی در پایان مصاحبه 
مقابل  در  بازی  و  خود  تیم  ستایش  به 

ساوت همپتون پرداخت و چنین گفت:

اطمینان  با  و  کاملی هستیم  بسیار  تیم  ما 
کامل قدم به هفته ی دیگر می گذاریم. بازی 
بود؛  سخت  ما  برای  ساوت همپتون  مقابل 
با  بودند،  انگیزه  با  و  تیمی جوان  آن ها  زیرا 
رفته  اما  دریافت کردیم؛  را  اول  این که گول 
رفته خودمان را پیدا کردیم و توانستینم بازی 

را از باخت به مساوی تبدیل کنیم.
تیم چلسی با تساوی مقابل ساوت همپتون 
منچستر سیتی   ۲-۲ تساوی  به  توجه  با  و 
به  و  ماند  باقی  صدر نشین  برنلی  مقابل 

عنوان قهرمانی نیم فصل رسید.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي پس از این که 
با  فابرگاس  برخورد  در  پنالتي  ضربه ي  داور 
مدافع ساوثهمپتون را اعالم نکرد، به انتقاد از 
»کمپاین« ایجاد شده علیه تیمش پرداخت. 
فابرگاس در نیمه ی دوم دیدار چلسی مقابل 
ساوتهمپتون، در محوطه ی جریمه روی زمین 
با  نداشت.  پنالتی  به  اعتقادی  داور  که  افتاد 
کمپاینی  که  کرد  عنوان  مورینیو  این حال، 
علیه چلسی ایجاد شده که پنالتی برای این 
تیم گرفته نشود. او گفت: »همه همین نظر 
نمی کنیم؛  مورد صحبت  این  در  ما  دارند.  را 
زیرا همه دیدند که چه شد. داور اشتباه کرد. 

اشتباه  یک  این  ولی  می کنند،  اشتباه  همه 
بزرگ بود. او داور خیلی خوب و جوانی است 
و آینده ی خوبی در فوتبال پیش رویش است، 
ولی این یک اشتباه بزرگ بود. فکر می کنم 
این نتیجه ی یک کمپاین است. در بازی اول، 
در  کرد؛  دریافت  زرد  کارت  یک  کاستا  دیگو 
حالی که داور باید مدافع برنلی را اخراج کرده و 
یک پنالتی برای ما می گرفت. چند ماه بعد ۲ 
امتیاز در بازی از دست دادیم که داور به اشتباه 
تالش  ما  فوتبال  در  داد.  کارت  فابرگاس  به 
می کنیم که اتفاقات بد را تغییر دهیم. تنبیه 

دو برابر غیرقابل باور است«.

سسک فابرگاس، هافبک چلسي معتقد است 
که داور در دیدار تیمش مقابل ساوتهمپتون، 
اشتباه تأثیرگذاري انجام داد. به نظر می رسید 
با خطا  مدافع ساوتهمپتون  تارگت،  که مت 
سرنگون  جریمه  محوطه ی  در  را  فابرگاس 
کرد، ولی داور به هافبک چلسی کارت زرد 
نشان داد و معتقد بود، او شبیه سازی انجام 
داده است. فابرگاس معتقد است که برخورد 
مشخصی بین او و حریف رخ داد و داور در 

آن صحنه اشتباه کرد.
خیلی  روز  داور  نمی کنم  »فکر  گفت:  او 
خوبی را سپری کرده باشد. نمی دانم امشب 

ولی  نه،  یا  می برد  خوابش  )یک شنبه شب( 
انسان  ما  همه ی  ولی  بود.  بد  خیلی  امروز 
همه  برای  اتفاق  این  که  مطمئنم  هستیم. 
رخ می دهد. ممکن است یک روز بد در دفتر 
فوتبال  مورد  در  ما  باشیم.  داشته  کارمان 
ارائه  خوبی  فوتبال  امروز  و  می زنیم  حرف 

دادیم«.
به  گولش  پاس  باره ی  در  سپس  فابرگاس 
گول  پاس  و  گول  به  »من  گفت:   هازارد 
پیروزی  تنها  من  برای  نمی دهم.  اهمیتی 
چلسی مهم است و امروز نتوانستیم در خانه 

پیروز شویم و برای همین ناراحتم«.

