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ایاالت متحده و هند چگونه میتوانند
در افغانستان همکار باشند؟
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جنگ نیابتی پاکستان و هند در افغانستان
امر سینها ،سفیر هند در افغانستان روز سهشنبه در مصاحبهای با طلوع نیوز،
مفکورهی جنگ نیابتی میان کشورش و پاکستان را که در افغانستان بازی
میشود ،یک افسانه خواند .جنگ هند-پاکستان به نحوی در افغانستان
انعکاس مییابد ...ما بسیاری از کارشناسان و خبرنگاران را میبینیم که آن
را یک جنگ نیابتی «میخوانند» که یک افسانه است و [در عوض][ ،این
مفکوره] ،غباری است که به منظور توجیه رفتار پاکستان ایجاد شده است ،که
یک همسایهی دوست نبوده است.
با اینحال ،سینها میگوید که «پروکسی» هند در افغانستان ،مردم افغانستان
هستند و «پروکسی» پاکستان طالبان است .صحبت از یک جنگ نیابتی میان
هند و پاکستان در افغانستان برای مدت زمانی به دوراهه رفته است .رجنات
سینگ ،وزیر کشور هند که وزارتش مسئول امنیت داخلی این کشور است،
در ماه مارچ گفت که پاکستان در جنگ نیابتیاش با هند از تروریسم به عنوان
یک اسلحه استفاده کرده است .پرویز مشرف...
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علومی به نیروهای امنیتی:



در عملیات نظامی بدخشان،



از حمالت هوایی
کار گرفته شود

شهریار فرهمند

وزارتهای دفاع و داخله اعالم کردهاند که عملیات نظامی
گستردهای را برای سرکوب شورشیان و انتقام خون سربازان ارتش
در والیت بدخشان راهاندازی میکنند .آنها گفتهاند که انتقام خون
سربازان ارتش را میگیرند و هراسافگنان را در این والیت سرکوب
خواهند کرد.
افزون بر غفلت فرماندهان امنیتی و دیگر عوامل داخلی ،نبود
حمایت هوایی قوی ،یکی دیگر از عوامل تلفات سنگین سربازان
ارتش در ولسوالی جرم بدخشان میباشد .سربازان و فرماندهان
امنیتی بهخوبی این ضرورت را درک میکنند و میدانند که نبود
حمالت هوایی تا چه اندازه خالی بزرگی در مبارزه با تروریسم و
جنگ با مخالفان مسلح دولت ایجاد میکند.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در عملیاتهای جنگی به صورت
منظم و قوی از پشتیبانی هوایی برخوردار نیستند و این امر در
ن جنگ ،یک خالیگاه کالن میباشد.
عملیاتهای نظامی یا در جریا 
این خالیگاه دو سال پیش و در جریان تنشهای پیشآمده میان
رییس جمهور کرزی و ایاالت متحدهی امریکا ایجاد شد .در آن
زمان آقای کرزی نیروهای امنیتی را از درخواست کمک هوایی
از نیروهای ناتو در جریان جنگ و عملیاتهای نظامی منع کرد.
هرچند که مأموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان پایان
یافته؛ اما بر اساس رهنمود اخیر باراک اوباما به نظامیان این کشور
در افغانستان ،آنها در صورت درخواست نظامیان افغانستان،
میتوانند سربازان امنیتی افغانستان را در جنگ با تروریسم پشتیبانی
هوایی کنند .در حالی که وزارت دفاع ملی افغانستان هواپیماهای
جنگی کافی را برای راهاندازی عملیاتهای نظامی در اختیار ندارند،
باید از نظامیان خارجی در این راستا درخواست کمک کنند.
تصمیم رییس جمهور کرزی در مورد منع حمایت هوایی نیروهای
ناتو در آن زمان ناشی از درک او از نیروهای امنیتی و شرایط جنگی
کشورش نبود ،بلکه او در یک جدال و کشمکش سیاسی با حکومت
امریکا و از روی احساسات این تصمیم را گرفت .هرچند در آن
زمان فرماندهان نیروهای امنیتی از پیامدهای منفی این تصمیم
آگاه بودند؛ اما لحن قاطع آقای کرزی و خشم او در برابر نیروهای
ناتو در افغانستان ،مجال مخالفت با این تصمیم را از همه گرفت و
در برابر این تصمیم اشتباه سکوت کردند.
این تصمیم ناسنجیده و عجوالنه در آن زمان ،هزینههای سنگینی
را نیز روی دست افغانستان گذاشت .جنگجویان طالب و دیگر
گروههای تروریستی در جریان جنگ و نبرد فرصت نفسکشیدن
پیدا کردند و نیروهای امنیتی بارها ب ه دلیل عدم دریافت کمک
هوایی ،یا مواضعشان را رها کردند یا هم در جنگ رویار و با
تروریستان کشته شدند.
نیروهای امنیتی افغانستان در انجام عملیاتهای هوایی ،خصوصاً
بمباران مواضع دشمن ،به همکاری هوایی نیروهای خارجی نیاز
دارند و در جریان نبرد همواره این ضرورت پیش میآید.
حمایت هوایی از عملیاتهای نظامی نیروهای امنیتی افغانستان
تأثیر تعیینکننده بر معادالت جنگی داشت ،مخصوصا تاکتیک
جنگ پارتیزانی مخالفان مسلح و دشوارگذربودن مناطق ،ضرورت
این امر را بیشتر کرده بود .وقتی در جریان نبرد ،نیروهای امنیتی
افغانستان در تنگنا و محاصره قرار میگرفتند ،یا در نقاط دورافتاده
و دشوارگذر با کمبود نیرو و جنگافزار مواجه میشدند ،این حمایت
هوایی بود که آنها را از معرکه نجات میداد .در طول دو سال
گذشته نیروهای امنیتی به دلیل عدم حمایت هوایی قربانیهای
زیادی دادهاند .بارها سربازان ارتش و پولیس در مناطق دوردست
به دلیل عدم حمایت هوایی به شکل گروهی کشته شدهیا زنده به
دست دشمن افتادهاند.
افسران و فرماندهان ارتش بهخوبی این ضرورت را درک میکنند؛
اما سیاستمداران به این الزام حیاتی از دید سیاسی مینگرند .در
حال حاضر در حکومت وحدت ملی امید اندکی وجود دارد که رییس
جمهور این الزام حیاتی را درک کند و این خالیگاه را در جریان
مبارزه با تروریسم پر کند.
فرماندهان امنیتی در جنگ با تروریسم اگر به حمایت هوایی
ضرورت داشته باشند ،نیروهای خارجی ،بهخصوص امریکاییها،
باید نیروهای امنیتی افغانستان را پشتیبانی هوایی کنند و نیاز به این
امر در عملیات بدخشان که قرار است تا چند روز دیگر راهاندازی
گردد ،شدید است.

انتقام خون سربازان در بدخشان گرفته شود
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر امور
داخله در سفرش به والیت بدخشان به نیروهای
امنیتی مستقر در این والیت دستور داد تا «انتقام
خون سربازان اردوی ملی» را از تروریستان
بگیرند .او میگوید که هراسافگنان در تمام
مناطق بدخشان باید نابودشوند.
پس از کشتهشدن حدود  30سرباز ارتش
در حملهی طالبان در ولسوالی جرم والیت
بدخشان ،روز پنجشنبه وزیر داخله در رأس یک
هیأت بلندپایهی دولتی برای بررسی وضعیت
امنیتی به این والیت سفر کرد و دیروز دوباره به

کابل بازگشت .در این سفر جنرال مرادعلی مراد،
معاون رییس ستاد مشترک ارتش نیز علومی را
همراهی میکرد.
وزیر داخله در این سفر در دیدار با سرپرست،
فرمانده پولیس و ولسواالن ولسوالیهای وردوج
و جرم والیت بدخشان گفت ،نیروهای امنیتی
برای شناسایی تروریستان اقدام کنند و به هر
بهای ممکن ،انتقام خون سربازان اردوی ملی
را که توسط تروریستان در ولسوالی جرم کشته
شدند ،بگیرند.
دفتر رسانههای وزارت داخله دیروز با نشر

خبرنامهای اعالم کرد ،علومی در دیدار با
باشندگان ولسوالیهای جرم و وردوج بدخشان
به آنان اطمینان داد که در هر گونه شرایط
دشوار ،نیروهای امنیتی در کنار شما خواهند بود
و به هیچ گروهی اجازه نمیدهند تا این والیت
را ناامن کنند.
او گفت ،نیروهای امنیتی مستقر در بدخشان
تروریستان داخلی و خارجی را از بین ببرند
و در راستای تأمین امنیت و از میانبرداشتن
چالشهای امنیتی در این والیت ،یکبار دیگر
قهرمانیشان را به نمایش بگذارند .بر اساس

خبرنامهی وزارت داخله ،نیروهای امنیتی مستقر
در بدخشان و باشندگان این والیت در این زمینه
اطمینان دادهاند.
جنرال مرادعلی مراد ،معاون ستاد مشترک
ارتش در این سفر بر همکاری و هماهنگی
نزدیک نیروهای امنیتی برای مبارزه با
چالشهای امنیتی و مبارزه با تروریسم تأکید
کرده است .بدخشان در شمالشرق کشور از
والیتهای ناامن است که شورشیان داخلی
و خارجی در ولسوالیهای وردوج و جرم این
والیت فعالیت دارند.

مجلس امروز برای  15نامزدوزیر صندوق رای میگذارد
اطالعات روز :هیأت اداری مجلس نمایندگان اعالم کرد،
برای  15نامزدوزیر پیشنهادی حکومت امروز صندوق رای
گذاشته میشود و اکثر آنان رای اعتماد خواهند گرفت .از میان
 16نامزدوزیر پیشنهادی حکومت 15 ،تن آنان در دو هفتهی
گذشته به طور جداگانه برنامههای کاریشان را به مجلس ارائه
کردند.
از این میان ،عبدالباری جهانی ،نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ
به دلیل داشتن تابعیت دوگانه هنوز برنامهی کاریاش را به
مجلس ارائه نکرده است .محمدنذیر احمدزی ،معاون دوم
مجلس دیروز گفت ،اگر اسناد ترک تابعیت آقای جهانی امروز به
مجلس برسد ،به او اجازه داده خواهد شد تا برنامههای کاریاش

را ارائه کند و بعد برایش صندوق رای گذاشته میشود.
او افزود ،اگر اسناد ترک تابعیت جهانی امروز به مجلس نرسد،
در مورد وی تصمیم گرفته خواهد شد .نامزد وزارت اطالعات
و فرهنگ شهروندی امریکا را دارد .مجلس نمایندگان در
رایگیری قبلی از میان  18عضو پیشنهادی کابینه ،تنها به
هشت تن آنان رای اعتماد داد.
با گذشت بیش از هفت ماه از عمر حکومت ،هنوز اکثر
وزارتخانهها توسط سرپرستان اداره میشوند .در همینحال،
اعضای مجلس میگویند ،این مسئله مشکالت جدیای را
در عرصههای مختلف به وجود آورده است .عدم معرفی نامزد
وزارت دفاع از مشکالت دیگری است که در چند هفتهی اخیر

انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
آنان تأکید دارند ،با توجه به وضعیت کنونی ،سران حکومت باید
هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع را به مجلس معرفی کند .رییس
جمهور پیشتر جنرال افضل لودین را به عنوان نامزد وزارت
دفاع معرفی کرد و دنبال آن ،آقای لودین با صدور بیانیهای از
نامزدیاش انصراف داد.
دلیل انصراف او اختالف بین رییس جمهور و رییس اجرایی
خوانده شده است .اما اجمل عابدی ،سخنگوی ریاست جمهوری
چند روز پیش گفت ،اختالف بین اشرف غنی و عبداهلل در این
زمینه حل شده و نامزد وزارت دفاع برای دریافت رای اعتماد
بهزودی به مجلس معرفی میشود.

