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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

سرانجام پس از گذشت 105 روز از تشکیل حکومت 
آن  کابینه ی  دوشنبه  روز  به  باالخره  ملی،  وحدت 
حاصل  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  شد.  معرفی 
ماه ها  کشمکش    بین دو تیم انتخاباتی پس از انتخابات 
ریاست جمهوری بود. در نهایت، محمد  اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل به عنوان دو نامزد پیش تاز انتخابات، بر 
وزیر  میانجی گری جان کری،  و  اثر فشارهای جهانی 
خارجه ی امریکا ناگزیر شدند که حکومت مشترکی را 

به  نام »وحدت ملی« تشکیل دهند.
بعد از آن که در هفتم میزان مراسم تحلیف رییس جمهور 
برگزار گردید، نگرانی هایی که در مورد سرنوشت نظام 

بین مردم وجود داشتند، به امید مبدل شدند...

سرنوشت کابینه و آزمون عمل مجلس نمایندگان

/oursafiairways020 222 2222

صفحه 2

روسیه در مقابل غرب؛ 
اولویت ناتو پس از ختم مأموریت

 در افغانستان چیست؟

فیلم »مصاحبه«؛ 
حمله با هجو سیاسی

کابینه ی نو، اما کهنه  ی افغانستان شماری از نمایندگان مجلس:
برای رای دادن به نامزدوزیران، معیارهای مشخص داریم



اطالعات روز: جان کری، وزیر  خارجه  ی ایاالت 
پاکستان  حکومت  که  است  کرده  تأکید  متحده 
را  حقانی  شبکه ی  به شمول  تروریستی،  گروه های 
هدف قرار دهد و تروریزم را به »خوب و بد« تقسیم 
نکند. مقام های حکومتی دوران حامد کرزی، رییس 
جمهور پیشین گفته بودند که نظامیان پاکستان در 
عملیات وزیرستان شمالی، شبکه ی حقانی را هدف 

قرار نمی دهند.
چندین  انجام  مسئولیت  روان  سال  در  شبکه  این 
والیت های  از  و شماری  کابل  در  خونین  حمله ی 
کشور را به عهده گرفته است. جان کری دیروز در 

یک نشست خبری مشترک با سرتاج عزیز، مشاور 
اسالم آباد  در  کشور  این  نخست وزیر  ملی  امنیت 
به  را  تروریستان  نباید  پاکستان  که  است  گفته 

گروه های »خوب و بد« تقسیم کند.
او موجودیت شبکه ی تروریستی حقانی و طالبان را 
تهدید جدی برای افغانستان، پاکستان و کشورهای 
پاکستان  منطقه خوانده و گفته است که حکومت 
باید برای ریشه کن کردن النه های تروریزم تالش 
کند. مقام های حکومتی در جریان سال های گذشته 
پاکستان  تروریزم در  همواره گفته اند که النه های 
تمویل  و  تجهیز  افغانستان  علیه  آن جا  از  و  اند 

می شوند.
که  است  گفته  دیروز  امریکا  خارجه ی  وزیر  اما 
با  امنیتی اش  و  نظامی  همکاری های  به  کشورش 
ادامه  تروریستان  کامل  نابودی  زمان  تا  پاکستان، 
می دهد. او در ادامه تأکید کرده است که به تازگی 
»طرح ملی مبارزه با تروریزم« آماده شده است. بر 
اساس این طرح، تمام تروریستان باید مورد هدف 

نظامی قرار بگیرند.
نظامی  مقام های  سفر  مورد  در  هم چنان  کری 
پاکستان به کابل گفته است که امیدوارم این سفر 
نتایج خوبی را برای بهبود روابط دو کشور به دنبال 

داشته باشد. پس از حمله ی خونین طالبان بر یک 
مکتب نظامی در پشاور پاکستان، ظاهراً تالش های 
مقام های پاکستان برای مبارزه با تروریزم افزایش 
یافته است. پس از این حمله، راحل شریف، رییس 
گفت و گو  برای  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد 
به دنبال  شد.  کابل  وارد  حکومتی  مقام های  با 
احزاب  رهبران  هیأت  یک  گذشته  هفته ی  آن،  
رییس جمهور  و  با  آمد  کابل  به  پاکستان  سیاسی 
و رییس اجرایی در مورد مبارزه با تروریزم گفت و گو 
مبارزه ی  خواستار  دیدار  این  در  غنی  اشرف  کرد. 

صادقانه ی پاکستان با تروریزم شد.

شکارچیان  نفری   15 گروه   یک  روز:  اطالعات 
حاضر  حال  در  و  شده  نیمروز  والیت  وارد  عرب 
گروه  این  می برند.  به سر  والیت  این  مرکز  در 
عکس  اجازه ی  هیچ کس  به  عرب  شکارچیان 
در  دارند  قصد  و  نمی دهند  را  خودشان  از  گرفتن 
روزهای آینده رسمًا شکار پرندگان نایاب در والیت 

نیمروز را آغاز کنند.
نیمروز  والیت  زیست  محیط  رییس  جعفر،  محمد 
دیروز در گفت و گو با پژواک، ورود شکارچیان عرب 
را خالف موازین محیط زیست خوانده و گفته است 
او  آمده اند.  به خاطر شکار »نیش  مرغ«  که عرب ها 
شکار  منع  موافقت نامه ی  افغانستان  که  می گوید 

بازهم  اما  امضا کرده،  با سازمان ملل  را  نیش مرغ 
شکارچیان عرب وارد این والیت شده اند.