منچسترسیتي  سرمربي  پیگریني،  مانویل 
عنوان کرد که تیمش با وجود تساوي ۲-۲ 
خواهد  صدرنشین  چلسي  به  برنلي،  مقابل 
رسید.  در حالی که سیتی با گول های سیلوا 
و فرناندینیو ۲-۰ در نیمه ی اول پیش افتاده 
کرد  دریافت  گول  دو  دوم  نیمه ی  در  بود، 
شد.  کشیده  تساوی  به  بازی  نهایت  در  و 
پیگرینی عنوان کرد که با وجود این تساوی، 

سیتیزن ها به چلسی خواهند رسید.
وجود  چیز ها  خیلی  فوتبال  »در  گفت:  او 
می شوند.  تیم  یک  گولزنی  باعث  که  دارند 
شاید در نیمه ی اول خوب بازی کردیم، ولی 

و  زد  آفساید  گول  یک  دوم  نیمه ی  برنلی 
رساند.  ثمر  به  هم  را  دوم  گول  آن  از  پس 
را  حریف  بازی  دوم  نیمه ی  در  نتوانستیم 

متوقف کنیم«.
پیگرینی ادامه داد: »البته که شانس خوبی 
با  ولی  بود،  اختالف  امتیاز   ۳ جبران  برای 
پایان رساندن نیم فصل اول با ۴۳ امتیاز، فکر 
می کنم که عملکرد خوبی داشتیم. نه فقط 
قطعا  می کنید،  بازی  خانه  در  این که  برای 
فکر  کرد.  نخواهید  را کسب  بازی  امتیازات 
پیش روی  وقت  دوم،  نیم فصل  که  می کنم 

ماست و ما بهترین تیم خواهیم بود«.

دانته، مدافع برازیل عنوان کرد که شکستي 
آلمان، دیگر رخ  برازیل مقابل  مثل شکست 
نخواهد داد. در حالی که برازیل برای رسیدن 
شاگردان  می کرد،  تالش  خانه  در  فاینل  به 
شدند  موفق  نیمه نهایی  در  لوو  یواخیم 
 ۱-۷ نتیجه ی  با  و  کنند  تحقیر  را  سلسائو 
آن ها را شکست دادند. دانته، یکی از مدافعان 
چنین  که  است  معتقد  بازی،  آن  در  برازیل 

نتیجه ای دیگر رقم نخواهد خورد.
او گفت: »این اتفاق یک بار برای همیشه رخ 
داد. همه چیز برای مان بد پیش رفت و برای 
آلمان خوب پیش رفت. هر چیزی که در آن 
روی  ما  کنترول  عدم  به خاطر  داد،  رخ  بازی 
بازی بود و دیگر چنین چیزی نخواهیم دید«.

دانته  پس از جام جهانی به تیم ملی دعوت 
به  را  لوییز  میراندا-داوید  زوج  دونگا،  و  نشد 
این رابطه گفت:  او در  او ترجیح داده است. 
کردم.  کسب  سلسائو  با  زیادی  »موفقیت 
خوش حال  شوم،  دعوت  دوباره  اگر  البته 
خواهم بود، ولی واقع گرا هستم. برازیل جدید 
با بازیکنان جدیدش در حال تغییر و تحول 
امتحان  را  همه چیز  آن ها  بنابراین،  است. 

می کنند«.
او در باره ی شرایطش با بایرن مونیخ گفت: 
به جز  همه چیز  و  بود  خوبی  خیلی  »سال 
چمپیونزلیگ را با بایرن کسب کردیم. سالی 
بود که بعضی رویاهایم را شناختم و هم چنین 

به تیم ملی برای جام جهانی دعوت شدم«.

خرید  از  فیفا   حکم  به  اکنون  هم  بارسلونا 
بازیکن جدید در دو پنجره ی نقل و انتقاالتي 
این  است  ممکن  اما  است.  محروم  آینده 
تخلف  دلیل  به  بارسا  لغو شود.  امروز  حکم 
عدم  و  قانونی  سن  زیر  بازیکنان  جذب  در 
این  پروسه  ی جذب  در  فیفا  مقررات  رعایت 
به  فیفا  از سوی  گذشته  مارچ  ماه  بازیکنان، 
پرداخت جریمه ی مالی سنگین محکوم شد. 
ضمن این که مجوز خرید بازیکن جدید نیز 