معترضان در کابل:
غنی و عبداهلل از قدرت کنار بروند
اطالعات روز :اعضای حزب همبستگی ملی
افغانستان و دهها شهروند کابل با راهاندازی
یک گردهمایی در اعتراض به افزایش ناامنیها
و کمتوجهی حکومت به رهایی  31مسافر
ربودهشده از شاهراه کابل-قندهار ،خواستار
کناررفتن رییس جمهور و رییس اجرایی از
قدرت شدند .آنان گفتند ،سربازان امنیتی در
بدخشان کشته میشوند؛ اما سران حکومت
هنوز روی تقسیم قدرت چانهزنی میکنند.
معترضان با حمل شعارهای «مرگ بر طالبان
و داعش ،نه امریکا و نه ناتو ،نفرین بر رژیم ع
و غ ،ما انتقام خون فرزندان خود را میگیریم»
گفتند ،وضعیت کشور در بخشهای مختلف ،از

جمله امنیت ،روزبهروز بدتر میشود .حفیظاهلل
راسخ ،از مسئوالن حزب همبستگی ملی در
این گردهمایی گفت ،ما میخواهیم غنی و
عبداهلل هرچه زودتر ارگ را تخلیه کنند.
این تظاهرات در حالی صورت گرفت که
اخیراً ناامنی در شماری از والیتهای کشور
و گروگانگیری افزایش یافته است .شورشیان
طالب و جنگجویان خارجی چند روز پیش
بر پاسگاههای امنیتی ولسوالی جرم والیت
بدخشان حمله کردند و حدود  30سرباز ارتش
را به قتل رساندند .در این حمله مقداری
مهمات جنگی ارتش نیز به دست طالبان افتاد.
همچنان پس از ربودهشدن  31مسافر از شاهراه

کابل-قندهار از سوی مردان مسلح نقابپوش،
این روند در شماری از شاهراههای کشور
افزایش یافته است .در دو ماه اخیر ،حداقل از 8
مورد ربودن از سراسر کشور گزارش شده است.
با اینحال ،معترضان روز پنجشنبه هفتهی
گذشته در کابل گفتند ،سران حکومت وحدت
ملی ،حکومت نتوانستند و بهتر است برای
بهبود وضعیت کشور ،از قدرت کنار بروند.
آنان هشدار دادند ،اگر رهبران حکومت وحدت
ملی به خواستهایشان توجه نکنند ،دامنهی
اعتراضها را گسترش میدهند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ،این
برای نخستین بار است که در راهپیماییای در

کابل ،از رییس جمهور و رییس اجرایی خواسته
میشود تا استعفا بدهند .در همین حال ،سران
حکومت وحدت ملی وعده دادهاند ،برای بهبود
وضعیت امنیتی و رهایی  31مسافر از شاهراه
کابل-قندهار ،تالشهای جدی میکنند.
این مسافران حدود دوماه پیش ربوده شدند
و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر
عهده نگرفته است .اعضای خانوادههای این
مسافران ربودهشده و شماری از فعاالن مدنی
برای رهایی آنان در چند نقطهی کابل تحصن
کردهاند .همچنان اعتراض برای رهایی این
مسافران از یکونیم ماه بدینسو در داخل و
خارج از کشور جریان دارد.

روسیه:
دادن چرخبالهای امآی  17به افغانستان را بررسی میکنیم
اطالعات روز :دولت روسیه اعالم کرد که افغانستان از
این کشور درخواست کمک هلیکوپترهای امآی  17کرده و
در حال حاضر این تقاضا زیر بررسی جدی قرار دارد .ضمیر
کابلوف ،نمایندهی ویژهی روسیه در افغانستان به رسانهها گفت،
طرح کمک این هلیکوپترها به افغانستان برنامهریزی شده و
کشورش بهزودی در این زمینه تصمیم میگیرد.
شاکر کارگر ،نمایندهی رییس جمهور برای کشورهای مستقل
مشترکالمنافع بهتازگی در رأس یک هیأت به مسکو رفته و
در دیدار با مقامهای روسیه ،این درخواست حکومت را مطرح
کرده است .او گفته که نیروهای هوایی افغانستان نیاز جدی به

هلیکوپترهای امآی  17دارند.
به گفتهی او ،این چرخبالها توانایی انجام مأموریت سنگین در
شرایط وخیم جوی و مناطق صعبالعبور در افغانستان را دارند.
هنوز به طور دقیق معلوم نیست که حکومت برای نیروهای
هوایی ،تقاضای چه تعداد هلیکوپتر امآی  17را از دولت روسیه
کرده است .کمبود هلیکوپترهای جنگی از مشکالت اساسی
نیروهای امنیتی است.
دولت همواره از روسیه تقاضا کرده تا هلیکوپترهای جنگی را
در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار دهد؛ اما مجلس سنای
امریکا سال گذشته از تصمیم خریداری هلیکوپترهای نظامی

از روسیه برای افغانستان انتقاد کرد .به دنبال آن ،یک سخنگوی
وزارت دفاع امریکا گفت که  63بال هلیکوپتر امآی هفده برای
افغانستان خریداری شده است.
تجهیز نیروی هوایی پس از سپردن تمام مسئولیت امنیتی به
نیروهای امنیتی در سال  ،2014از بحثهای اساسی حکومت
و جامعهی جهانی بوده است .با اینحال ،نیروهای هوایی
هلیکوپترهای اندک جنگی در اختیار دارند و چندی پیش
شیرمحمد کریمی ،رییس ستاد مشترک ارتش گفت ،تنها چهار
چرخبال برای عملیات در سراسر کشور وجود دارد.
000

درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در غزنی
اطالعات روز :نیروهای امنیتی و شورشیان طالب دیروز در والیت
غزنی در مرکز کشور با هم درگیر شدند .مسئوالن امنیتی این
والیت گفتند ،در این درگیری دستکم پنج شورشی طالب کشته
و تعدا د دیگر آنان زخمی شدهاند .این درگیری در منطقهی موسوم
به زیوح در مربوطات ولسوالی اندر غزنی رخ داده است.

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

شماری از باشندگان غزنی میگویند که از فعالیت شورشیان در
این والیت به ستوه آمدهاند و آنان به آزار و اذیت مسافران و
مردم عام میپردازند .باشندگان این والیت از حکومت وحدت ملی
خواستهاند ،برای جلوگیری از فعالیت شورشیان در این والیت،
تعداد سربازان ارتش را بهزودی افزایش دهد.

پیچیدگیمناسبات
بین پاکستان ،افغانستان و طالبان
نویسنده :حکمت اهلل اعظمی
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تو بگو چه کار کنیم؟

طالبان افغانستان در جریان  13سال گذشته قویتر و
خونخوارتر از پیش شده اند .مردم افغانستان و بعضی در
میان جامعهی بین المللی ،پاکستان را به خاطر آن مقصر
میدانند .به این دلیل  ،در آوردن طالبان بر سر میز مذاکره،
پاکستان بازیگر کلیدی دانسته میشود .با این حال،
طالبان ادعا میکنند که پیکارجویی آنان در افغانستان
وابستگی به پاکستان ندارد .در این زمینه  ،در رابطه به
واقعیت یافتن گفتوگوهای صلح بین افغانستان با طالبان
سه نگرانی وجود دارند .نخست  ،تا هنوز روشن نیست که
آیا پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری خواهد کرد
و از طالبان خواهد خواست که جنگ را متوقف کنند؟ دوم،
نکتهی جالبتر از همه این است که آیا طالبان به حرف
پاکستان گوش خواهد داد؟ سوم ،نقش افغانستان در روند
یک مصالحهی پایدار و عملی باید معین گردد.
پاکستان به طور فزایندهای با تهدید پیکارجویان در خاک
خود روبروست و از پیامدهای زیر فشار قرار دادن طالبان
برای آغاز گفتوگو با حکومت افغانستان هراس دارد .این
نگرانی در اظهار نظرهای مشاور امنیت ملی پاکستان،
سرتاج عزیز ،آشکار است .او در ماه نومبر  2014گفت که
پاکستان گروههایی را که هیچ تهدیدی متوجه پاکستان
نمیسازند ،نباید دشمن خود بسازد .در رابطه به طالبان
افغانستان او گفت«:چرا دشمنان امریکا و ]افغانستان[
به طور غیر ضروری تبدیل به دشمنان پاکستان شوند و
پاکستان نباید همهی آنان را دشمن خود بسازد».
به خاطر دالیل متعدد ،احتمال دارد طالبان در رابطه به
روند صلح به حرف پاکستان گوش ندهند :تهدیدها به
ثبات داخلی و سیاسی این گروه ،انگیزههای ایدیولوژیکی
و اعتماد به حکومت افغانستان و پاکستان .به نظر میرسد
که طالبان به خاطر منافع پاکستان سر خم نمیکنند و با
ادامهی حضور سربازان خارجی در افغانستان  ،حاضر به خلع
سالح نمیگردند .این کار به مثابه خودکشی سیاسی این
گروه خواهد بود .وکیل احمد متوکل  ،وزیر خارجهی طالبان،
در جریان یک بحث با این نویسنده استدالل کرد که اگر
رهبر طالبان  ،مال عمر ،در شرایط کنونی با صلح موافقت
کند  ،تمام اعتبارش را از دست خواهد داد.
از دست دادن اعتبار سبب ایجاد شگاف بین طالبان خواهد
شد و گروههای انشعابی از میان طالبان سر بر خواهند آورد.
بعضی استدالل میکنند که با باال رفتن فشارها بر طالبان
برای گفتوگو ،گروههای جداشده از طالبان تشکیل خواهند
شد؛ درست مانند ابوبکر البغدادی که القاعده را ترک کرد
و گروه دولت اسالمی عراق و شام (داعش) را تشکیل داد
یا مانند فرماندهان طالبان پاکستان که از تحریک طالبان
پاکستان جدا شدند و گروههای خود را تشکیل دادند .حتا
پیش از این شایعه است که عبدالقیوم ذاکر  ،فرمانده نظامی
شماره دوم و رییس پیشین کمیتهی نظامی شورای رهبری
طالبان  ،وقتی از رهبری این گروه اخراج گردید در واکنش به
آن ،به ایران رو کرد و میخواهد در آنجا یک پایگاه ایجاد
کند.
مسایل ایدیولوژیکی نیز مناسبات طالبان با قدرتهای
منطقهای را تاریک میسازند و میتواند بر سر راه روند صلح
مانع ایجاد کند .عبدالحکیم مجاهد که سفیر طالبان در ملل
متحد بود و اکنون به حیث معاون اول شورای عالی صلح
کار میکند ،در جریان یک مصاحبه در ماه دسمبر 2014

تجارتهای غیرقانونی به شمول
تجارت مواد مخدر ،چوب چهارتراش،
معدنکاری غیرقانونی ،باجگیری و
مالیهگیری از پروژههای توسعهای،
نه تنها منابع درآمد طالبان هستند
بلکه بسیاری را به پیوستن به این
گروه تشویق میکند .نیروهای امنیتی
افغانستان و بینالمللی که سبب تلفات
غیرنظامیان میگردند و مرتکب
بیاحترامی به ارزشهای فرهنگی و
اسالمی میشوند ،پیوستن پیکارجویان
غیر ایدیولوژیک را به طالبان سرعت
میبخشند .جنگجویانی که به خاطر
منافع اقتصادی یا انتقام گرفتن از
حکومت افغانستان میجنگند ،بدون
در نظرداشتن مصالحهی سیاسی به
جنگ شان ادامه خواهند داد .رهبری
طالبان اهمیت اینگونه سربازگیری را
در پر ساختن صفوف نیروهایشان به
خوبی درک میکند و به این دلیل تن
به مذاکرهای نخواهد داد که منجر
به ترک و روگرداندن جنگجویان
غیرایدیولوژیک از آنان شود.
گفت که طالبان و حکومت پاکستان ،نزدیکی ایدیولوژیکی
ندارند فقط در منازعه منافع مشترک دارند .حتا تفاوتهای
ایدیولوژیکی در داخل طالبان میتواند باعث شود که
این گروه حرف پاکستان را نشنود .با آنکه بسیاری از
پیکارجویان تحت تأثیر آموزههای بنیادگرایانهی اسالمی به
این جنبش میپیوندند  ،شمار زیاد دیگر به خاطر انگیزههای
اقتصادی و جبران نارضایتیها و مظالمی که در حق شان
رفته ،در صفوف این گروه میجنگند.
تجارتهای غیرقانونی به شمول تجارت مواد مخدر  ،چوب
چهارتراش  ،معدنکاری غیرقانونی  ،باجگیری و مالیهگیری از
پروژههای توسعهای ،نه تنها منابع درآمد طالبان هستند بلکه
بسیاری را به پیوستن به این گروه تشویق میکند .نیروهای
امنیتی افغانستان و بینالمللی که سبب تلفات غیرنظامیان
میگردند و مرتکب بیاحترامی به ارزشهای فرهنگی و
اسالمی میشوند  ،پیوستن پیکارجویان غیر ایدیولوژیک را
به طالبان سرعت میبخشند .جنگجویانی که به خاطر منافع
اقتصادی یا انتقام گرفتن از حکومت افغانستان میجنگند،
بدون در نظرداشتن مصالحهی سیاسی به جنگ شان ادامه
خواهند داد .رهبری طالبان اهمیت اینگونه سربازگیری را
در پر ساختن صفوف نیروهایشان به خوبی درک میکند و
به این دلیل تن به مذاکرهای نخواهد داد که منجر به ترک و
روگرداندن جنگجویان غیرایدیولوژیک از آنان شود.
رهبری طالبان نیز به این باور است که توافق به مذاکرهی
صلح با حکومت در این برهه ،به قیمت نفوذ کنونی آنان ختم
خواهد شد.