نیش مرغ )چرز( یکی از پرندگان کم یاب و قیمتی 
والیت های  در  پرندگان  نوع  این  است.  جهان  در 
یافت  کشور  جنوب  در  هلمند  و  فراه  نیمروز، 
می شوند. با این حال، رییس محیط زیست والیت 
اختیار  در  نظامی  نیروی  آنان  که  می گوید  نیمروز 

ندارند  تا جلو شکارچیان عرب را بگیرند.
در  عرب  شکارچیان  ورود  که  است  گفته  او  اما 
نیمروز را با مقام های کابل در میان گذشته است. 
این زمینه  تا کنون در  مقام های حکومتی در کابل 
از  یکی  حال،  همین  در  نداده اند.  نشان  واکنش 

 15 گروهی  است،  گفته  نیمروز  امنیتی  مسئوالن 
روز  به  شکاری  باز   20 با  قطر  شکارچیان  نفری 
مرکز  انصاری  شهرک  در  روان  هفته ی  یک شنبه 

این والیت جابه جا شده  است.
روزهای  در  افراد  این  است  قرار  او،  گفته ی  به 
شکار  برای  امنیتی  نیروهای  تدابیر  تحث  آینده 
»نیش مرغان« به ولسوالی چهاربرج نمیروز بروند. 
باشندگان  نگرانی  باعث  عرب  شکارچیان  ورود 
نیمروز شده و آنان از دولت خواسته اند که به زودی 

این شکارچیان را از این والیت خارج کند.
شکارچیان  می گوید،  نیمروز  سرپرست  معاون  اما 
سال  رفته اند.  هلمند  به  چهاربرج  ولسوالی  از  راه 

و  هرات  وارد  عرب  شکارچی   150 نیز  گذشته 
این  ورود  شدند.  دیگر  والیت های  از  شماری 
از  و پس  داشت  به دنبال  را  انتقادهایی  شکارچیان 
آن برخی از عضای مجلس گفتند، این افراد برای 
»شناخت و بررسی مناطق استراتژیک« وارد کشور 
آن  در  مجلس  این  عضو  پیکان،  شکریه  شده اند. 
 200 گروه  یک   1۳۷۶ سال  »در  بود :  گفته  زمان 
نفری خارجی به بهانه ی شکار وارد میدان هوایی 
مزار شریف شدند و بعد مناطق استراتژیک مهم، از 
جمله دشت لیلی، حیرتان و قلعه را بررسی کردند«. 
به گفته ی او، بعد از دوماه طالبان از مناطق یاد شده 

جنگ را آغاز کردند.

اطالعات روز: پس از افزایش شکایت  باشندگان 
والیت دایکندی از نبود برق، کار سروی و دیزاین 
یک بند برقی آبی در این والیت دیروز آغاز شده 
از  بیش  ارزش  به  برق  بند  این  است  قرار  است. 
پنج میلیون دالر امریکایی در منطقه  ای موسوم به 
مرکز  نیلی،  شهر  کیلومتری  پنج  در  »سوختوک« 

این والیت ایجاد شود.
دایکندی  والیت  در  برشنا  شرکت  مسئوالن 
آینده  سال  سه  در  آبی  برق  بند  این  که  گفته اند 

تکمیل می شود. به گفته ی آنان، با ایجاد این بند 
برق آبی، باشندگان مرکز دایکندی به قیمت ارزان 
صاحب برق می شوند. انجنیر قربانعلی مصدق، آمر 
شرکت برشنا در دایکندی گفته است که در آینده 

ظرفیت تولیدی این بند برق باال برده می شود.
ولسوالی  نیاز  مورد  برق  بند،  این  او،  گفته ی  به 
می کند.  تأمین  نیز  را  دایکندی  والیت  شهرستان 
برشنا  شرکت  توسط  برق  بند  این  ابتدایی  سروی 
به همکاری بانک مرکزی آغاز شده است. با این 

این  ایجاد  از  دایکندی  والیت  باشندگان  حال، 
آنان  اما  کرده اند؛  خرسندی  اظهار  آبی  برق  بند 
می گویند که با ایجاد یک بند برق مشکالت برقی 

آنان رفع نمی شوند. 
باشندگان  مشکالت  رفع  برای  آنان،  باور  به 
دایکندی در زمینه ی برق، باید چندین بند برق آبی 
در مرکز و ولسوالی های این والیت ایجاد شوند. در 
حال حاضر باشندگان والیت دایکندی در زمینه ی 
برق با مشکالت جدی مواجه اند و گفته می شود 

که اکثر خانواده ها از ماشین و برق آفتابی )سولری( 
استفاده می کنند.

روشن  برای  صرف  و  است  آفتابی  ضعیف  برق 
از  می شود.  استفاده  تلویزیون  و  گروپ  کردن 
والیت  باشندگان  برای  ماشینی  برق  دیگر،  سوی 
همین  به  می شود.  تمام  قیمت  بسیار  دایکندی 
این  دور دست  مناطق  باشندگان  از  شماری  دلیل، 
والیت برق ندارند و  هنوز از چرغ های تیلی و گازی 

استفاده می کنند.

اطالعات روز: شماری از اعضای مجلس سنا 
در نشست دیروز  این مجلس از رییس جمهور و 
رییس اجرایی در خصوص انتخاب نامزدوزیران 
پیش نهادی انتقاد کردند و گفتند که اکثر آنان 
هم چنان  آنان  نیستند.  مختصص  و  مسلکی 
گفتند، غنی و عبداهلل در مبارزات انتخاباتی شان 
به جوانان وعده داده بودند که برای آنان یک 
وزارت ایجاد می کنند؛ اما اکنون چنین نکرده اند.

اعضای این مجلس گفتند که سران حکومت 
وحدت ملی در انتخاب نامزدوزیران و تعهدات   
دوران مبارزات انتخاباتی شان به جوانان، عمل 

نکرده اند. زلمی زابلی، عضو این مجلس تأکید 
کرد که وزارت جوانان در حکومت وحدت ملی 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  و  نشده  ایجاد 

هر دو به جوانان دروغ گفته اند.
او در ادامه در مورد معرفی کابینه افزود که در 
برای  و الیق  افراد صادق  باید  کابینه  چوکات 
خدمت معرفی می شدند. او هم چنان انتقاد کرد 
که در کابینه ی جدید صرف سه نامزدوزیر زن 
رییس  است.  اندک  بسیار  این  و  شده  معرفی 
که  بود  گفته  کابینه  معرفی  از  پیش  جمهور 
معرفی  زن  نامزدوزیِر  چهار  جدید  کابینه ی  در 

که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای  می شوند. 
در  و  آلوده اند  اداری  فساد  به  کم تر  خانم ها 
سه  از  بیش  زنان  تعداد  باید  جدید  کابینه ی 
نفر می بود . نثار حارث، دیگر عضو مجلس سنا 
تأکید کرد که رییس جمهور و رییس اجرایی به 
مردم وعده داده بودند، افراد مسلکی، متخصص 
و شایسته را در کابینه معرفی می کنند، اما در 

عمل چنین نکرده اند.
از  شماری  می گویند،  سنا  مجلس  اعضای 
ندارند.  را  ساده  مأموریت  لیاقت  نامزدوزیران 
سناتوران از اعضای مجلس نمایندگان خواستند 