از این تیم سلب شد.
بارسا  و  شد  معلق  بعد  ماه  چند  حکم  این 

توانست در تابستان بازیکنانی جدید خریداری 
فیفا  دیگر  بار  تابستان،  پایان  در  اما  کند؛ 
حکم قبلی خود را الزم االجرا دانست. باشگاه 
دادگاه حکمیت  به  دلیل  همین  به  بارسلونا 
ورزشی، اعاده ی دادرسی داد و بررسی حکم 
فیفا در این دادگاه، اوایل دسامبر در سو یس 
به  نزدیک  منابع  اعالم  طبق  شد.  شروع 
باشگاه بارسلونا، امروز ۳۰ دسامبر، قرار است 
حکم نهایی در این مورد اعالم شود. حکمی 
باشگاه  ورزشی  آینده ی  برای  می تواند  که 

بارسلونا بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.

از  مادرید  اتلتیکو  مهاجم  تورس،  فرناندو 
خشنودي  ابراز  سابقش  تیم  به  بازگشت 
عملکرد  میالن  در  اسپانیایی  مهاجم  کرد. 
خوبی نداشت و در ۱۰ بازی برای این تیم، 
به صورت  او که  ثمر رساند.  به  تنها ۱ گول 
رسمی توسط میالن از چلسی خریداری شد، 
تیم سابقش،  به  از میالن  به صورت قرضی 

یعنی اتلتیکومادرید بازگشت.
او در این رابطه گفت: »اتلتیکو در چند سال 
اخیر فوق العاده بوده و جام های زیادی کسب 
باید به  کرده است. زمانی می رسد که همه 
خانه بازگردند. از کودکی به ورزشگاه می آمدم 
این که شانس  از  و تیم را تشویق می کردم. 
بازگشت دوباره را داشتم، بسیار خوش حالم. 
می خواهم از تمرینات هم لذت ببرم. خیلی 

خوش حالم؛ زیرا بسیاری تا به حال گفته اند که 
را پنهان  از آن جا آمدی  نمی توان جایی که 
کنی. خوش حالم که عضوی از اتلتیکو مادرید 
هستم. وقتی ۱۷ ساله بودم، رویایم با بازی 
کردن در این تیم برآورده شد. توانستیم تیم 
را به اللیگا بازگردانیم، ولی موفق نشدیم به 
اروپا برسیم و طبق توافقی دو طرفه، من از 
باشگاه جدا شدم. به خانه برای جست وجوی 

خوش بختی برگشتم«.
تورس در باره ی حضورش در چلسی گفت: 
عالی  چلسی  در  حضورم  نیم  و  سال  »سه 
بود. من قهرمان چمپیونزلیگ، یورو لیگ و 
برایش  که  چیزی  چلسی  شدم.  حذفی  جام 
اسپانیا و لیورپول را ترک کرده بودم  به من 

داد، یعنی جام«.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
مقابل  تیمش  گول  بدون  تساوي  از  پس 
تاتنهام، مدعي شد که تیمش در سال ۲۰۱۵ 
پیشرفت خواهد کرد. پس از پیروزی مقابل 
نیوکاسل، منچستر موفق نشد در وایت  هارت 
تساوی  به  و  دهد  شکست  را  تاتنهام  لین ، 
بدون گول رضایت داد. یونایتد پیش از شروع 
سال جدید میالدی به مصاف استوک سیتی 
خواهد رفت و سرمربی هالندی معتقد است 
در سال جدید میالدی، یونایتد دچار پیشرفت 

خواهد شد.
نیم  از  بهتر  البته  البته،   ، »البته  گفت:  او 
تماشا  بنابراین،  بود.  خواهیم  اول  فصل 

کنید«.

و  تاتنهام  مقابل  تساوی  باره ی  در  فان خال 
»یک  گفت:  تیمش  دادن  دست  از  امتیاز 
دادن  دست  از  امتیاز  باره ی  در  پیش  ماه 
لحاظ  از  بودم.  کرده  صحبت  دوره  این  در 
علمی ثابت شده که بدن آدم در عرض ۴۸ 
ساعت نمی تواند انرژی الزم را دوباره به دست 
آورد. نیمه ی دوم خیلی با نیمه ی اول فرق 
برای  بلکه  یونایتد،  برای  تنها  نه  داشت. 
تاتنهام هم همین گونه بود. آن ها می توانند 
میدان  به  امروزشان  عملکرد  از  بهتر  خیلی 
بروند. هم چنین تیم من هم در نیمه ی دوم 
کار  واقعا  ولی  کند؛  بازی  بهتر  می توانست 
پوچتینو  دیدید،  که  همان طور  بود.  سختی 

هم سه تعویض انجام داد«.