در آخر اینکه ،صلح در این دور مذاکرات به خاطر نو
بودن حکومت افغانستان به دست نخواهد آمد .نخست از
همه ،اشرف غنی ،توافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با ایاالت
متحده و توافقنامهی حضور سربازان ناتو در افغانستان را
امضا نموده و این یکی علتهای می تواند محسوب شود
که جنگ طالبان را تازه کرده است .بر عالوه ،بین حکومت
افغانستان و طالبان بیاعتمادی حادی وجود دارد .اعتماد
ِ
ضرورت نخستین برای هر گونه مصالحه بین دو طرف است.
دوم ،حکومت افغانستان در رابطه به مصالحه با طالبان
یک موضع واحد ندارد .در درون حکومت افغانستان عناصر
داخلییی وجود دارند که مخالف گفتوگوها با طالبان
هستند و رقابتهای تهنشین شدهی قبیلهای بین مقامهای
ارشد حکومت افغانستان باعث میشود که تعدادی عمدا
تالشهای حکومت برای رسیدن به مصالحهی سیاسی را
تخریب کنند.
روستانشینان عادی افغانستان نیز بر گفتوگوها تأثیرگذار
خواهند بود .روستاییانی خسته از فساد و حکومتداری
ضعیف ،طالبان را بر حکومت کابل ترجیح دادند اما پیوستن
به شورشیان را به مثابه آخرین گزینه انتخاب کردند .حکومت
موازی طالبان  ،قادر به برگزاری دادگاههای سریعتر و صدور
حکمهای عملیتر بودهاند ،در حالیکه حکومت افغانستان
غیرنظامیان را بازداشت و با آنان برخورد غیرانسانی میکند و
این باعث میشود که مردم ازخود بپرسند که چرا به طالبان
نپیوندند.
به خاطر دادن پناهگاههای امن ،یقینا پاکستان توانایی
کلیدزدن روند گفتوگو را دارد  ،اما نشانهای وجود ندارد
که طالبان افغانستان به حرف پاکستان گوش دهند .به
جای آن ،نشانههای پرتنش شدن روابط پاکستان و طالبان
وجود دارد .بر اساس گفتههای متوکل ،فرستادن هیئت از
سوی طالبان به قطر به خاطر قطع کردن نفوذ پاکستان بر
این روند و بیرون شدن فرماند ه برجستهی طالبان ،منصور
دادالله ،از پاکستان و جلوگیری از وارد شدن تعدادی دیگر
از فرماندهان طالبان به این کشور به خاطر سپری کردن
وقفهی زمستانی شان ،نشانههای بدتر شدن روابط پاکستان
و طالبان اند .در کنار آن ،نفرت طالبان از پاکستان به خاطر
متحد بودن آن کشور با امریکا بعد از  11سپتامبر سبب شده
که این گروه نظر مثبتی دربارهی پاکستان نداشته باشد.
ثبات داخلی و سیاسی طالبان مشروط به مذاکره نکردن
است .و با آنکه رهبری طالبان اکنون از پناهگاه امن در
پاکستان برخوردار است ،با توجه به ماهیت انگیزههای
ایدیولوژیکی بین فرماندهان طالبان در میدان نبرد و سربازان
پیادهی این گروه ،به نظر میرسد که جنگ افغانستان از
کنترل پاکستان بیرون است .برعالوه ،افزایش نفوذ دولت
اسالمی (داعش) در منطقه سبب استحکام روابط طالبان با
تحریک طالبان پاکستان و دولت اسالمی خواهد شد تا هر
سه بتوانند در دو جبهه بجنگند.
در عین زمان ،دولت افغانستان با مشروط کردن گفتوگوها
به تعهد پاکستان تمام تخممرغهایش را در یک سبد
میریزد .به جای آن ،افغانستان باید در داخل نیز کار
کند و برای به دست آوردن اعتماد مردم خود ،گامهای
جدی بردارد ،نارضایتیهای مردم را بر طرف سازد و برای
پایان بخشیدن به جنبش طالبان ،شرایط بهتر زندگی و
حکومتداری خوب را برای مردم فراهم سازد.

محترم اشرف غنی ،کسی که شله است رییس جمهور منتخب این مملکت
است ،در فاصلهی یکی-دو روز ،دو پیام متفاوت را مخابره کرد .او در دیدار با
خانوادههای مسافران ربودهشده گفت که آزادی آنها را ضمانت نمیکند .این
یعنی که آزادی هیچ شهروندی در این کشور تضمین نیست .بگذریم از اینکه
قانون اساسی گفته که رییس جمهور مسئول حفظ امنیت جان و مال مردم
است .قانون اساسی در مورد انتخابات هم گفته بود ،مگر کسی بر آن وقعی
نهاد؟ او بعد از مالقات با خانوادههای مسافران در بند ،نمایندگان مردم پکتیکا
و متنفذان این والیت را در ارگ ریاست جمهوری مالقات کرد و به آنها گفت
که تمام برنامههای ملی باید مطابق به نیازمندیهای مردم و شرایط والیتها
تطبیق شوند .این یعنی که خیلی از آدمهای این سرزمین ،از نظر او مردم اند و
خیلی از آدمهای دیگر ،هنوز مردم نشدهاند.
اگر قرار است که برنامهها مطابق نیازمندی مردم تطبیق شود ،آیا آنهایی
که ربوده شده و آنهایی که خواهان رهایی هرچه زودتر این ربودهشدهها اند،
مردم نیستند؟ اگر هستند ،چرا این نیازمندی ارزشی برای این حکومت ندارد؟
حکومتی که رییس آن خیلی صریح میگوید که آزادی مسافران را ضمانت
نمیکند .ممکن از نظر اشرف غنی ،مردم افغانستان تنها آنعده از پشتونها
و تاجیکها و هزارهها را شامل شود که مطیع و حامی او هستند .ما انتخابات
کثیفی را پشت سر گذاشتیم ،انتخاباتی که صفآراییها را مشخص کرد و
صفآراییهایی که میزان حمایت گروههای مردم را روشن نمود .حمایتهایی
که در بسا موارد منجر به نقض قانون و اخالق انتخاباتی شد .از انتخابات
بگذریم .آقای غنی در مالقات با نمایندگان پکتیکا و متنفذان این والیت گفته
که شرایط والیتها را در تطبیق برنامههای ملی در نظر بگیرید .خیلی خوب!
از غزنی شروع میکنم؛ غزنی والیتی است که در رأس آن والیای قرار دارد
که اجازهی شلیک راکت بر شهر را به طالبان میدهد .امنیت آن شبیه مزاج
هاضمهی خود رییس جمهور خراب است .آنجا ،زندگی و آزادی هیچ شهروندی
تضمین نیست ،جز طالبان! شاید پنج کیلومتر دورتر از ساختمان والیت ،میدان
آزمایش اسلحه و تمرینات نظامی طالبان است .وضع کار و زندگی ،خراب! وضع
درس و تحصیل ،خراب! وضع قانون و قانونمداری ،خراب! وضع راهها ،خراب!
وضع حکومت ،بیخی خراب! حاال با اینهمه وضع خراب ،چه کار باید کرد؟ به
نظر من که مردم غزنی باید مراسم دعاخوانی برپا کنند و همه با هم دعا کنند
که ای خدای مهربان! ای خدای قهار و جبار! لطف ًا اشرف غنی را به ورزش مبتال
کن! اگر واقع ًا عقل سلیم در بدن سالم است.
به راستی ،چه چیزی باعث میشود که لحن صبحت و سخن اشرف غنی از
دیدار با خانوادههای ربودهشدهها تا دیدار با نمایندگان پکتیکا اینقدر تغییر
بکند؟ آیا او دیوانه است؟ فقط از یک دیوانه تصور میرود که حرف دیروز و
امروزش با هم مطابقت نداشته باشد .مسلم ًا که او دیوانه نیست .اگر هنوز هم
قبول ندارید ،بروید از امرخیل بپرسید .امرخیلی که تازه بهترین شخصیت سال
شده ،شخصیتی که انتخابات را مدیریت کرد .پس چرا حرف دیروز و امروز
اشرف غنی باهم تناقض دارند؟ من معتقدم که اشرف غنی معتقد است که
قدرت را باید انحصار کرد .قدرتی که دههها انحصاری بود ،باید باز هم انحصار
و هرچه بیشتر انحصار شود .عزل و نصبهای او در ادارههای دولتی شروع این
کار بود .همچنان ناامنیهای والیتهایی که قب ً
ال امنیت نسبی داشتند ،عمدت ًا
والیتهای شمالی .پشت پا زدن او به نیاز مردم (خانوادهها و شهروندانی که
خواهان رهایی مسافران ربودهشده هستند) ،امید دادن او به نمایندگان پکتیکا
(که پشتون اند) ،همه و همه یک روایت دارند :حذف بقیه و گسترش دامنهی
نفوذ و صالحیت یک قوم! چرا اشرف غنی به خانوادههای ربودهشدهها نگفت
که برنامههای خود را مطابق نیازمندیهای شما و شرایطی که به وجود آمده،
عملی خواهیم کرد؟ چرا آزادی و آسودگی پکتیکا را ضمانت کرد؟
خُ ب! حاال که چنین است ،دلتان که چپه سوار میشوید یا راسته .انتخاب به
دست شماست .به قول یکی از مرحومین ،تا زمانی که وضعیت خوب است،
همه میفهمیم که وضعیت خوب است؛ اما اگر وضعیت بد شد ،همه میدانیم
که وضعیت بد شده و من قسم میخورم که اگر وضعیت خراب نشود ،هیچگاه
خراب نخواهد شد و به محض اینکه وضعیت خراب شد ،دیگر وضعیت خراب
است .البته این مرحوم قصد داشت خود را کاندیدا کند .طرفدار هم زیاد داشت.
چانس یاری نکرد ،به ماین خورد و مرحوم شد .حاال ما چه کار کنیم؟ اشرف
غنی به یکی از تمام وعدههایی که در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم داد،
عمل نکرده .نه از تولید برقش خبریست ،نه از شکستن زندان جغرافیایی
مناطق مرکزی ،نه از ایجاد شغل و نه از هیچ یک دیگرش .من از خود اشرف
غنی میپرسم که ما چه کار کنیم؟ بیاییم تو را از ارگ بیرون کنیم؟ در حالی
که میخواهی سرمهی تازهای بکشی ،اما ما نمانیم .ببریم تو را سر قبر تمام
سربازانی که از بدو حضور تو به شهادت رسیدهاند؟ این کار را چگونه بکنیم؟
مثل خودت سوار تاکسی شویم و بیخبر بیاییم یا نه ،هلهله برپا کرده بیاییم؟
این صبری که تو آزمایشش میکنی ،آنقدر هم زیاد نیست که هر سناریویی را
تماشا کند؛ لبریز خواهد شد و سقوط استراتژیک ظهور خواهد کرد.
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جنگ نیابتی پاکستان و هند در افغانستان
هند مشتاق است تأکید کند که پاکستان همواره همسایهی خوبی نبوده است
منبع :دیپلمات

برگردان :حمید مهدوی

نویسندهCatherine Putz :

امر سینها ،سفیر هند در افغانستان روز سهشنبه در مصاحبهای با
طلوع نیوز ،مفکورهی جنگ نیابتی میان کشورش و پاکستان را که
در افغانستان بازی میشود ،یک افسانه خواند .جنگ هند-پاکستان
به نحوی در افغانستان انعکاس مییابد ...ما بسیاری از کارشناسان
و خبرنگاران را میبینیم که آن را یک جنگ نیابتی «میخوانند»
که یک افسانه است و [در عوض][ ،این مفکوره] ،غباری است که
به منظور توجیه رفتار پاکستان ایجاد شده است ،که یک همسایهی
دوست نبوده است.
با اینحال ،سینها میگوید که «پروکسی» هند در افغانستان ،مردم
افغانستان هستند و «پروکسی» پاکستان طالبان است .صحبت از
یک جنگ نیابتی میان هند و پاکستان در افغانستان برای مدت
زمانی به دوراهه رفته است .رجنات سینگ ،وزیر کشور هند که
وزارتش مسئول امنیت داخلی این کشور است ،در ماه مارچ گفت
که پاکستان در جنگ نیابتیاش با هند از تروریسم به عنوان یک
اسلحه استفاده کرده است .پرویز مشرف ،رییس جمهور پیشین
پاکستان در مصاحبهاش با وال استریت ژورنال در ماه فبروری گفت
که «پاکستان و هند ،هردو ،باید دور بمانند و نباید به ای ن جنگ
نیابتیشان در آنجا ادامه بدهند».
وال استریت ژورنال اظهارات کنایهآمیز مشرف را هنگامی که
حمایت اسالمآباد از طالبان در افغانستان را برجسته ساخت ،از دست
نداد :پاکستان یکی از معدود کشورهایی بود که در دههی 1990
رژیم طالبان را به رسمیت شناخت و ایاالت متحدهی امریکا و

مقامهای افغانستان از دیروقت بدینسو پاکستان را به تداوم «بازی
دوگانه» ،پس از سرنگونی حکومت طالبان توسط تهاجم به رهبری
امریکا در سال  ،2001متهم کردهاند که از جنبش شورشیای
حمایت کرده که در خاک پاکستان تجدید قوا کرد؛ در حالی که این
کشور یک متحد کالن ایاالت متحدهی امریکا و همکار ائتالف به
رهبری امریکا که علیه طالبان میجنگید ،باقی ماند.
کارلوتا گال ،در کتاب دشمن اشتباهی که در سال  2014منتشر شد،
به مسئلهی دخالت پاکستان در جنگ افغانستان از دید امریکاییها
پرداخته است .عنوان این کتاب مستقیما به نقل قولی از ریچارد
هالبروک که قبال فرستادهی ویژهی ایاالت متحده در افغانستان
و پاکستان بود ،بر میگردد که زمانی گفت« :احتماال ما با دشمن
اشتباهی ،در یک کشور اشتباهی میجنگیم».
رقابت میان هند و پاکستان در افغانستان شدید است و در حالی
که حکومت کرزی با هند روابط خوبی داشت ،ظاهرا حکومت
غنی بیشتر به طرف پاکستان تمایل دارد .جیمز کریتون (کارمند
بازنشستهی ارتش ایاالت متحده) از مؤسسهی ( )EastWestگفت:
«وقتی اشرف غنی در ماه نوامبر از اسالمآباد دیدار کرد ،روابط
حسنهای را با پاکستان آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد» .کریتون
به حرکتهای مثبت در چندین بخش امنیت و اقتصاد به عنوان
نشانههای این روابط حسنه اشاره میکند .در جریان هفتهی گذشته،
یک هیأت پاکستانی در جلساتی در کابل شرکت کرد تا در مورد
تجارت دوجانبه ،از جمله موافقتنامهی تجارتیای که هم اکنون
عملی میشود ،بحث کند.
با وجود این روابط حسنهی ظاهری میان افغانستان و پاکستان،
هند مشتاق است تأکید کند که پاکستان همواره همسایه خوبی
نبوده است .آلیسا آیرس از شورای روابط خارجی ،اخیراً در یادداشتی
استدالل میکند که هند میتواند به مراتب یک همسایهی خوبتر
برای افغانستان باشد ،بهویژه زمانی که مسئلهی امنیت پس از خروج
نیروهای ایاالت متحده مطرح میشود؛ اما «نگرانیهای دهلی
جدید در مورد برانگیختن النهی زنبوری پاکستان ،همکاریهای
امنیتی را محدود کرده است».