که در قسمت دادن رای اعتماد به نامزدوزیران، 
شایستگی، تخصص و مسلکی بودن را مدنظر 
رای  ویژه گی ها،  این  فاقد  افراد  به  و  بگیرند 

اعتماد ندهند. 
تأخیر  دلیل  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
و  شایسته  افراد  انتخاب  را   کابینه  معرفی 
از  بیش  از  بودند. پس  متخصص عنوان کرده 
100 روز تأخیر، اسامی 25 نامزدوزیر، به شمول 
سه زن، به روز دوشنبه هفته  ی روان اعالم شد . 
برای  نامزدوزیران  آینده  هفته ی  در  است  قرار 

دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی در دیدار 
اعمار  بر   ابوظبی  انکشافی  صندوق  رییس  با 
بندهای برق در کابل توافق کرد . در خبرنامه ی 
به  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر  ارسالی 
روزنامه ی اطالعات روز آمده است که در این 
دیدار هر دو جانب در مورد کمک های صندوق 
به  مختلف  بخش های  در  ابوظبی  انکشافی 

افغانستان بحث و تبادل نظر کرد ند.

و  جمهور  رییس  خبرنامه،  این  اساس  بر 
موافقت  ابوظبی  انکشافی  صندوق  مسئوالن 
و  کابل  در  صندوق  این  کمک  به  تا  نمودند 
آبگردان،  بندهای  اعمار  پروژهای  آن  اطراف 
کوچک  بندهای  ساختن  و  جنگالت  احیای 
است  آمده  خبرنامه  این  در  شود.  آغاز  برق 
این  مطالعات  هزینه ی  تا  شد  آن  بر  قرار  که 
پروژه ها  را صندوق انکشافی ابوظبی به  دوش 

بگیرد.
صندوق  آن  از  بعد  خبرنامه،  این  اساس  بر 
اشتراک  به  را  منطقه ای  نشست  ابوظبی یک 
صندوق های انکشافی کشورهای عربی جهت 
محمد  می کند.  برگزار  پروژها   این  تمویل 
روز  به  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
دوشنبه هفته ی روان در یک سفر دو روزه وارد 

ابوظبی، پایتخت امارات متحده ی عربی شد.

و  رییس جمهور، گسترش  این سفر  از  هدف 
تحکیم بیش تر روابط میان افغانستان و امارات 
رییس  است.  شده  عنوان  عربی  متحده ی 
امارات  مقام های  از  شماری  با  دیروز  جمهور 
کرد.  گفت و گو  مورد  این  در  عربی  متحده ی 
احمدضیا مسعود، سه مشاور رییس جمهور و 
این  سرپرستان وزارت های خارجه   و مالیه در 

سفر اشرف غنی را همراهی می کنند.

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
به  دادن  رای  برای  که  گفتند  دیروز  نمایندگان 
ملی  وحدت  حکومت  پیش نهادی  نامزدوزیران 
معیارهای مشخص دارند. تجربه ی کاری، تخصص، 
از  نامزدوزیران  تابعیت  موضوع  و  تحصیلی  اسناد 
مجلس  نمایندگان  از  شماری  اساسی  معیارهای 

عنوان شده اند.
دیروز  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  اکرام،  سید 
گفت که کمیسیون های این مجلس اسناد و سوابق 
می کنند:  بررسی  دقیق  را  پیش نهادی  نامزدوزیران 
»از وزارت تحصیالت عالی کشور در مورد اسناد و 

هم چنان برخی از سفارت ها در مورد تابعیت دوگانه 
]نامزدوزان پیش نهادی[ معلومات خواسته می شود«.

او تأکید کرد که پس از تکمیل بررسی ها در مورد 
نامزدوزیران، زمان  توانایی  کاری  اسناد تحصیلی و 
صدیق  اما  می شود.  مشخص  آنان  به  رای دهی 
به  دیروز  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  عثمانی، 
اسناد  با  نامزدوزیران  فهرست  گفت،  خبرنگاران 
رسیده  مجلس  این  دبیرخانه ی  به  آنان،  تحصیلی 
به  رای دهی  روند  آینده،  هفته ی  در  است  قرار  و 

نامزدوزیران آغاز شود.
در  نامزدوزیران،  به  مربوط  اسناد  که  افزود  عثمانی 

کمیسیون های مجلس نمایندگان بررسی می شود. او 
در ادامه در مورد اسامی نامزدوزیران گفت که معرفی 
کابینه دور از انتظار مردم بود؛ زیرا با وجود وعده های 
رهبران حکومت وحدت ملی، بیش ترین نامزدوزیران 

تجربه و تخصص ندارند.
عثمانی تأکید کرد که به احتمال زیاد، نامزدوزیران 
رای  مجلس  سوی  از  غیرمتخصص،  و  کم تجربه 
اعتماد دریافت نمی توانند. معاون اول مجلس بدون 
نامزدوزیران  از  برخی  کرد،  تأکید  جزئیات  ارائه ی 
مجلس  هستند.  دوگانه  تابعیت  داری  پیش نهادی 
نمایندگان قباًل تصمیم گرفته بود که به نامزدوزیران 

دوتابعیتی رای اعتماد ندهد.
تأخیر معرفی  اجرایی دلیل  رییس جمهور و رییس 
کابینه را انتخاب افراد شایسته و مختصص عنوان 
 25 اسامی  تأخیر،  روز   105 از  پس  بودند.  کرده 
نامزدوزیر، به شمول سه زن، به روز دوشنبه هفته  ی 
روان اعالم شد . اما شماری از اعضای شورای ملی 
تجربه ی  و  تخصص  نامزدوزیران  اکثر  می گویند، 
  کاری ندارند. قاضی احمد حنفی، عضو مجلس گفت 
نقش  نامزدوزیران  انتخاب  در  کاری  تجربه ی  که 
نداشته  است: »معرفی کابینه به دلیل چانه زنی های 

سیاسی به تأخیر افتاده بود«.
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جان کری: پاکستان تروریزم را به »خوب و بد« تقسیم نکند