الکسیس سانچز، هافبک آرسنال مدعي شد 
بازیکن  یک  و  نیست  تیم  ستاره ي  او  که 
مهاجم  توپ چي هاست.  بازیکنان  دیگر  مثل 
بارسا به  از  با ۴۰ میلیون یورو  شیلیایی که 
در  خوبی  بسیار  عملکرد  پیوست،  آرسنال 
تا به حال  ۱۵  و  تیم داشته  این  خط حمله ی 
گول برای این تیم به ثمر رسانده است. ونگر 
بازیکنی کالس  را  او  الکسیس  توصیف  در 
خود  شیلیایی   مهاجم  ولی  دانست،  جهانی 

را یکی مثل دیگر بازیکنان آرسنال می داند.
هستم،  تیم  ستاره ی  »این که  گفت:  او 
درست نیست. من مخالف این جمله هستم. 
و  خوب  بازیکنان  از  پر  که  داریم  تیمی  ما 
به  که  بازیکنانی  است،  جهانی  کالس 
یا  شدند  جهانی  جام  قهرمان  آلمان  همراه 
به هرماه انگلیس یا فرانسه در جام جهانی 
مثل  یکی  بین  این  در  من  داشتند.  حضور 
بودم  خوش شانس  می شوم.  محسوب  بقیه 
که شروع خوبی در این تیم داشتم، ولی تا 
وقتی کتاب تمام نشده، برایش نامی در نظر 

نمی گیرند«.
بارسلونا  از  جدایی اش  باره ی  در  الکسیس 
باید  می گیرید،  تصمیمی  »وقتی  گفت: 

مطمئن باشید که بهترین انتخاب انجام شده 
است. غیرممکن است بدانیم، در صورتی که 
تا  می شد.  چه  می گرفتیم،  دیگری  تصمیم 
خوش حالم.  آرسنال  در  حضور  از  حاال،  به 
باشگاه  داشتم،  دوستش  که  آمدم  لیگی  به 
یک  و  هستند  فوق العاده  هم تیمی هایم  و 
مربی کالس جهانی ما را هدایت می کند و 
به بازیکنان اهمیت می دهد. همه چیز عالی 

است«.
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کمیسیون  مسئوالن  روز:  اطالعات
که  کردند  اعالم  دیروز  انتخابات  مستقل 
آنان در تالش برگزاری انتخابات پارلمانی 
در وقت معین آن هستند؛ اما به دلیل نبود 
در  تأخیر  احتمال  موانع مختلف،  و  بودجه 
نور  دارد.  وجود  انتخابات  این  برگزاری 
محمد نور، سخنگوی این کمیسیون گفت 
که در این مورد با حکومت و کمک کننده ها 

بحث شده است.
در  کنونی  پارلمان  کاری  زمان  است  قرار 
اول سرطان سال آینده پایان یابد و مطابق 
قانون اساسی، دو ماه قبل از ختم آن باید 
همین  در  شود.  برگزار  پارلمانی  انتخابات 
کمیشنران  از  یکی  احراری،  لیال  حال، 
گفت،  آشنا  رادیو  به  انتخابات  کمیسیون 
این کمیسیون آمادگی های تخنیکی  برای 
برگزاری انتخابات را دارد؛ اما باید بودجه ی 

الزم در اختیار ما قرار داده شود.

بودجه ی  مورد  در  بحث  که  افزود  او 
انتخابات پارلمانی با حکومت و کشورهای 
کمک کننده صورت گرفته و اگر بودجه ی 
قرار  ما  اختیار  در  اکنون  انتخابات  این 
معین  وقت  در  پارلمانی  انتخابات  بگیرد، 
معلومات  اساس  بر  می شود.  برگزار  آن 
کمیسیون  این  انتخابات،  کمیسیون 
دوهفته بعد تقسیم اوقات انتخابات پارلمانی 

را اعالم می کند.
مدنی  نهادهای  که  است  حالی  در  این 
اصالح   بدون  دارند،  تأکید  مجلس  و 
مانند  پارلمانی  انتخابات  انتخاباتی،  نظام 
با  گذشته  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ریاست  انتخابات  بود.  تقلب همراه خواهد 
برگزار  گسترده  تقلب  با  گذشته  جمهوری 
آن،  جنجال های  افزایش  از  پس  و  شد 
تشکیل  روی  عبداهلل  و  غنی  اشرف 

حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.