شبکۀ فعاالن جوان برای اصالح و تغییر:

ناکارآمدی حکومت ،عامل کشتار سربازان ارتش
کبیر دریاوش

اعضای شبکهی «فعاالن جوان برای اصالح و تغییر» با برگزاری نشست خبریای زیر
عنوان «رهبران حکومت وحشت ملی؛ عاملین کشتار سربازان ارتش ملی» سیاستهای
حکومت وحدت ملی را نادرست خواندند و نسبت به اوضاع جاری در کشور ابراز نگرانی
کردند.
تشدید ناامنیها ،کشتار و سربریدن بیرحمانۀ سربازان ارتش ملی در بدخشان ،در
محاصره قرارداشتن پولیس سرحدی کشور از چندین روز بدینسو در والیت کنر و سایر
ناامنیها که همهروزه از مردم افغانستان قربانی میگیرند ،از مواردی اند که اعضای این
شبکه را به انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی واداشتهاند.
این شبکه با نشر اعالمیهای نوشته است که رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به
ناامنیهای اخیر بیتوجهی کردهاند و دو تیم تشکیلدهندهی این حکومت همهروزه مردم
و سربازان ارتش را قربانی اختالفها و قدرتطلبیهای خود میسازند.
در خبرنامهی این شبکه همچنان آمده که بخشی از جنایتهای انجامشده در بدخشان به
دلیل کمتوجهی حکومت به نیروهای امنیتی کشور و همچنان تنشهای قدرتطلبانه و
انحصارگرایانهی رهبران حکومت وحدت ملی ناشی میشود که به جای تدوین برنامهای
برای تأمین امنیت و تجهیز قوتهای امنیتی ،در پی تصاحب کرسی قدرت در کشور
هستند.
احساناهلل حکمت ،رییس دبیرخانهی این شبکه گفت :شاید عبارت «حکومت وحشت
ملی» به جای «وحدت ملی» سوالبرانگیز باشد؛ اما اوضاع جاری ،مانند حادثهی اخیری
که در بدخشان رخ داد ،نشان میدهند که با روی کار آمدن این حکومت ،تنها بر میزان
وحشت مردم اضافه شده است .به همین دلیل ،به جای کلمهی وحدت ،وحشت را برای
حکومت فعلی انتخاب کردیم.
حکمت افزود ،شهادت  51سرباز اردوی ملی در بدخشان ،معلول بیکفایتی مسؤالن
نهادهای امنیتی ،بهویژه عنایتاهلل نظری سرپرست وزارت دفاع ملی ،شیرمحمد کریمی
رییس ستاد ارتش ،فرمانده پولیس بدخشان ،زلمی ویسا فرمانده ارتش در شمال ،سرپرست
والیت بدخشان و سایر جنراالن میباشد که باید از وظایفشان سبکدوش و به پنجهی
قانون سپرده شوند .او گفت ،بیکفایتی حکومت وحدت ملی به اندازهایست که بستگان
شهیدان ارتش شهیدانشان را با هزینهی شخصی به کابل انتقال میدهند و بدتر از آن
این است که حکومت ،قهرمانان گمنام ارتش ملی افغانستان را با بیحرمتی تمام در حالی
به خانوادههایشان تسلیم داده که حتا سرهای بریدهشده و تنهای بیسر این شهیدان
بدون تشخیص و برگزاری مراسم رسمی تدفین شدهاند .او افزود ،اگر وضعیت به همین
منوال ادامه یابد و عامالن این قضیه محاکمه نشوند ،پس از این مردم به فرزندانشان
اجازه نخواهند داد تا به صفوف اردوی ملی بپیوندند.
آقای حکمت همچنان افزود که شبکهی فعاالن جوان نه تنها به بیکفایتی حکومت
اعتراض میکند ،بلکه از دولت تقاضا دارد تا دلیل وقوع چنین رویدادها را نیز توضیح

دهد .او گفت ،بهانهای که تا هنوز از سوی حکومت مطرح شده ،فقر امکانات بوده است؛
اما چگونه میتواند کمکهایی را که جامعهی جهانی در طول  13سال اخیر به افغانستان
کرده ،انکار کند .او افزود ،حتا اگر دلیل وقوع این حادثه نبود امکانات هم بوده باشد،
جامعهی جهانی چگونه میتواند با حکومتی همکاری کند که تا کنون وزیر دفاع ندارد.
میثم احسانی ،همکار پالن و پالیسی این شبکه گفت :عبداهلل و غنی به عنوان رهبران
حکومت وحدت ملی افغانستان نه در پی تأمین ثبات و منافع ملی در کشور ،بلکه درگیر
زدوبندهای سیاسی و درونتیمی برای تقسیم قدرت اند که با توجه به این وضعیت،
همگام با شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان ،ناامنیها در کشور به صورت
فاجعهآمیزی گسترش یافتند .او مسئوالن امنیتی و جنراالن افغانستان را بیکفایت و
عادتکرده به خورد و خواب دانست و گفت ،حکومت وحدت ملی که به دلیل منازعه بر
سر قدرت تا هنوز وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش ملی کشور را معرفی نتوانسته ،باید در

قبال ناامنیها و بیثباتیهای موجود در کشور به مردم پاسخگو باشد.
آقای احسانی افزود که اگر چنین رویدادهایی در کشورهای دیگر به وقوع بپیوندند،
مسئوالن آن سکوت نمیکنند؛ اما در افغانستان با آنکه از محاصرهشدن پولیس سرحدی
در والیت کنر توسط طالبان بیش از یک هفته میگذرد و بیش از یک هفته از حادثهی
بدخشان گذشته است ،آقای غنی تا هنوز با خانوادههای این شهدا ابراز همدردی نکرده
است .او گفت که رییس جمهور غنی به عنوان فرمانده اعالی قوای مسلح کشور از
دشمنان مردم افغانستان معذرت میخواهد؛ در حالی که آنها نیروهای امنیتی ما را سر
میبرند.
آقای احسانی گفت ،ما نمیتوانیم سکوت مرگبار رییس جمهور را در قبال گسترش
ناامنیها تحمل کنیم .در صورتی که این وضعیت ادامه یابد ،بهتر آن است که رهبران
حکومت وحدت ملی عاجزانه از مردم افغانستان معذرت خواسته و از قدرت کنار بروند.
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ایاالت متحده و هند
چگونه میتوانند در افغانستان همکار باشند؟

ی جامع در رابط ه با افغانستان
یک یادداشت شورای روابط خارجی ( )CFRخواستار سیاستگذار 
است .اجرای این برنامه در افغانستان پرچالش خواهد بود.
نویسنده:جک دیش

منبع :مجلهی دیپلمات

با آنکه رییس جمهور اوباما تعهد کرده که  12هزار سرباز
امریکایی را تا پایان سال در افغانستان نگهدارد ،شگفتی ندارد
که توجه کاخ سفید از این کشور جنگزده هر روز کمتر میشود.
وقتی سربازانی که اکنون مصروف آموزش و تجهیز نیروهای
امنیتی و ارتش افغانستان هستند ،سرانجام این کشور را ترک
کنند ،کابل به یک پشتیبان جدید نیاز دارد که امنیت آن را
تضمین کند .پس که گام پیش خواهد گذاشت؟
یک یادداشت پالیسی که توسط الیسا آیرس ،عضو ارشد بخش
هند ،پاکستان و جنوب آسیا در شورای روابط خارجی نوشته
شده است ،این پرسش را به شکل یک گفتوگو مطرح میکند.
آیرس میگوید که برای باثبات ساختن اقتصادی ،اردو و دیگر
نهادهای افغانستان ،ایاالت متحده باید با دهلی یکجا کار کند
و در عین زمان ،تا جایی که میتواند نگرانیهای پاکستان را
فروبنشاند .آیا این رویکرد موفق خواهد بود؟
موفقیت آن به این بستگی دارد که شما به کدامسو نگاه
میکنید .دو هفته پیش ،یک حملهی سبز بر آبی جان یک
سرباز امریکایی را در شرق افغانستان ،در والیت ننگرهار ،گرفت
و این نشانهی دیگریست که نبرد نیروهای امنیتی افغانستان
در تابستان امسال ،قدرمزدن در پارک نخواهد بود؛ چون
جنگجویان دشمن با لباس سربازان اردو به صفوف آنان وارد
خواهند شد .بازرس ویژهی بازسازی افغانستان ،جان سوپکو،
در گزارش فصلوار خود به کانگرس در ماه جنوری ،آشکارا ابراز
نگرانی کرده بود که با افزایش نیروهای اردوی ملی افغانستان،
دردسرهای سربازان امریکایی نیز بیشتر خواهند شد .یک
گزارش بازبینیشده نشاندهندهی فرار بیشتر از میان صفوف
اردوی ملی است .در ماه جنوری این آمار به  8.5درصد یا -169
 203تن رسیده بود.
هند و ایاالت متحده با یک محیط امنیتی پرنوسان روبهرو
اند .تلفات غیرنظامیان در سال گذشته ،در مقایسه با سال
 2013تقریبا سه برابر شد و طالبان و دیگر نیروهای شورشی
در والیتهای جنوبی هلمند و قندهار قویتر از گذشته ظاهر

برگردان :مختار یاسا

شکر،
شما خوبید؟

شدند و کنترول مناطق را به دست گرفتند .امسال که رهبری نبرد
در جنوب به دست نیروهای امنیتی افغانستان است ،احتمال
افتادن هر اتفاقی وجود دارد .ولسوالی سنگین در بخش شمالی
هلمند ،همچون زاویهی خونینی باقی مانده و هر روز خونینتر
از پیش میشود .پیکارجویان مخالف دولت از این ولسوالی به
مثابه نقطهی انداخت بر قندهار استفاده میکنند.
با شدتگرفتن جنگ ،هند میتواند نقش حیاتی بازی کند .آیرس
به هند به مثابه ستون محور جامعهی مدنی نوپای افغانستان
نگاه میکند .هند به تنهایی برای  27درصد صادارات افغانستان
بازار فراهم میکند .در کنار آن ،این کشور تعهد کرده که 2
بیلیون دالر به افغانستان کمک کند و برای ارتقای ظرفیت
کارمندان دولت و تاجران آن ،آنها را برای کار در حکومت و
بازار آموزش دهد .زمانی که مناسبات حکومت کرزی با پاکستان
تیره شد ،او با هند یک توافقنامهی همکاری و قراردادهای
کمک تسلیحاتی سنگین را امضا کرد .اما با رفتن کرزی این
توافق توسط غنی از بین رفت تا پاکستان را از حکومتش ناراحت

نسازد.
پس واشنگتن چگونه میتواند جلو پاکستان را بگیرد که نقش
تخریبکنندهاش را بازی نکند؟ آیریس که از سال  2010تا
 2013به حیث منشی معاون وزیر خارجه در امور جنوب آسیا کار
کرده ،پیشنهاد میکند که واشنگتن باید در رابطه به قویشدن
نقش هند در منطقهی هندوکش با پاکستان صریح باشد .با
تقویهی برنامهی همبستگی اقتصادی در منطقه با حساب بر
بخش خصوصی هند که میتواند از توسعهی ارتباط بازارها و
راههای تجا ریای مانند جادهی اتاری و عملیساختن ابتکار راه
ابریشم حمایت کند .آیرس به این نظر است که همکاری بین
واشنگتن و دهلی میتواند تضمینکنندهی ثبات منطقه باشد.
هند در سراسر افغانستان برای مردم از میزان قبولی باالیی
برخوردار است؛ اما این همکاری نیاز به پذیرش از سوی غنی
دارد تا موفقیت آن تضمین شود .اگر لغو قرارداد اسلحه با هند
نشاندهندهی رویکرد تازهی غنی باشد ،به دستآوردن حمایت
او کار سختی خواهد بود.