ورود شکارچیان عرب به والیت نیمروز

یک بند برق آبی در مرکز دایکندی ایجاد می شود

سناتوران اشرف غنی و عبداهلل را متهم به وعده خالفی کردند

توافق افغانستان و ابوظبی بر  ایجاد بندهای برق در کابل

شماری از نمایندگان مجلس:
برای رای دادن به نامزدوزیران، معیارهای مشخص داریم

پاکستان و همکاری 
صادقانه در مبارزه

 با تروریسم

به  سفر  در  آمریکا  متحده ی  ایاالت  خارجه ی  وزیر  کری،  جان 
با  مبارزه  در  که  است  خواسته  پاکستان  حکومت  از  اسالم آباد 
است  گفته  کری  آقای  کند.  اقدام  جدی  به صورت  تروریسم 
که پاکستان نباید طالبان را به خوب و بد تقسیم کند و تمامی 
گروه های تروریستی، به شمول شبکه ی حقانی، را هدف قرار دهد. 
وی گفته است که طالبان افغانی و پاکستانی، شبکه ی حقانی و 
لشکر طیبه دشمن آمریکا و منطقه اند و کشورش بر اساس طرح 
تازه ی ملی مبارزه با تروریسم، تمامی گروه های تروریستی را هدف 
قرار خواهد داد. آقای کری گفته که در دیدارش با نخست وزیر 
واضح  گونه ی  به  پاکستان،  نظامی  و  سیاسی  مقام های  دیگر  و 
به  کشورش  و  کرده  صحبت  تروریستان  پناه گاه های  مورد  در 

کمک هایش برای نابودی کامل تروریستان ادامه می دهد. 
پاکستان سال ها ست که متهم به بازی دوگانه در روند مبارزه با 
آمریکا،  اصلی  متحدان  از  یک سو  از  کشور  این  است.  تروریسم 
ناتو و افغانستان در مبارزه با تروریسم به شمار می رود و ساالنه 
ایاالت متحده ی آمریکا و دیگر متحدان غربی اش میلیاردها دالر 
کمک های نقدی و کمک های تسلیحاتی فراوان به پاکستان برای 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می کنند؛ اما از سوی دیگر، همواره 
از سوی افغانستان، هند و دیگر کشورهای منطقه متهم به صدور 
افراط گرایی و حمایت از تروریسم می باشد. اکثر عوامل انتحاری و 
شبکه های تروریستی در افغانستان، در پاکستان آموزش می بینند 
و تجهیز می شوند و از آن جا به افغانستان اعزام می شوند. بیش تر 
یورش های مسلحانه بر تأسیسات دولت افغانستان و خارجی ها در 
و  پاکستان طراحی  در  تروریستی  از سوی حلقه های  افغانستان، 
اجرا می شوند. هسته ی رهبری طالبان افغانی در کویته ی پاکستان 
موقعیت دارد و رهبران و فرماندهان اصلی طالبان، شبکه ی حقانی 
و  امن  خانه های  در  افغانستان،  در  تروریستی  گروه های  دیگر  و 
مخفی در خاک پاکستان زندگی می کنند. اسامه بن الدن، رهبر 
القاعده در اسالم آباد در قلب تأسیسات نظامی پاکستان یافت شد و 
کشته شد و دیگر فرماندهان و رهبران ارشد القاعده و طالبان همه 

در پاکستان زندگی و فعالیت می کنند.
 این تنها افغانستان نیست که از تروریسم کنترول شده ی پاکستان 
زجر می بیند، بلکه هندوستان، کشورهای آسیای میانه و چین نیز از 
راهبرد سیاسی »صدور افراط گرایی« پاکستان آسیب می بینند. اکثر 
میانه  آسیای  تروریستی و دهشت افگن در کشورهای  گروه های 
افراط گرایان مسلمان در پاکستان آموزش  و چین در کمپ های 
دیده اند و تجهیز شده اند. حلقه های رهبری و فرماندهی اکثر این 
با  پیچیده ای  رابطه ی  در  و  دارند  موقعیت  پاکستان  در  گروه ها 

آی اس آی و نظامیان پاکستان پیوند می خورند.
پاکستان در دو دهه ی اخیر سیاست صدور افراط گرایی را به عنوان 
کشور  این  است.  کرده  انتخاب  خارجی اش   سیاست  اصلی  ابزار 
از این ابزار در برابر کشورهای منطقه و همسایه و در معادالت 
این  سیاست مداران  و  نظامیان  هم  هنوز  و  می گیرد  کار  منطقه 
این کشور  برای  این راهبرد  را کنار نگذاشته اند.  ابزار  این  کشور 
خسارات سنگینی نیز در پی داشته است. پاکستان امروز خود یکی 
از قربانیان تروریسم و افراط گرایی است و همه روزه شهروندان و 
نظامیان این کشور از سوی گروه های تروریستی کشته می شوند. 
گروه های تروریستی و افراط گرا را که نظامیان و سیاست مداران 
پاکستانی برای پیش برد اهداف سیاست خارجی شان ایجاد کرده 
بودند، اکنون از کنترول  شان خارج شده و به مشکل امنیتی جدی 

برای این کشور بدل شده اند. 
انتقاد های کشورهای منطقه و فشار های داخلی و خارجی تاکنون 
سیاست مداران این کشور را وادار به دست کشیدن از بازی دوگانه 
در مبارزه با تروریسم نکرده است. هنوز هم این کشور به شکل 
صادقانه در مبارزه با تروریسم متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای اش 
را همکاری نکرده است. البته ایاالت متحده ی آمریکا تاکنون به 
شکل جدی به پاکستان نگفته که از سیاست دوگانه دست بردارد 
و به گونه ی جدی در مبارزه با تروریسم همکاری کند. این بار 
گونه ی  به  پاکستان  از  آمریکا  خارجه ی  وزیر  که  است  نخست 
جدی می خواهد، در مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری کند و در 
مورد پناه گاه های تروریستان در پاکستان به گونه ی واضح حرف 
می زند. با توجه به روابط استراتژیک این دو کشور و نفوذ فراوان 
ایاالت متحده بر سیاست مداران پاکستان، آمریکا می تواند حکومت 

پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در مبارزه با تروریسم کند.
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سرانجام پس از گذشت 105 روز از تشکیل حکومت 
آن  کابینه ی  دوشنبه  روز  به  باالخره  ملی،  وحدت 
حاصل  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  شد.  معرفی 
ماه ها  کشمکش    بین دو تیم انتخاباتی پس از انتخابات 
ریاست جمهوری بود. در نهایت، محمد  اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل به عنوان دو نامزد پیش تاز انتخابات، بر 
اثر فشارهای جهانی و میانجی گری جان کری، وزیر 
خارجه ی امریکا ناگزیر شدند که حکومت مشترکی را 