آنان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی 
وعده دادند که اصالحات در نظام انتخاباتی 
را در اولویت قرار می دهند؛ اما هنوز در این 
با  است.  نشده  برداشته  عملی  گام  زمینه 
انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  این حال، 
مورد  خود  در  موقف  حکومت  که  گفت 
روشن  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
این  تمول  برای  کمک کننده ها  زیرا  کند؛ 

انتخابات در انتظار تعهد حکومت اند.
مورد  در  به زودی  حکومت  افزود،  او 
و  کند  فکر  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
امکانات مورد نیاز این انتخابات را در اختیار 
کمیسیون انتخابات قرار دهد. نبود امنیت، 
آمار دقیق و نبود ارقام در مورد افراد واجد 
میان  سرحدات  موجودیت  عدم  و  شرایط 
نبود  هم چنان  و  ولسوالی ها  و  والیت ها 
بودجه، مشکالت عمده ی فراراه انتخابات 

پارلمانی خوانده شده اند.

اطالعاتروز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور 
خواستار  محل ،  باشندگان  و  کوچی ها  معضل  برای حل 
رسانه های  دفتر  است.  شده  بین االفغانی  جرگه ی  ایجاد 
کرد،  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  دیروز  جمهوری  ریاست 
حل  برای  میدان وردک  در  حقیقت یاب  اعزامی  هیأت 
ارائه  را  خود  گزارش  مردم محل«  و  معضل »کوچی ها 

کرد.
بر اساس خبرنامه، پس از ارائه ی این گزارش در حضور 
رییس جمهور ، فیصله شد تا یک جرگه ی بین االفغانی در 
مشوره با عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی اشرف غنی و 
محمد اکرم خپلواک، مشاور رییس جمهور  ایجاد شود. در 
این خبرنامه آمده است که در ترکیب این جرگه باید افراد 
بانفوذ، مسلکی و متنفذ و علمای دینی نیز شامل باشند.

معضل  حل  برای  هیأت  این  خبرنامه،  این  اساس  بر 
راه های  میدان وردک  در والیت  و مردم محل  کوچی ها 
معقول را جست وجو کند. هم چنان اشرف غنی به ریاست 
عمومی اداره ی امور دستور داده است که به خانواده های 

آسیب دیده  کمک  کند. او می گوید که تکرار این حوادث 
برایش قابل قبول نیست.

بر  باید  ما  توجه ی  این که  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
گفته  باشد،  قانون  حاکمیت  طریق  از  اصالحات  ایجاد 
است که جرگه ی یاد شده باید نظریه های جوانب دخیل 
زمانی  جدول  یک  روی  آن  حل  برای  و  جمع آوری  را 
از  بعد  جرگه  این  او،  گفته ی  به  کنند.  کار  واقع بینانه 
تشکیل  در مدت سه هفته ی آینده باید راه حلی را در این 
و  میان کوچی ها  تا مشکالت موجود  نماید،  ارائه  زمینه 

مردم محل به طور بنیادی حل شود.
او گفته است که این جرگه برای حل بنیادی این معضل، 
و  کوچی ها  دارد.  خود  با  را  وی  و صریح  قاطع  حمایت 
باشندگان ولسوالی بهسود والیت میدان وردک در جریان  
این  شده اند.  درگیر  هم  با  هرازگاهی  گذشته  سال های 
در  بهسود  ولسوالی  باشندگان  و  کوچی ها  بین  معضل 
انتظار می ورد که  زمان حکومت حامد کرزی حل نشد. 

حکومت جدید این مشکل را حل کند.

کمیسیون انتخابات:
احتمال دارد انتخابات پارلمانی با تأخیر برگزار شود

اشرف غنی: برای حل معضل
 کوچی ها و باشندگان محل، جرگه تشکیل  شود