گفتوگو بایک تعویذنویس

تعویذنویسان چگونه بازارشان را گرم میسازند؟
علیشیرشهیر

در جوامع سنتی-مذهبی اعتقاد بر این است که تعویذ
میتواند بیماریها را شفا بدهد .برای یافتن پاسخی به این
پرسش که تعویذنویسان چگونه تعویذ مینویسند و بازارشان
را گرم میسازند ،در کوچه و پسکوچههای کابل به دنبال
تعویذنویسان میگردم تا این پرسشهایم را با آنها در
میان بگذارم؛ اما تعویذنویسان پس از قتل فرخنده و دستور
وزارت حج و اوقاف مبنی بر بستن دکانهایشان ،از همهجا
کوچیدهاند و اکثر آنها ساحهی فعالیتشان را ترک کردهاند.
از طریق شمارهی تیلفون آنها میکوشم سراغشان را بگیرم.
وقتی به شمارهی آنها زنگ میزنم ،جواب نمیدهند .از
همهی تعویذنویسان شهر کابل که پیش از این در جادههای
شهر و پسکوچهها به چشم میخوردند ،با تالش زیاد موفق
میشوم که با چهار نفرشان دیدار کنم و از نزدیک در مورد
تعویذنویسی صحبت کنم.
بعد از رویداد قتل فرخنده کمتر تعویذنویسی میخواهد کسی از
هویتش بداند .با اینحال ،برای گفتوگو با یکی از همان چهار
تعویذنویس ،به او وعده دادهام که هویتش را فاش نمیکنم.
به سوی خانهی این این تعویذنویس حرکت میکنم .خانهاش
داخل کوچهی تنگ و خامهایست که نلهای تشناب خانهها
از دو طرف برآمدهاند .دروازهی چوبی خانهی تعویذنویس را
تک تک میزنم .پیرمردی کهنسال با موهای بلند و سفیدرنگ
در را باز و مرا به درون خانهاش راهنمایی میکند .پنجرهی
کوچک ،فضای تاریک و آلودگی هوای اتاقش متعجبم
میسازد و بعد از آنکه چشمانم با فضای تاریک اتاق عادت
میکند ،میبینم که سه زن و یک مرد دیگر نیز در آن اتاق
حضور دارند.

یادداشتهایسخیدادهاتف

اولین سوالم از این تعویذنویس ،این است که تعویذنویسی را
چگونه و در کجا آموخته است؟
با تبسمی لب به سخن میگشاید .با تعجب برایم میگوید:
«مگر تعویذنویسی علم است که باید آن را بیاموزیم؟ وقتی که
در والیت غزنی چوپان بودم و روزگاری سخت را سپری کردم،
در یکی از روزهای بهاری که گوسفندان را به چراگاه بردم ،از
شدت خستکی باالی تختهسنگی خوابم برد .خداوند در خواب
به من گفت ،تو برای امت اسالمی رسالتی داری و آن رسالت،
رفع مشکالت مردم توسط تعویذنویسی است .من هیچ درس
نخواندهام .بعد از دیدن آن خواب ،آهسته آهسته تعویذنویسی
را از همان ده که در آن زندگی میکردم ،شروع کردم».
وقتی که خواستم سوال بعدی را مطرح کنم ،یکی از خانمهای
حاضر در اتاق اعتراض کرد و گفت« ،مولوی صاحب ،اول کار
ما را خالص کن که کار داریم» .مالی تعویذنویس کاغذ،
مداد و ذرهبینش را برداشت و به خانم گفت ،بیا پسرت را ببین.
او در خارج زن میگیرد .نیازی نیست به دنبال زن گرفتن برای
پسرت باشی .از تعویذنویس میپرسم ،این ذرهبینت اینقدر
قدرت دارد که نشان میدهد پسر این خانم در کجاست و
مصروف چه کاری است؟ خنده میکند و برایم میگوید« ،مگر
چه فکر کردهای؟ ما بیمورد این کارها را نمیکنیم».
خانم هزار افغانی را از جیبش میکشد ،به تعویذنویس میدهد
و اتاق را ترک میکند .سوالهای زیادی در ذهنم ایجاد
میشوند .از تعویذنویس میپرسم ،تنها به خاطر همین یک
جمله که گفتید «پسرش از خارج زن میکند» ،هزار افغانی
دریافت کردید؟ خنده میکند و میگوید ،اینکه چیزی
نیست .از او در مورد درآمدش سوال کردم و اینکه روزانه

چند مراجعهکننده دارد و چقدر درآمد دارد؟ در جواب گفت،
پیش از این روزانه بیش از  12نفر مراجعهکننده داشم .اما
بعد از حادثهی قتل فرخنده ،مراجعهکنندههایم کم شدهاند.
درآمدم به توانمندی پولی مراجعهکنندهها مربوط میشود.
مراجعهکنندهای بوده که  50هزار افغانی به من داده است.
کمترین درآمدم در روز ،چهار هزار افغانی و باالترینش یک
لک (صدهزار) افغانی میباشد.
از این حرفش شگفتزده شدم .از او پرسیدم که این مقدار
پول را در کجا به مصرف میرساند .در جوابم میگوید ،پسران
و دخترانم در خارج هستند و آنجا خانه دارند .درآمدم را برای
فرزندانم میفرستم.
سالم حسنی ،یکی از عالمان دین در مورد جواز تعویذنویسی
از منظر اعتقادی چنین میگوید« :تعویذنویسی با استفاده از
آیههای قرآن کریم برای برطرفکردن بعضی مریضیها ،از
نظر اعتقادی در صورتی که شخص تعویذنویس با متون دینی
و آیههای قرآنی آشنایی کامل داشته باشد و از آن به عنوان
شغلی برای کسب پول استفاده نکند ،اشکال ندارد».
آقای حسنی اضافه میکند ،کسانی که حاال در لب جادهها
تعویذ مینویسند ،اکثرشان بیسوادند .آنها چند تا کاغذ را خط
خطی میکنند و ادعاهای غیب دارند که گویا از غایت سرنوشت
انسانها خبر دارند؛ در حالی که غیبگویی از نگاه اسالم به
طور کامل مردود و ممنوع است.
این عالم دین اضافه میکند که تعویذنویسی این افراد
پیامدهای بسیار شومی به دنبال دارد .موردی را شاهد بودهایم
که تعویذنویسیها تنشهای زیادی میان خانوادهها ایجاد
کرده و حتا منجر به فروپاشیدن خانواده شده است.

در این وطن آبایی که پنج هزار سال تاریخ
دارد اما ساکنانش هی همدیگر را مهاجر
خطاب میکنند ،گاهی آدم با سواالتی روبهرو
میشود که پاسخندادنشان موجب کیشومات
است و جوابدادنشان مسبب منازعات .مثال
دیروز یکی از من پرسید که شاخصههای
یک دولت ملی موفق و کارآ چیستند .آدم
اگر جواب این سوال را ندهد ،میگویند فالنی
چهار روز مشاور سیاست خارجی دولت شده،
حاال به سوال شهروند جواب نمیدهد .جواب
بدهی گرفتار خلق میشوی .چرا که عوامالناس
معموال امور را سرچپه میبینند و در تشخیص
صحیح از غلط به راه خطا میروند .مثال یکی
از نشانههای کارآمدی دولت این است که در
پایتخت مملکت تشناب عمومی زیاد باشد.
ت کلی بر
البته میدانید که دولت به صور 
دو نوع است :استبدادی و دموکراتیک .در
دولتهای استبدادی ساختمانهای مشخصی
را میسازند و اسمش را تشناب میگذارند و
به مردم هم اعالم میکنند که اگر میخواستند
برای پرسشهایی که چای مطرح کرده ،جوابی
پیدا کنند ،باید به این مکانها بروند و سعی
خود را بکنند .چنانکه میبینید ،این سیستم
آشکارا منافی آزادیهای شهروندی است .واقعا
بدتر از این نمیشود که یک دولت حتا جای
جیش شهروندان را تعیین کند .در نظامهای
دموکراتیک واقعی ،نظیر آنچه فعال در کشور ما
حاکم است ،دولتها سعی میکنند میان چای
شهروندان و واکنشهای الزم آنان در جواب
به چایهایشان موضع بیطرفانه اتخاذ نمایند.
این است که غالبا به مردانی که در سر سرک
رو به دیوار مینشینند ،چیزی نمیگوید .البته
از آنان خواهش میکند که دامنشان را جمع
کنند؛ چون ممکن است تر شود .ولی در همین
حد است دیگر.
حال ،اگر این شاخص را در نظر بگیریم ،میتوان
گفت که کل مناطق پایتخت در کشور ما از
این نظر آمادهی بهرهبرداری است .آمارهایی
که سازمان ملل در این مورد منتشر کرده،
نشان میدهند که افغانستان از لحاظ ظرفیت
تبدیلکردن هر جای خالی به نوعی تشناب
دموکراتیک ،در صدر کشورهای در حال رشد
قرار دارد .آقای ویلکس جانسن ،رییس یک
سازمان صحی بریتانیایی در مقالهای که اخیرا
در گاردین منتشر کرده ،بر اساس مشاهدات
مستقیم خود از وضعیت تشانبه در کابل گفته:
«سطح تسامح و همدیگرپذیری در میان
شاشندگان پایتخت حیرتانگیز است .ما در
انگلستان در پارلمان نمیتوانیم درست کنار
هم بنشینیم .افغانها در سر سرک کنار هم
مینشینند و با مدارا و همدلی زیر پای خود را
مرطوب مینمایند».
یکی دیگر از نشانههای کارآمدی دولت این
است که ...خوب ،سرتان فشار آمد امروز
اینقدر مطالعه کردید .باشد برای فردا.

 شنبه 29حمل1394 ،سال چهارم شماره818

بگو مگو از
Daoud Naji
روزنامهی هشت صبح به نقل از منابع محلی نوشته که پنج
تن از اهالی ولسوالی مالستان که برای خرید مواشی به
ولسوالی همجوار اجرستان رفته بودند ،رس بریده شدهاند.
اگر این خرب درست باشد ،نشانهی نفوذ ناامنی به امنترین
مناطق افغانستان است .رس بریدهشدهها غیرنظامی و کسانی اند که حتا میشود گفت،
عالقهای به سیاست ندارن د و برای خرید مواشی رفته بودند.
دوم :ولسوالی مالستان امنترین منطقه در  30سال اخیر بوده که اهالی آن درگیر
هیچکدام از جنگهای داخلی نشدند و در طول این سالها زندگی صلحآمیز داشتهاند.
سوم :رسبریدن افراد غیرنظامی نشانهی این است که دولت افغانستان با نیروی جدید و
تازهای طرف است که به مراتب خشنتر و بیمداراتر و ایدیولوژیکتر از طالبان است و
در این صورت ،سوال جدی این است که در صورت بروز چنین نیرویی ،آیا حتا موفقیت
برنامهی صلح دولت با طالبان ،صلح و آرامش میآورد؟


Abdullah Watandar
ما ،تبلیغات جمهوری اسالمی ایران و هیوالی
«اعراب»
چندی قبل گویا دو مأمور عربستان در میدان هوایی
تالش کرده بودند به دو نوجوان ایرانی تجاوز کنند .پس
از نرش این خرب ،طوفانی به راه افتاد .دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران ،فور ًا
این جنایت (اگر اتفاق افتاده باشد) دو فرد را به یک موضوع سیاسی تبدیل کر د و از آن
ن و ایجاد تنش بیشتر با دیکتاتوری خاندان سعود استفاده کرد.
برای حمله بر عربستا 
حتا کسانی آن را پیامد فتوای مذهبی یک مفتی عرب دانستند.
تأثیر این تبلیغات گسرتده بر نگاه تعداد زیادی از ما افغانیها هم روشن است ،تا جایی
که حتا برخی از نخبگان هم بیپروا بر «اعراب» میتازن د و بیهیچ نگرانیای ،سخنان
نژادپرستانهی ضدعربی میگویند .این دوستان به همین سادگی فراموش میکنند که
همهی «اعراب» بد نیستند؛ همچنان که همه خوب نیستند .اعراب مسلامن داریم،
اعراب مسیحی داریم ،اعراب تروریست داریم ،اعراب رشیف داریم ،اعراب شدید ًا
مذهبی داریم ،اعراب غیرمذهبی داریم و...
اعرتاض گسرتده به تجاوز دو عرب بد و جنایتکار ،درست و ستایشانگیز است ،اما
مایهی ناسیونالیستی-سیاسی این اعرتاض آشکارتر از آن است که بتوان نادیدهاش
گرفت .اگر این اعرتاض یکرسه ریشه در احرتام به کرامت و حقوق انسان دارد،
چرا ما شاهد چنین اعرتاضهایی به تجاوز همزبانان ایرانی به آن دو نوجوان مهاجر
افغانی نبودیم؟ چرا وقتی آن چندنفر ایرانی به نوجوانان مهاجر افغانی تجاوز کردن د و
جریان تجاوزشان را در ویدیویی نرش کردند ،کسانی از سیاستمداران ،رهربان مذهبی
و ملی ایران اعرتاض نکردند؟ چرا مردم ایران با انجام چنان تجاوزهایی در میهنشان،
اعرتاض نکردند؟ آیا انسان افغانی ،جان ندارد و ستم و درد را حس منیکند؟
من مدتی را در امارات متحدهی عربی و ایران زندگی کردهام .وضعیت افغانیها در
امارات و ایران اصال قابل مقایسه نیست .در چهارچوب و سطح قوانین مهاجرت
امارات ،افغانیها با مشکالت بسیار کمی روبهرو هستند .آنها میتوانند در آنجا کار و
تجارت کنند ،ملک بخرند ،رسمایهگذاری کنن د و از احرتام نسبت ًا خوبی برخوردار باشند.
وضعیت افغانیها در ایران را همه میدانیم .جالبتر اما این است که حاال یک مقام
ت و آن را نتیجهی «شیطنت»
ایرانی ادعا کرده که این تجاوز اصال اتفاق نیافتاده اس 
مطبوعات دانسته است!
من بارها در مخالفت با حامیت غنی از عربستان نوشتهام ،اما منصفانه آن است که به
موضعگیری یکطرفهی خودمان هم نگاهی بیاندازیم.