به  نام »وحدت ملی« تشکیل دهند.
رییس  تحلیف  مراسم  میزان  هفتم  در  آن که  از  بعد 
مورد  در  که  نگرانی هایی  گردید،  برگزار  جمهور 
سرنوشت نظام بین مردم وجود داشتند، به امید مبدل 
خویش  تحلیف  مراسم  از  پس  جمهور  رییس  شدند. 
به  را  حکومت  کابینه ی  روز   45 تا  که  سپرد  وعده 
حکومت  این  کابینه ی  اما  می نماید.  معرفی  پارلمان 
تیم های  از  متشکل  که  حکومت  ساختار  به خاطر 
که  زمانی  در  می باشد،  قومی  چهره های  و  سیاسی 

رییس جمهور وعده داده بود، تشکیل نشد.
از  هرکدام  که  آمد  به وجود  به خاطری  مشکل   این 
دارند،  نقش  حکومت  این  ترکیب  در  که  چهرهایی 
داده  بیش تری  سهم   آن ها  به  کابینه  می خواستند  در 
شود و آن ها در رهبری دولت نقش برازنده تر بگیرند. 
این مسئله کشمکش هایی را بر سر تشکیل کابینه در 
درون حکومت به وجود آورد و در نتیجه امیدواری هایی 
که مردم از حکومت داشتند، به بی باوری و انتقادهای 
گسترده مبدل شد که حتا مجلس نمایندگان به رییس 
به زودی  کابینه  اعضای  اگر  که  داد  هشدار  جمهور 
به  استجواب  برای  را  جمهور  رییس  نشوند،  معرفی 
پارلمان می خواهند و نمایندگان به تعطیالت زمستانی 
از  روز   105 گذشت  با  سرانجام  می روند.  خویش 
از  را  کابینه  اعضای  رییس جمهور  تشکیل حکومت، 
وجود  حکومت  درون  در  که  کشمکش ها  همین  دل 

داشت، معرفی کرد.
معرفی  کابینه  اعضای  عنوان  به  که  چهره هایی  از 
معیار  بر  آن ها  از  تعدادی  می شود  معلوم  گردیده اند، 
با  که  سیاسی  روابط  اساس  بر  بلکه  نه،  شایستگی  
در  و چهره های شامل  اجرایی  رییس  رییس جمهور، 
تیم های سیاسی داشته اند، معرفی گردیده اند. در جمع 
آن ها افرادی هم هستند که شایستگی مدیریت دارند 
و می توانند مسئولیت های شان را به گونه ی بهتر انجام 
این  می رسد،  به مالحظه  که  دیگری  نارسایی  دهند. 
کاری  تجربه ی  افراد  این  از  زیادی  تعداد   که  است 
شده اند،  معرفی  آن  به  که  وزارتی  با  تحصیل شان  و 
هم خوانی ندارد و حتا در میان آن ها از افرادی هم نام 
آن ها  معرفی  از  و  بعد  می باشند  گم نام  که  برده شده  
مورد  در  می توان  مشکلی  به  نامزدوزیر،  عنوان  به 
از  حاکی  مسئله  این  چیزی  یافت .  آن ها  کارنامه ی 
این است که خالف ادعای سران حکومت، این کابینه   

تخصصی نیست.
فشارهای  و  حکومت  ماهیت  به  می تواند  مسئله   این 
سیاسی ای که بر رییس جمهور و جود داشته اند، مرتبط 
باشد و چنین به نظر می رسد که لیست اعضایی که 
معرفی شده اند، نهایی نمی باشد و تعداد  زیادی از این 
تشکیل  سر  بر  سیاسی  بیش تر  بازی های  برای  افراد 
نیز  افراد دیگری  کابینه معرفی گردیده اند و فهرست 
در راه می باشد و چنین به نظر می رسد که روند تشکیل 

نهایی کابینه، راه پرپیچ و خمی را در پیش رو دارد.
 واکنش هایی که در مورد اعضای کابینه از دو روز به 
این طرف در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به نشر 
بیش تری  نارضایتی های  که  می دهند  نشان  رسیده، 
قومی  و  سیاسی  وابستگی های  و  کارنامه  مورد  در 
اعضای کابینه وجود دارند. انتقاد عمده این است که 
اصل شایستگی و توانایی در گزینش تعداد بیش تری 
اقوام  نادیده گرفته شده است و سهم  نامزد وزیران  از 

محروم، عادالنه لحاظ نشده  یا تالش شده است که 
وزارت های غیر کلیدی به آن ها داده شود و به تعدادی 
از اقوامی که جمعیت شان کم می باشد، در کابینه سهم 

داده نشده است.
به دنبال داشته که در گزینش  را  انتقاد  این   این نکته 
مد نظر  به درستی  ملی  کابینه، اصل مشارکت  اعضای 
سوی  از  نا رضایتی هایی  هم چنین  است.  نشده  گرفته 
بعضی از چهره های سیاسی که در تیم های انتخاباتی 
در  و  بوده اند  شامل  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 

کابینه شامل نگردیده اند، به وجود آمده است. 
این مسایل و نزدیک شدن تعطیالت زمستانی  پارلمان، 
رای  و  کابینه  نهایی  تشکیل  روند  که  می شود  باعث 
انگیزه ها  و  شود  طوالنی  نامزد وزیران  گرفتن  اعتماد 
دادن  اعتماد  رای  مرحله ی  دشواری  باعث  عواملی  و 

مجلس به نامزد وزیران می شوند.
برای این که روند تشکیل کابینه بیش تر از این طوالنی 
نشود، نمایندگان شورای ملی باید به این نکته  توجه 
نمایند که پیش از رفتن به تعطیالت زمستانی، سوابق 
بی طرفانه  را  نامزد وزیران  تحصیلی  اسناد  و  کاری 
بررسی کنند. اگر پیش از رسیدن تعطیالت زمستانی 
تشکیل  نشوند،  نهایی  کابینه  اعضای  نمایندگان، 
کابینه تا سال آینده به تأخیر می افتد. به این صورت، 
ضایع  مردم  به  دولت  خدمت گذاری  فرصت های 
و  امنیت  خصوص  در  که  تهدید هایی  و  می شوند 
در  می شود  گفته  که  خارجی  افراط گرایان  تحرکات 
خانواده  صد ها  پکتیکا  و  غزنی  زابل،  های  والیت 
می باشند،  داعش  به  شبیه  که  خارجی  شورشیان  از 
همین  سر  از  و  می شود  گسترده  دامنه اش  آمده اند، 
مصروفیت و سردرگمی، این خطر وجود دارد که این 
امنیتی جدی را علیه دولت و مردم  نیروها مشکالت 

افغانستان به وجود آورند.
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یک خبر را با شما شریک می کنم، به شرطی که نه تعجب کنید و نه از خدا 
از  این است که شماری  بدهد. قول می دهید؟! خبر  به شما شاخ  بخواهید که 
داعشیان عزیز، برای ایجاد ترس و وحشت، زحمت کشیده به والیت غزنی خود 
را رسانده، آن جا پرچم های خویش را سیاه کرده و چپ و راست سر مردم محل 
حکومت می کنند. ما که برای وحدت ملی سر میده می کردیم، اینک باید کمر و 
پای خود را هم میده  کنیم تا به وحدت ملی برسیم. سرپرست والیت غزنی نیز 
از این مسئله آگاه است. اما منابع نزدیک به او گفته می توانند که ایشان عزم و 
اراده ی جدی برای مبارزه با همچو موجودات دارد، مگر مشکل آن است که او 
راه ولسوالی گیالن را بلد نیست و به دیگران هم اجازه نمی دهد که راه گیالن 
را به او ببلدانند. این منابع نزدیک که نمی خواهند نام شان فاش شود، گفته که 

تجربه ی این سرپرست در هنگام والیتش، درخشان و رنگین است.
هرچند خدا و رسول شاهد است که غزنی هم نیروهای امنیتی زیاد دارد، هم 
نیروهای ناامنی! اما برد میدان تا حاال از آن نیروهای ناامنی بوده. متخصصان 
امنیتی و ناامنی بدین باور اند که هیچ امکان ندارد پولیس و اردو از تروریستان 
شکست  برای  باال  باال  مقام های  از  دستورها  این که  مگر  بخورند،  شکست 
خوردن شان صادر شوند. شاید بارها شنیده باشید که فالنی را طالبان از جایی 
پاسگاه  بزن«  ته  بنگ  و  چرس  چرسی،  خاله  »بچه  آهنگ  صدای  که  ربوده 
امنیتی به گوش آدم می رسد. من که شخصًا بارها شنیده ام. من چه بدانم، شاید 
استراتژی امنیتی این گونه نوشته شده که پاسگاه های امنیتی و بازرسی، تا زمانی 
از پاسگاه  های شان  که راکت مستقیمًا داخل پاسگاه اصابت نکرده، حق ندارند 
به  را  مسافران  و  عابران  طالبان  پاسگاه،  متری  صد  در  که  ولو  شوند،  بیرون 

تماشای کشتن شان دعوت کنند. 
البته کل غزنی چنین نیست؛ هستند ولسوالی هایی که بنا به دالیل خاص، نه 
طالب دارند و نه در آن جا مسافری از ترس طالب، مدام آیه   قرائت کرده و صلوات 
روزها،  این  است.  جاغوری  ولسوالی  ولسوالی ها،  این  از  یکی  می کند.  پخش 
اطراف جاغوری را برادران داعشی ما به تصرف درآورده اند. برادران داعشی ما، 
بعضی از خانواده ها را مجبور کرده  که لطفًا خانه های تان را خالی کنید تا ما آن جا 
کارهای داعشی بکنیم. البته من نمی دانم کارهای داعشی چیست، ولی خدا آن 
موسی را خیر بدهد که گفته، جای نگرانی نیست؛ چون این ها داعش نیستند، 
بلکه طالبان سابقه هستند که برای ایجاد ترس در جامعه، آمده خود را نمایندگان 
داعش معرفی کرده اند. البته با این تفاوت که قباًل غیر از خدا و خود این طالبان، 
را  زنان خویش  آن ها  اما حاال  ببیند؛  را  آن ها  بچه ی  و  نداشت  زن  کسی حق 
مسلح کرده و گروه گروه برای نمایش در مسیرها می آورند و به بهانه ی تالشی 
موتر و احوال پرسی با مسافران، آن ها را به مردم نمایش می دهند. سپس موتر و 
مسافران را تالشی می کنند و اگر خدا رحم کرد و از جیب یکی از مسافران ورقی 
یا سندی که نشان بدهد او با حکومت یا مؤسسات هم کاری دارد، پیدا کردند، 

عماًل زمینه ی جشن و داعش بازی فراهم می شود. 
واقعًا  که  نمی فهمید  اگر  نمی فهمید؟  یا  چیست،  می فهمید  که  را  داعش بازی 
نمی دانم شما را چه بگویم. داعش بازی این گونه است: شما داخل موتر هستید، 
در  دارید.  را  مسافرت  قصد  خانه  از  یا  می روید،  خانه  طرف  به  مسافرت  از  یا 
دانه  دانه  مربوطات ولسوالی گیالن که می رسید، احساس می کنید موهای تان 
گم می شوند تا این که موتر توقف می کند. روبه روی تان چند نفر مسلح، سر یک 
بلندی کنار سرک نشسته و چای سبز با چاکلیت پاکستانی نوش جان می کنند. 
یک نفر شان که معلوم می شود دو ماه پیش حمام کرده، اما جانش را صابون 
نزده، طرف شما می آید و با لهجه ی شیرین پشتو از شما خواهش می کند که به 
طرف تفنگش خوب نگاه کنید و مثل بچه ی آدم از موتر پایین شوید و دست 
از شما  نفر می آیند. یک نفرش مدام  نه راستی، دو  را باالی سر بگیرید.  خود 
خواهش می کند که طرف تفنگش نگاه کنید و نفر دیگرش، طبق نوبت شما را 
تالشی می کند و هر سوالی را که الزم دید، از شما می پرسد. آن ها معیارهای 
متفاوتی برای بردن و کشتن شما دارند. همین که یکی از معیارها را در وجود 
یا جیب شما پیدا کرد، شما را از دیگران جدا می کند. سپس دیگران را می گوید، 
لطفًا خانه های تان بروید. شما را که جدا کرده، با چشمان بسته میان کوه هایی 
می برد که اگر در خواب هم ببینید، فردایش یک بزغاله را نذر می کنید. آن جا 
)کابل(  کیبل  و  زنجیر  با  هم  می کنند  تحقیقات  شما  از  هم  که  می شود  گفته 
پذیرایی! تحقیقات که تکمیل شد و یقین مبارک شان حاصل شد، یک چند مرمی 
به نقاط مختلف بدن تان می زند و جنازه ی تان را پشت موتور سایکل می آورند  و 
سر سرک می اندازند تا یکی شما را به دیار خودتان برساند. البته بعضًا جنازه ی 
آدم را میان همان کوه ها رها می کنند و این گونه است که بعضی ها تا آخر عمر 

خود و خانواده   ی شان، الدرک می شوند. 
ولو که این داعش بازی ها خیلی داغ باشند و حرارتش تا کابل هم بیاید، باز ما 
الحمداهلل مسئوالنی داریم که خاطر جمع، مصروف بی خیالی خود هستند. خدا از 
یک تار موی این مسئوالن عزیز و شریف ما کم نکند، ولو اگر فردا یا پس فردا 
شنیدیم که تا هنوز 200 نفر را افراد منسوب به داعش، اسیر گرفته که از این 
اغلب  دختران  این  می دهند.  تشکیل  مکتب  دختران  را  آن ها  تن   140 میان، 

شاگردان صنوف نهم-دهم-یازدهم و دوازدهم می باشند.