Mahdi Zartosht
دانشگاه کابل پس از  5سال
در سال  2010از دانشگاه کابل فارغ شدم .بعد از آن،
تقریب ًا رسی به این دانشگاه نزدم تا اینکه دیروز به
بهانهی دیدار با خواهرم که در خوابگاه دخرتانه است،
خواستم رسی به دانشگاه بزنم .یک ساعت در محوطهی بزرگترین دانشگاه دولتی
کنجکاوانه قدم زدم .خواست اصلیام این بود تا ببینم واقع ًا از زمانی که ما سال آخر
تحصیلیمان را سپری میکردیم ،تا حاال چه تغییراتی آمده است .البته نیازی نیست
بگویم منظور من از تغییر چیست .به هرحال ،تغییرات خیلی زیاد بود؛ اما به وضوح
معلوم بود که این دانشگاه ،عقبگرد ملموسی را پیموده است .زمانی که ما دانشجو
رس دانشجو (چه همکالسی ،چه دوست ،چه همفکر ،چه همزبان
بودیم ،دخرت و پ 
و )...بهراحتی قدم میزدند ،مینشستند ،بحث میکردند و چیزی از تفکیک جنسیتی
توگذار دیروز من ،رسارس افسوس،
ی گش 
واقع ًا دیده منیشد .در حالی که دقیقهها 
اندوه و تعجب بود! باور کنید حتا یک مورد ندیدم که پرس و دخرت دانشجو جایی نشسته
زد و پرس با پرس .این را هم اضافه
باشند ،قدم بزنندیا بحث کنند .دخرت با دخرت قدم می 
کنم که در مقایسه با  5سال قبل ،ریش ،کاله و پیراهنتنبان هم زیاد شده است.
پ.ن :افغانستان طی دو/سه سال اخیر ،ظاهر ًا دوباره به عقبگرد رشوع کرده است.
هامنطور که افغانستان  40سال قبل ،تابهحال  70سال به عقب برگشته است .تا
حال معلوم شده است که ارشف غنی البته یک «تکنوکرات» عقبگراست .به معنای
دیگر ،نه یک تکنوکرات ،بلکه هیچکاره و با احساسات منفی است و تصور هم منیرود
که بتواند هیچ تحولی جز عقبگر د در کارنامهی خود ثبت کند .اگر قرار باشد دولتش
دوام بیاورد.


Hadi Daryabi
ارشف غنی در دیدار با منایندگان والیت پکتیکا در شورای
ملی و متنفذان والیتی این والیت گفته که برنامههای
ملی باید در مطابقت با نیازمندیهای مردم و رشایط
ت عملی گردد.
موجود والیا 

این یعنی چه؟
ال در غزنی ،برنامههای امنیتی چگونه باید عملی گردند تا راههای مواصالتی
مث ً
به ولسوالیها و خود ولسوالیها چه که مردم روز روشن در شهر غزنی ترور نشوند؟
مخصوص ًا با والیبودن موسیخان اکربزاده!
یک نفر این حرف رییس جمهور مملکت را تفسیر کند خواهشاً...

زن ،عنصر الزامی سرودههایم است
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گفتوگو با پرویز قرین ،شاعر جوان کشور
گفتوگوکننده :مینا حیدری

پرویز قرین ،شاعری جوانی که ب ه تازگی پا به
عرصهی فرهنگ و ادبیات گذاشته است ،در سال
 1366خورشیدی در ولسوالی جاغوری والیت
غزنی چشم به جهان گشود .قرین اولین گامش
را در عرصهی روزنامهنگاری از روزنامهی راه نجات
برداشت و در سال  1387وارد دنیای ادبیات شد.
قرین در این سالها دو مجموعهی شعری به
نامهای «با تو ای مهتاب» و «چوکری تایسنگی»
به گویش هزارگی را به جامع هی فرهنگ و ادب
تقدیم کرده و «فرشتهی من زیباست» سومین اثر
اوست.
با او گفتوگویی داریم پی رامون وضعیت
ادبیات در کشور و سرودههایش .در
نخست از او پرسیدم ،چه چیزی باعث
شد تا وارد دنیای شعر و شاعری شوید؟
 از دید من ،انسان در ذات خو د شاعر است؛ زی راعاطفه ،احساس و تمام ظ رافتهایی را که نیاز
هست ،دارد .این تراوشهای ذهنی انسان در
قالبهای متفاوتی بروز م یکند؛ گاهی در قالب
نقاشی ،عکاسی ،شعر و هنرهای دیگر .و من نیز
همانند دیگران خواستم با سرودن شعر به نحوی
احساساتم را بروز دهم.
چند وقت از ورود شما به دنیای هنریِ
شعر م یگذرد؟
اولین گامم را در دنیای هنر ،در سال  1387زمانی
برداشتم که با یکی از دوستانم به یک ب رنامهی
ادبی رفته بودیم و دوستم غزلی را به دکلمه گرفت.
آن دکلمه به من انگیزه داد تا بتوانم با خودم
غزلها و شعرهای سپیدی را بخوانم و کم کم
بنویسم و در حال حاضر عمر هنری من وارد هفت
سالگی م یشود( .با تبسم)
به طور معمول ،در چه نوع فضاهایی شعر
م یس رایید؟
خب ،فضای خاصی ب رای سرودن نیاز ندارم .هر
وقتی که احساسم لبریز شود ،شروع به سرودن
م یکنم .ب رای من گاهی اتفاق افتاده که در موتری
نشستم و وقتی به فکر فرو رفتم ،شعر گفتم.
وضعیت مردمم ب رایم فضایی ایجاد
گاهی با دیدن
ِ
شده تا شعر بگویم؛ اما بی شتر در وقت تنهایی
توانستهام احساساتم را روی صفحهی کاغذ بیاورم.
بی شتر در کدام قالب شعری م یسرایید؟ عارفانه،
عاشقانه یا بی شتر در مورد معضلهای اجتماعی؟
بی شتر سرودههای من عاشقانه اند و گاهی
وقتها در رابطه با موضوعهای اجتماعی نیز شعر
سرودهام؛ اما در بین سرودههایم شعرهای عارفانه
ندارم.
اولین مجموعهی شعریتان در کدام سال
به چاپ رسید؟
من تابهحال سه مجموعهی شعری دارم که اولین
کتابم در سال  1388خورشیدی به نام «با تو
ای مهتاب» که بی شتر محتوایش دوبیت یهای
عاشقانه است ،به چاپ رسید .بعد از آن ،در
سال  1390خورشیدی دومین مجموعهی شعرم،
«چوکری تای سنگی» به گویش هزارگی و دو
ماه بعد مجموعهی دیگرم به نام «فرشتهی من
زیباست» به چاپ رسید .ناگفته نماند که در بخش
دستور زبان هم کتابی دارم به نام «پارسی بگو و
بنویس» ،معادلسازی  2700واژهی پارسی در ب رابر
وا ژههای بیگانه.
آیا اثرهایتان تنها در حوزهی شعر است
یا در بخشهای دیگر هم کتابی دارید؟
خب ،از آنجایی که رشتهی اصلی من خب رنگاری
است و در بخش رادیو و تلویزیون تحصیل کردهام،
دو کتاب در خب رنگاری نوشتهام ،که یکی از آنها
در بخش گویندگی به نام «گویندهگی به صورت
تخصصی» را چاپ کردهام و کتابی هم به نام

«ب رنامهسازی در رادیو» را زیر دست دارم.
م یخواهید بعد از این مجموعهها،
کتابهای دیگری را در آینده به چاپ
برسانید؟
بله ،من دو مجموعهی شعری آمادهی دیگر دارم
که در حال حاضر منتظر زمانی مناسب هستم که
ب رای دوستدارانم تقدیم کنم.
از دید شما آیا شعر توانسته است جایگاه
خود را در جامعه پیدا کند؟
خب ،از آنجایی که افغانستان دارای مشکلهای
فراوانی است ،هنر جایگاه کمتری دارد و اولویت
جامع هی ما هم هنر نیست .به همین دلیل هنر
و ادبیات مخاطبان کمتری دارد و همواره به هنر با
دید توهی نآمیز نگاه شده است.
فکر م یکنید بی شتر کدام قشر از جامعه
عالقهمند شعرهای شما هستند؟
خب ،به طور دقیق نم یتوان گفت که کدام قشر
عالقهمندی بی شتر دارد؛ اما به طور حدس گفته
م یتوانم که جوانان و خانمها بی شتر شعرهایم را
م یخوانند و آن دسته از مردمی که ب رای شعر و
کارهای هنری ارج بی شتر م یگذارند.
شعر و ادبیات چقدر توانسته روی جامع هی
رن جدیدهی افغانستان تأثیر بگذارد؟
ما شاهد این هستیم که زبان عامیانهی مردم
در کوچه و بازار به صورت فجیعی بد است و
همواره بر زبان مردم ما این حرفهای کوچهبازاری
جاری است .ما نیاز به رشد ادبیات داریم و روی
ساختارهای زبانی باید کار شود تا جامع هی ما از
این حالت بیرون آید.
تا حدی هم ادبیات ما توانسته در سالهای اخیر
روی زبان تعدادی از جوانان تأثیرگذار باشد ،اما باز
هم ما نیازمند یک تغییر اساسی و بنیادی هستیم.
پس از چه راهی م یتوانیم روی ادبیات
خود به صورت بنیادی کار کنیم و بهبود
بخشیم؟
از نظر من ،تا سطح سواد مردم باال نرود و فرهنگ
کتابخوانی در بین مردم رشد نکند ،این کار دشوار

خواهد بود .هنگامی که ما بتوانیم مردم را به
سوی خوانش کتاب دعوت کنیم ،مطمئن هستم
م یتوانیم شاهد رشد خوبی در ادبیات کشور باشیم.
از دید یک شاع ر ،شعر چقدر م یتواند بر
ذهنیت مردم عام تأثیرگذار باشد؟
این معلوم است که شعر در ذهن یک فرد ماندگارتر
هست نسبت به نثر .ب رای همین است که در
دوران کودکستان ب رای کودکان بی شتر شعر یاد
یشود .ب رای
م یدهند؛ چون در ذهن او تهنشین م 
همین ،بی شتر حرفها در قالب شعر ب رای افراد
مؤثرتر واقع م یشوند؛ زی را شعر دارای موسیقی،
وزن و قافیه است و خستهکن نیست.
در شعرهایتان بی شتر از چه کسی یا چه
چیزی الهام م یگیرید؟
در شعرها احساسات ،تخیل و تصویرسازی نقش
دارند که از دل م یبرآید و الهامی از کسی یا
چیزی نم یگیرد .از دید من ،شعرهایی که الهامگیر
هستند ،نوعی تقلیدند.
تابهحال ب رای زنان سرزمی نتان شعری سرودهاید؟
ل و غزل-مثنویای دارم که
من در ارتباط با زن غز 
در حدود  30تا  35بیت دارد و در آن زیبای یهای
زنان توصیف شده است.
پس زن در شعرهایتان چه جایگاهی
دارد؟
من بهصراحت گفته م یتوانم که اگر زن نباشد،
شعر هم وجود ندارد .زن یعنی موجودی که ب رای
توصیف زیبای یهایش شعر گزینهی خوبی است.
اگر بخواهیم به اشعار موالنا ،حافظ ،سعدی و
شاع ران زبردست تاریخ نگاه کنیم ،زن از عنصرهای
الزامی سرودههایشان است و من هم همواره
تالش کردهام زنان در شعرهایم جایگاه خود را
داشته باشند.
آخرین گفتن یهایتان ب رای مخاطبانتان چیست؟
پیام من این است که همواره مطالعه را فراموش
نکنند و آن را به نوعی به فرهنگ تبدیل کنند،
تا بتوانیم وضعیت ادبیات و ساختارهای آن را به
صورت اساسی تغییر بدهیم.
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فان خال :قهرمانیامکانپذی ر است
ی منطقینیست
ول 

لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد
عنوان کرد که احتامل قهرمانی تیمش در
لیگ وجود دارد ولی این احتامل منطقی
نیست.
یونایتد با یک بازی بیشرت 8 ،امتیاز
با چلسی در صدر جدول فاصله دارد و
امشب ،دو تیم در استمفوردبریج به مصاف
ی کدیگر خواهند رفت .فان خال عنوان
کرد که انتظار نداشته تیمش در فصل
اول در اولدترافورد قهرمانی کسب کند
ولی قصد دارند برای آب یها در  7بازی آخر
مشکل ایجاد کنند.

او گفت :صحبت از قهرمانی در لیگ
منطقی نیست ولی امکانپذیر است.
بیشرت اگر و اما است و من به اگر و اما
اعتقادی ندارم .اعتقاد من فقط به آمار و
واقعیت است .ما با چلسی فاصله داریم
ولی باید مقابل آنها قرار بگیریم .آرسنال
هم همی نطور .بنابراین م یتوانیم فشار
به چلسی را افزایش دهیم .سالهای قبل
مشاهده کردیم که چنین اتفاقاتی امکان
پذیر هستند ولی منطقی نیست .فکر
م یکنم چلسی امشب به تساوی راضی
باشد.



پیگرینی:
میتوانیم به فرم خوبمان بازگردیم

مانوئل پیگرینی ،رسمربی منچسرتسیتی
عنوان کرد که تیمش م یتواند با پیروزی
مقابل وستهام ،ناکام یهای اخیرش را
جربان کند.
پس از انتشار خرب جدایی کلوپ از
دورمتوند در تابستان ،شایعات مبنی بر
حضور احتاملی او در سیتی و جانشینی
پیگرینی مطرح شد .با این حال ،رسمربی
شیلیایی عنوان کرد که تیمش با پیروزی در
بازیهای پیش رو م یتواند از فشار شدیدی
که رویش قرار دارد ،بکاهد.
او گفت :فشار روی من همیشه بوده ،باید
هر بازی را با پیروزی پشت رس م یگذاشتم

 .سال گذشته ،فشار بیشرتی روی من و
تیم بود زیرا برای قهرمانی م یجنگیدیم.
فشار فعلی برای این است که به فرم عادی
خود برگردیم و دیگر برای قهرمانی نیست.
اتحاد هواداران ،بازیکنان و کادر فنی،
بیش از همیشه مهم است .ما یک باشگاه
واحد و متحد هستیم .به بازی بعدی مقابل
وستهام فکر م یکنیم و این تنها چیزیست
که در ذهن ما قرار دارد .بازیکنان همیشه
از حامیت من برخوردار هستند .من به آنها
اعتامد دارم .امیدوارم گولزنی کنیم و دیگر
گولهای راحت دریافت نکنیم .م یتوانیم
به فرم خوب خود بازگردیم.



مورینیو :دلیلمنفور بودنچلسی،
ن ماست
خستهکنندهبود 

ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی عنوان کرد
که دلیل منفور بودن تیمش در بین مردم
و شبک ههای اجتامعی ،سبک ب یهیجان و
خسته کنندهای است که استفاده م یکنند.
یک تحقیق در شبک ههای اجتامعی نشان
م یدهد که چلسی ،بیش از دیگر تی مهای
لیگ برتر مورد انتقاد و توهین کاربران
اینرتنتی قرار گرفته است .بیش از 134
هزار مطلب بر علیه آنها در اینرتنت منترش
شده است 28 .درصد این توهی نها به
خاطر موضوع نژادپرستی در پاریس و 26
درصد توهین جنسیتی بوده ولی مورینیو در

مواجهه با سوال خربنگاران ،پاسخ دیگری
داشت.
او گفت :فکر م یکنم دلیلش این باشد که
تیم من ب یهیجان و خسته کننده است .ما
از روز اول در صدر جدول لیگ بودهایم .این
چیزیست که مردم این کشور آن را دوست
ندارند .هر کسی دوست دارد که در لیگ
برتر هم مثل چمپیونشیپ (لیگ دسته 1
انگلیس) 4 ،تیم اول اختالف امتیاز کمی
داشته باشند .م یدانم که این یک رخداد
ایدهآل برای لیگ برتر است ولی ما سعی
داریم جلوی چنین اتفاقی را بگیریم.



انریکه :گواردیوال مربی شماره  1دنیاست

بارسلونا پس از برتري روحيه بخش  1-3بر
پاري سن ژرمن در ليگ قهرمانان ،امشب از
ساعت  6:30بعد از ظهر در نوکمپ به مصاف
تيم قدرتمند و سخ تکوش والنسيا خواهد
رفت.
در رشایطی که فاصله بارسلونا و ریال
به دو امتیاز رسیده ،این تیم برای حفظ
صدرنشینی ،محکوم به پیروزی مقابل
والنسیاست.
رسمربی بارسا که در کنفرانس خربی بازی با
والنسیا رشکت کرده بود ،در بخشی از این
نشست خربی به متجید از بازیکنان تیمش
پرداخت و گفت :هر تیمی آرزوی داشنت
نیامر ،سوارز و مسی را دارد .بسیاری از این
موضوع صحبت م یکنند اما من م یگویم
که داشنت بازیکنانی نظیر ژاوی ،اینیستا،
پیکه ،بوسکتس ،ماسکرانو ،آلوس و ....نیز
یک غنیمت است .امیدوارم نام بازیکنی را

جا نینداخته باشم تا برایم دردرس نشود7 .
بازی رسنوشت ساز در پیش داریم که بازی
با والنسیا هم یکی از آنهاست .به درخشش
همه بازیکنانم نیاز دارم.
انریکه در پاسخ به سوالی در مورد ناکامی
بایرن گواردیوال در مقابل پورتو (شکست
 )1-3در لیگ قهرمانان گفت :از نظر من،
گواردیوال هنوز هم مربی شامره یک دنیاست.
ب هخاطر تصویری که از فوتبال هجومی به
دنیا عرضه کرده و متام افتخاراتی که با
تی مهای تحت هدایتش به دست آورده است.
او در بایرن هم نشان داد که این قدرت را دارد
تا اندیش ههای خود را به هر تیم دیگری در
دنیا وارد کند.
انریکه در پاسخ به سوالی در مورد ماندن در
بارسلونا تا پایان مدت قراردادش گفت :فعال
به حضورم روی نیمکت بارسا در بازی مقابل
والنسیا فکر م یکنم نه چیز دیگری.

اسکولز :کلوپ نه؛ گواردیوال
مربی سیتی خواهد شد

پس از قطعی شدن جدایی یورگن کلوپ از باشگاه دورمتوند
در پایان فصل جاری ،بسیاری این مربی را جانشین مانوئل
پیگرینی در منچسرتسیتی م یدانند.
این پی شبین یها در رشایطی صورت م یگیرند که هنوز هیچ
خرب رسمی ای مبنی بر احتامل قطع ه مکاری باشگاه سیتی
با مانوئل پیگرینی منترش نشده است.
پل اسکولز ،ستاره سابق باشگاه منچسرتیونایتد ،در ستون
هفتگی خود در ایندیپندنت در همین رابطه نوشت :شکی
ندارم که کلوپ در فوتبال انگلیس مربی موفقی خواهد شد.
از منچسرتسیتی به عنوان یکی از مقاصد او یاد م یشود اما
اخباری که از منچسرت به من رسیده ،حاکی از آن است که
گواردیوال پس از امتام قراردادش با بایرن مونیخ در سال
 ،2016راهی منچسرتسیتی خواهد شد.
فکر م یکنم به موفقیت رساندن سیتی در لیگ قهرمانان،
بزرگترین چالش دوران مرب یگری گواردیوال خواهد بود.
هرچند که به اعتقاد من ،این امر بسیار دشوار است .وقتی
گواردیوال رسمربی بارسلونا شد ،این تیم با وجود سوم شدن
در اللیگا و اختالف  18امتیازی با ریال مادرید قهرمان ،در
سال  2006قهرمان اروپا شده بود و این مربی ،ستارههای
فراوان و باتجرب های در تیمش داشت .در حال یکه
منچسرتسیتی با وجود برخورداری از بازیکنان خوب زیاد،
تاکنون هرگز از مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان فراتر
نرفته است.

انریکه :هواداران بیایند
و نوکمپ را بلرزانند

رسمربی بارسلونا برای اولین بار از هواداران بارسا درخواست
کرد تا نوکمپ را پر کرده و در مقابل والنسیا بیش از همیشه
از تی مشان حامیت کنند.
بارسلونا پس از برتری روحیه بخش  1-3بر پاری سن ژرمن در
لیگ قهرمانان ،امروز از ساعت  6:30در نوکمپ به مصاف
تیم قدرتمند و سخ تکوش والنسیا خواهد رفت.
لوئیس انریکه رسمربی بارسا در نشست خربی این بازی
گفت :اصال به بازی سه شنبه مقابل پی اس جی فکر
من یکنم و برای من تنها بازی با والنسیاست که حایز اهمیت
است .بدون در نظر گرفنت هرگونه احتاملی ،بهرتین ترکیب
ممکن را به زمین م یفرستم .سه شنبه مقابل پی اس جی
هم خواهید دید که با وجود کسب نتیجه خوب در بازی
رفت ،هیچ تضمینی برای صعود وجود ندارد.
والنسیا در بازی رفت برای ما دردرس زیادی ایجاد کرد
و به زحمت این تیم را شکست دادیم .بازی هم در زمان
غیرمعمولی برگزار م یشود .به همین خاطر برای اولین بار
م یخواهم از هوادارانمان درخواست کنم که ورزشگاه را
پرکرده و با تشوی قهای خود ،نوکمپ را به لرزه در آورند .با
آنها بارسلونا تیمی قدرتمندتر از همیشه م یشود و حاال
به حامی تشان بیشرت از هر زمانی نیاز داریم .با هیجانی
که به ما تزریق خواهند کرد ،به کسب سه امتیاز امیدوارتر
خواهیم شد.
رسمربی بارسلونا در مورد وضعیت اینیستا و الوس گفت:
مصدومیت اینیستا بهرت شده اما در بازی امروز حضور
نخواهد داشت .حتی در صورت وقوع معجزه هم از او مقابل
والنسیا استفاده نخواهم کرد .آلوس هم مصدومیتی جزئی
دارد و  100درصد آماده نیست.
انریکه در واکنش به سوالی در این مورد که آنچلوتی
بازیهای بارسا را متاشا من یکند گفت :من همیشه دوست
دارم بازیهای بارسا را متاشا کنم و این مساله برای من
جذابترین است.
انریکه در مورد احتامل حضور ماسکرانو در مرکز زمین کنار
بوسکتس (در غیاب اینیستا) ه مچون بازی رفت گفت:
بستگی به حریف مقابل دارد .این هم یک راه حل است.
بوسکتس م یتواند کمی عق بتر از مرکز زمین هم بازی
کند .او در کنار ژاوی هم زوج خوبی را تشکیل م یدهند.
بازیکنان مستعد زیادی در تیمم دارم که راه ح لهای
متنوعی پیش پای من م یگذارند.
انریکه در مورد شانس بارسا برای فتح سه گانه نیز گفت:
طرح این موضوع نه خوشایند من است و نه مرا آزار م یدهد.
چالش بعدی من شکست دادن والنسیاست و در حال حارض
به همین موضوع فکر م یکنم.

گواردیوال:
در استعفای پزشکان بایرن نقشی نداشتم
روز پنجشنبه تيم پزشکي بايرن،
متشکل از دکرت هانس ويلم مولر
ولفهارت و دستيارانش ،پس از  40سال
فعاليت در باشگاه بايرن از سمت خود
استعفا دادند.
این اولین تبعات شکست  1-3بایرن در
زمین پورتو بود .بایرنی که در هفت ههای
اخیر با بحران مصدومیت بازیکنان
کلیدی خود روبرو است .شایعات حاکی
از آنند که این استعفا پس از مشاجره
دکرت مولر و کارل هاینس رومنیگه نایب
رئیس بایرن رخ داده است .گویا تیم
پزشکی بایرن و گواردیوال نیز مدتی
است که با ی کدیگر اختالف دارند.

با این حال رسمربی اسپانیایی بایرن،
همه این شایعات را رد کرد و گفت :هیچ
اتفاقی بین من و تیم پزشکی بایرن رخ
نداده است .این تصمیم شخصی آنها
بود و من برای دکرت مولر و دستیارانش
احرتام زیادی قائل هستم .تنها کاری که
م یتوانم انجام دهم ،احرتام گذاشنت به
این تصمیم آنهاست و بس.
گواردیوال ه مچنین متهم شده که در
بازی مقابل لورکوزن در جام حذفی ،به
کنایه برای تیم پزشکی بایرن دست زده
است .او در واکنش به این مساله گفت:
این اتهام برای من مایه تاسف بود .هیچ
طعن های به پزشکان بایرن نزدم.



واتسکه:
سرمربی بعدی دورتموند ،آلمانی است
چهارشنبه گذشته بود که یورگن کلوپ
در نشستی خربی اعالم کرد فصل آینده
دیگر رسمربی دورمتوند نخواهد بود.
کلوپ پس از  7فصل هدایت دورمتوند،
در پایان فصل از این تیم جدا خواهد
شد .کسب نتایج ضعیف در این فصل
و حضور در رده دهم بوندسلیگا ،یکی از
مه مترین دالیل این تصمیم غیرمنتظره
بود؛ در حالیکه او تا سال  2018با این
باشگاه قرارداد داشت.
هانس یواخیم واتسکه ،رئیس باشگاه
دورمتوند ،دیروز در گفتگو با ،Osthessen
تاکید کرد که رسمربی فصل بعد این

باشگاه آملانی خواهد بود :هنوز من یدانم
که رسمربی بعدی دورمتوند چه کسی
خواهد بود و اگر م یدانستم هم
من یگفتم .احتامال این مربی یک مربی
درجه دو نخواهد بود ولی یک آملانی
است.
با او در طی روزهای آینده نشستی
خواهیم داشت .فکر م یکنم نهایتا تا
هفته آینده به یک نتیجه منطقی و
درست در این مورد برسیم .باید این را
بگویم که دورمتوند فراتر از هر شخصی
است .فلسفه این باشگاه با تغییر مربی
عوض نخواهد شد.



کاپلو:
جان تری به تیم ملی انگلیس برنمیگردد

فابیو کاپلو ،رسمربی سابق تیم ملی
انگلیس ،معتقداست هیچ احتاملی برای
بازگشت جان تری به ترکیب سه شیرها
وجود ندارد.
منایش خوب تری در این فصل باعث
شده تا بار دیگر شایعاتی در مورد احتامل
بازگشت او به تیم ملی انگلیس مطرح
شود .این در حالی است که کاپیتان
چلسی به دلیل جنجالها پیرامون
اتهام توهین نژادپرستانه اش به آنتون
فردیناند ،در سپتامرب  2012از بازیهای
ملی کنارهگیری کرد.
کاپلو هم پیش از رقاب تهای یورو ،2012
به دلیل اینکه اتحادیه فوتبال انگلیس
بدون اطالع او ،بازوبندکاپیتانی را از تری
گرفته بود ،از هدایت این تیم استعفا
داد.
کاپلو به خربنگاران گفت :جان تری هیچ
شانسی برای بازی کردن دوباره برای تیم

ملی ندارد .البته داشنت بازیکنی مانند
جان تری بهرت از نداشنت اوست .او یکی
از بهرتی نهاست.
چند بازیکن جوان هستند که در دوره
من بازی م یکردند و اکنون در حال
پیرشفت هستند؛ مثل اساملینگ و فیل
جونز .خوشحامل زیرا ای نها بازیکنانی
هستند که من به تیم ملی بردم و اکنون
هم بازی م یکنند .اشلییانگ هم خیلی
خوب بازی م یکند.
کاپلو در مورد استیون جرارد ،کاپیتان
سابق تیم ملی انگلیس هم صحبت کرد
و گفت :من واقعا خاطرات خوبی از او
دارم .او بازیکن فوقالعادهای است .او
واقعا برای لیورپول خوب بازی م یکند.
او برای تیمملی هم خوب بازی م یکرد.
درک م یکنم که چرا او از لیورپول جدا
خواهد شد .بازیکنان انگلیسی زیادی
هستند که به آمریکا م یروند.



آنچلوتی:
شاید قراردادم با ریال تمدید نشود

کارلو آنچلويت ،رسمريب ریال مادريد،
اعالم کرد عجل هاي براي متديد قرارداد با
اين باشگاه ندارد و تاييد کرد که ممکن
است مديران ریال قصد متديد قراردادش
را نداشته باشند .
حذف از کوپا دل ری و قرار داشنت در
رتبه دوم اللیگا ،باعث شد تا شایعاتی
در مورد آینده این مربی موفق ایتالیایی
منترش شود .قرارداد فعلی کارلتو با ریال تا
تابستان  2016اعتبار داردو او معتقد است
اگر دو طرف تصمیم به متدید قرارداد
داشته باشند ،هنوز زمان زیادی پیش رو
دارند.
او به خربنگاران گفت :عجل های وجود
ندارد .هنوز یک سال دیگر از قراردادم باقی
مانده و من وقت دارم تا ببینم م یخواهم

متدید کنم یا نه .ما در مورد ای نکه باید در
مورد قرارداد جدید مذاکره کنیم ،صحبت
کردیم اما هیچ مذاکرهای صورت نگرفت .
اگر باشگاه نخواهد امروز در مورد متدید
قرارداد با من صحبت کند ،شاید در ماه
سپتامرب این کار را انجامبدهد یا شاید هم
اصال نخواهند با من متدید کنند .
آنچلوتی ه مچنین در مورد دیدار سه شنبه
شب تیمش مقابل اتلتیکو صحبت کرد و
گفت :تیم خوب بازیکرد .دشوار است در
جایی مانند ورزشگاه خانگی اتلتیکو بهرت
از این کار کنید .در یک ساعت اول ،ما
خیلی خوب بازی کردیم .البته از نتیجه
راضی نیستیم؛ هرچند این نتیجه اعتامد
به نفس ما برای دیدار برگشت را بیشرت
کرد.







صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :ناصری

zaki.daryabi2@gmail.com

صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:

facebook: www.facebook.com/dailyetilaatroz

web: www.etilaatroz.com

شنبه 29حمل  1394 ،سال چهارم  شماره 818

Vol 818

زاخیلوال در پروندهی فساد قرارداد تیل
وزارت دفاع شامل است
اطالعات روز :عمر زاخیلوال ،وزیر مالیهی
سابق و مشاور کنونی رییس جمهور در یکی از
متهمان پروندهی فساد قرارداد تیل وزارت دفاع
شناخته شده است .بر بنیاد معلومات ارائهشده،
در این قرارداد  62تن دیگر در سطح جنراالن
وزارت دفاع نیز متهم به فساد هستند و هنوز
نام آنان از سوی حکومت افشا نشده است.
به باور شماری از نمایندگان مجلس ،در حال
حاضر رسیدگی به این قضیه با یک مشکل
جدی مواجه شده است .یک عضو مجلس
میگوید ،عمر زاخیلوال در دوران مبارزات
انتخاباتی اشرف غنی را حمایت مالی کرده
و اکنون انتظار نمیرود از سوی حکومت به
دادگاه کشانده شود.
اجمل عابدی ،سخنگوی ریاست جمهوری
چند روز پیش گفت ،حکومت در رسیدگی

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

به این قضیه مطابق قانون عمل میکند .با
اینحال ،عبدالرحیم ایوبی ،نمایندهی قندهار در
مجلس میگوید ،پروندهی فساد قرارداد تیل
وزارت دفاع مانند پروندهی کابل بانک است و
رسیدگی به آن امکانپذیر نیست.
به نقل از طلوع نیوز ،ایوبی گفت ،بر اساس
معلومات او ۶۳ ،مقام حکومتی در فساد قرارداد
تیل وزارت دفاع متهم شدهاند .به گفتهی او،
با کشاندن زاخیلوال به دادگاه ،او اسنادش را
در برابر رییس جمهور غنی بیرون خواهد داد
و در این صورت ،دوطرف در برابر هم قرار
میگیرند.
به تاریخ  20ماه روان هیأت موظف بررسی
قرارداد تیل وزارت دفاع نتایج بررسی خود را
اعالم کرد .بر اساس این بررسی ،قیمت تیل
وزارت دفاع حدود  100میلیون دالر نسبت به
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طالبان پنج باشندهی ولسوالی مالستان غزنی
را سر بریدند

نرخ اصلی بلند محاسبه شده و پنج میلیون دالر
دیگر در این قرار داد اختالس شده است.
در زمان حکومت حامد کرزی ،کمیسیون
ویژهای برای قرارداد تیل وزارت دفاع ایجاد شد
ل وزیر پیشین مالیه ،عبدالهادی
و عمر زاخیلوا 
ارغندیوال وزیر سابق اقتصاد و حبیباهلل غالب
وزیر پیشین عدلیه عضو این کمیسیون بودند.
در حال حاضر امضای این کمیسیون در قرارداد
تیل وزارت دفاع موجود است.
با اینحال ،عبدالهادی ارغندیوال ،وزیر
پیشین اقتصاد میگوید که آقای زاخیلوال
ریاست کمیسیون یادشده را بر عهده داشت
و اکنون نیز او باید در این باره پاسخ دهد.
اعضای مجلس میگویند ،حکومت وحدت ملی
عامالن اصلی فساد قرارداد تیل وزارت دفاع را
مطابق قابل مورد پیگیرد قرار دهد.

اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت غزنی تأیید
کردهاند که طالبان تروریست پنج باشندهی ربودهشدهی
ولسوالی مالستان این والیت را سر بریدهاند .طالبان روز
سهشنبه هفتهی گذشته این افراد را که برای خرید مواشی
به ولسوالی اجرستان والیت غزنی رفته بودند ،ربودند.
پس از آن تالشهای بزرگان قومی برای رهایی آنان آغاز
شد؛ اما به گفتهی شماری از باشندگان ولسوالی مالستان،
این تالشها نتیجهای به دنبال نداشت .طالبان به بزرگان
قومی گفتهاند ،در بدل رهایی آنان باید پنج همکارشان
که از سوی امنیت ملی در ولسوالی جاغوری بازداشت
شدهاند ،رها شوند.
محمدعلی احمدی ،معاون والی غزنی دیروز گفت،
بر اساس معلومات ولسوال مالستان و فرمانده پولیس
اجرستان ،طالبان تمام این فروشندههای مواشی را
کشتهاند .ضامن علی هدایت ،ولسوال مالستان نیز گفت،

بزرگان قومی این ولسوالی به اجرستان رفته تا جنازههای
آنها را از طالبان تحویل بگیرند.
اخیراً گروگانگیری باشندگان ولسوالیهای مالستان،
جاغوری و شماری از مناطق مرکزی از سوی تروریستان
افزایش یافته است .این مسئله باشندگان مناطق یادشده
را نگران کرده و گفتهاند ،در دو ماه اخیر شورشیان طالب
به بهانههای واهی افراد بیگناه را میربایند.
بر اساس معلومات آنان ،در چند هفتهی اخیر تنها در
مسیر راه جاغوری-غزنی حداقل چهار مورد گروگانگیری
صورت گرفته است .آنان از دولت خواستهاند که برای
جلوگیری این کار طالبان اقدام کند و در غیر آن ،کشور
ی خواهد شد.
دچار مشکالت جد 
همچنان حدود دوماه پیش افراد مسلح  31مسافر هزاره را
از شاهراه کابل -قندهار ربودند و هنوز از سرنوشت آنان
خبری نیست.

وزارت داخله:

ِ
عملیات پاکسازی طالبان در بدخشان آغاز میشود
اطالعات روز :مقامهای وزارت داخله میگویند ،عملیات برای
پاکسازی شورشیان در ولسوالیهای وردوج و جرم والیت بدخشان
در آیندهی نزدیک آغاز میشود .به باور آنان ،تهدیدهای امنیتی هنوز
در ولسوالیهای وردوج و جرم بدخشان پابرجا اند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله دیروز پس از سفر نورالحق
علومی به والیت بدخشان در کابل گفت ،نیروهای امنیتی از

فعالیتهای تروریستی طالبان جلوگیری میکنند .به گفتهی او ،وزیر
داخله در سفرش به مردم بدخشان اطمینان داد ،حکومت مرکزی به
وضعیت باشندگان این والیت توجه میکند.
پس از حملهی شورشیان بر پاسگاههای امنیتی در ولسوالی جرم
والیت بدخشان ،روز پنجشنب ه هفتهی گذشته وزیر داخله در رأس یک
هیأت بلندرتبهی دولتی برای بررسی وضعیت امنیتی به این والیت

سفر کرد .در حملهی شورشیان بر پاسگاههای امنیتی حدود  30سرباز
امنیتی کشته و چند تن دیگر آنان زخمی شدند.
این رویداد انتقادهای شدیدی را علیه مقامهای حکومتی به دنبال
داشت و شماری از اعضای مجلس گفتند ،فرماندهان ارتش مستقر در
ولسوالی جرم در انجام وظایفشان کوتاهی کردهاند .در حال حاضر
گفته میشود که شورشیان داخلی و خارجی در ولسوالی جرم بدخشان

فعالیت دارند .با اینحال ،سخنگوی وزارت داخله گفت ،آقای علومی
در سفرش به ولسوالیهای وردوج و جرم بدخشان به نیروهای امنیتی
دستور داد تا اقدام به تصفیهی این ولسوالیها کنند و عامالن قتل
همکارانشان را از بین ببرند .وزیر داخله در این سفر از باشندگان این
دو ولسوالی خواسته تا با نیروهای امنیتی برای مبارزه با شورشیان
همکاری کنند.