خبرنگار ناراضی

داعش بازی

هادی دریابی

از چهره هایی که به عنوان اعضای کابینه معرفی گردیده اند، معلوم می شود تعدادی از آن ها بر معیار شایستگی  نه، بلکه 
بر اساس روابط سیاسی که با رییس جمهور، رییس اجرایی و چهره های شامل در تیم های سیاسی داشته اند، معرفی 
گردیده اند. در جمع آن ها افرادی هم هستند که شایستگی مدیریت دارند و می توانند مسئولیت های شان را به گونه ی بهتر 
انجام دهند. نارسایی دیگری که به مالحظه می رسد، این است که تعداد  زیادی از این افراد تجربه ی کاری و تحصیل شان با 
وزارتی که به آن معرفی شده اند، هم خوانی ندارد و حتا در میان آن ها از افرادی هم نام برده شده  که گم نام می باشند و  بعد 
از معرفی آن ها به عنوان نامزدوزیر، به مشکلی می توان در مورد کارنامه ی آن ها چیزی  یافت . این مسئله حاکی از این است 
که خالف ادعای سران حکومت، این کابینه   تخصصی نیست.

 این مسئله می تواند به ماهیت حکومت و فشارهای سیاسی ای که بر رییس جمهور و جود داشته اند، مرتبط باشد و چنین به 
نظر می رسد که لیست اعضایی که معرفی شده اند، نهایی نمی باشد و تعداد  زیادی از این افراد برای بازی های بیش تر سیاسی 
بر سر تشکیل کابینه معرفی گردیده اند و فهرست افراد دیگری نیز در راه می باشد و چنین به نظر می رسد که روند تشکیل 
نهایی کابینه، راه پرپیچ و خمی را در پیش رو دارد.

 و آزمون عمل مجلس نمایندگان
بشیر یاوری
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حکومت وحدت ملی افغانستان، به رهبری رییس جمهور 
از  پس  اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشر ف 
پارلمان،  سوی  از  شدید  فشار  تحت  و  انتظار  هفته ها 
فهرست نامزد وزیران کابینه را اعالم کرد. رییس جمهور 
از تمام سرپرستان وزارت خانه ها خواسته است که تا زمان 
سمت های شان  در  جدید،  نامزدان  گرفتن  اعتماد  رای 

بمانند. 
در نگاه اول، کابینه، با داشتن تعداد زیادی از چهر های 
کابینه ی  تکراری ای  چهره های  از  برخی  و  ناشناخته 
پیشین، متوسط به نظر می رسد. در مقایسه با کابینه های 
سیاسی  گروه های  میان  مساویانه  کابینه  این  پیشین، 
می دهند،  تشکیل  را  ملی  وحدت  حکومت  که  مختلف 
تقسیم شده و ملی تر است. با این حال، این پرسش وجود 
آیا این کابینه می تواند طرح های کالن رییس  دارد که 

جمهور را عملی کند یا خیر؟
توسط  که  فهرستی  دو  با  کابینه  نامزد وزیران  فهرست 
داده  بیرون  ملی  آرمان  روزنامه ی  و  شمشاد  تلویزیون 
شده بودند، مطابقت دارد. آن ها به درستی از شیر محمد 
دفاع و صالح الدین  وزارت  نامزد وزیر  به عنوان  کریمی 
ربانی  به عنوان نامزد وزیر وزارت خارجه نام برده بودند. 

سال  هفتاد  ارتش،  ستاد  کنونی  رییس  کریمی،  جنرال 
و  پشتون  قومی  گروه  به  وابسته  قومی   نگاه  از  و  دارد 
از والیت خوست است. ربانی، چهل و چهار سال دارد 
و یک تاجک است و رییس برحال شورای عالی صلح و 
کالن ترین پسر برهان الدین ربانی، رییس جمهور پیشین 
است که در سال 2011 توسط یک بمب گذار انتحاری 
امنیت  فعلی ریاست  نبیل، رییس  کشته شد. رحمت اهلل 
ملی در سمتش باقی ماند. او زمانی به سمتش برگشت 
که اسداهلل خالد، رییس پیشین امنیت ملی  در ماه دسامبر 
2012 در نتیجه ی یک حمله ی طالبان به شدت زخمی 

شد.
نقطه ی مورد مشاجره

اصلی  نقطه ی  عنوان  به  داخله  وزارت  کلیدی  پست 
اجرایی، در  مورد مشاجره میان رییس جمهور و رییس 
دو فهرستی که بیرون داده شده بودند، متفاوت بود. در 
این  برای  معنوی  احمد  فضل  از  ملی  آرمان  که  حالی 
سمت نام برده بود، در فهرست تلویزیون شمشاد نامی 

برای این پست وجود نداشت. 

انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  زمانی  که  معنوی 
افغانستان بود، در جریان انتخابات ریاست جمهوری تیم 
انتخاباتی غنی را به شدت انتقاد می کرد و این تیم را به 
تقلب گسترده متهم می کرد. این انتقادها به صورت واضح 
عضو  که  علومی  نورالحق  و  شدند  تمام  گران  او  برای 
حزب کمونیست پیشین است و در دوران شوروی ها در 
دهه ی 1980 یک جنرال ارتش افغانسان بود، نامزد این 

سمت اعالن شد. 
به رییس جمهور پذیرفت که در  از منابع نزدیک  یکی 
دو  از  جمهور  رییس  دیگر،  بحث برانگیز  اقدامات  میان 
وکیل  و  ضعیف  عبدالسالم  مال  طالبان،  پییشن  عضو 
احمد متوکل  دعوت کرد به کابینه بپیوندند. هرچند قرار 
گزارش ها آن ها این سمت ها را نپذیرفتند؛ اما مهم است 
بپرسیم که چرا رییس جمهور از این چهره ها دعوت کرد 
و آیا احتمال این وجود دارد که رییس جمهور در آینده ی 
والیت ها  در  سمت  احراز  برای  آن ها  از  دوباره  نزدیک 

دعوت کند؟
برخی های استدالل خواهند کرد که آوردن اعضای گروه 
طالبان در حکومت، برای کمک به روند صلح و آشتی 
حیاتی است. مخالف آن نیز استدالل شده می تواند که با 
در نظرداشت افزایش تهدید از سوی طالبان و ویدیوی  
و  پاکستان  طالبان  نیروهای  می دهد  نشان  که  اخیری 
کابینه،  در  طالبان  داشتن  می پیوندند،  داعش  به  افغان 
ملی  امنیت  تصمیم گیری های  برای  جدی  خطر  یک 
حاکمیت  سال های  کامل  یادآور  ویدیو  این  بود.  خواهد 
دادند  دوستی  القاعده دست  با  که  زمانی  است؛  طالبان 
از  تروریست  هزاران  آموزش  میدان  به  را  افغانستان  و 

سرتاسر جهان تبدیل کردند. 
دعوت غنی از اعضای طالبان معقول به نظر نمی رسد، 
به ویژه زمانی که نظرسنجی اخیر طلوع نیوز برای بررسی 
صد روز نخست ریاست جمهوری وی نشان می دهد که 
یک پنجم مصاحبه شوندگان طالبان را »دشمن دولت« 
غنی  آقای  که  عنوانی  نه »مخالف سیاسی«،  می دانند، 

ترجیح می دهد.
گلبدین حکمت یار،  نزدیک  اقارب  از  یکی  بهیر،  غیرت 
رهبر بدنام حزب اسالمی که ارتباطات بسیار نزدیک با 
یکی  دارد،  )آی.اس.آی(  پاکستان  استخبارات  سازمان 
کابینه  به  که  است  بحث برانگیزی  نام های  از   دیگر 

دعوت شده است. اعتقاد بر آن است که در روابط جدید 
افغانستان و پاکستان، فضای بهتر همکاری وجود دارد و 
دیدار اخیر جنرال رضوان اختر به روز یک شنبه از کابل، 
و  تروریزم  با  امر »مبارزه  در  آن ها  معناست که  این  به 
بیش تر  افغانستان«  در  صلح  برگرداندن  و  بنیادگرایی 

همکاری خواهند کرد. 
استراتژی برای اصالحات اساسی

آسان ترین  پارلمان،  به  کابینه  تسلیمی فهرست  احتماال 
رای  کسب  موانع  با  اکنون  او  بود.  غنی  آقای  مشکل 
اعتماد پارلمان و مهم تر از همه، با چالش آماده ساختن 
یک کابینه ی نامتجانس برای عملی کردن استراتژی های 

کالن اصالحات و حکومت داری خوب مواجه است. 
اختصاص  سهمیه های  از  خارج  وزیران،  از  بسیاری 
و  غنی  که  قدرت مندانی  و  قدرت  به دالالن  داده شده 
انتخاب  کردند،  کمک  قدرت  به  رسیدن  در  را  عبداهلل 
یا  سیاست  الزام های  پاسخ گوی  لزوما  آن ها  شده اند. 
استراتژی نخواهند بود. هریک از اعضای کابینه ی جدید 
در زمینه ی مبارزه با فساد کار سختی در پیش خواهند 
نیاز  قوی  رهبران  به  امنیتی  وزارت  هر سه  و  داشت 
با افزایش شورش شورشیان،  دارند؛ چون این وزارت ها 
بدون داشتن مزیت حمایت بین المللی مواجه اند. فهیم 
دشتی، یک ژورنالیست برجسته ی افغانستان گفت: »ما 
گفت:  وی  باشیم«.  داشته  را  معجزه  انتظار  نمی توانیم 
تعداد  کرزی  حکومت  با  مقایسه  در  که  حقیقت  »این 
کمتری از وزارت خانه ها فاسد اند و کابینه، ملی تر به نظر 
می رسد، برای خوش بینی محتاطانه در این مرحله کافی 

است«. 
قدرت  بین المللی  و  منطقه ای  داخلی،  بومی  بازی های 
و  داده اند  سنگر  قرار  را  افغانستان  دهه  چندین  برای 
این حقیقت است که نمی توانیم از حکومت وحدت ملی 

انتظار معجزه داشته باشیم. 
با این حال، به هر اندازه ای که رییس جمهور و رییس 
شبکه های  از  را  قدرت  ساختار  زودتر  بتوانند  اجرایی 
زورمند پروری  فرهنگ  از  و  دهند  تغییر  قدرت  کهنه ی 
سیاسی  اصالحات  کاری  برنامه های  در  طالب پروری  و 
و اقتصادی شان فاصله بگیرند، به همان اندازه به آوردن 
زمان  کار  این  شد.  خواهند  نزدیک  افغانستان  در  ثبات 

بسیار بیش تری از عمر یک کابینه خواهد گرفت.

رهبران  سایر  و  اوباما  مسکو،  اخیر  اقدامات  به  پاسخ  در 
سال  برای  را  فوری  اقدامات  برنامه ی  ناتو  عضو  کشورهای 
2015 طرح کردند. این طرح پیش از همه ی کشورها، در مقابل 

روسیه در نظر گرفته شده است. 
پس از آن که وضعیت جنگی در افغانستان به شکل گذشته ی خود باقی ماند، 
این بار اما ناتو لحن دیگری را به خصوص برای اروپای 2015 به کار می گیرد، 
اروپا،  در شرق  نظامی  و سریع  قطعه ی جدید  ایجاد  با  ناتو  این که   از جمله 

واکنش سریع به روسیه نشان می دهد. 
در خصوص این موضوع، روزنامه ی نیویورک تایمز مقاله ای را منتشر کرده 
ناتو در سال 2015: استقرار  ناتو، تحت عنوان »اولویت های  اقدام  از این  و 

نیروهای واکنش سریع در اروپا« را مورد بحث قرار داده است. 
تحلیل گران می گویند، اولویت ها برای ائتالفی که شامل 28 کشور می شود، 
و  بود  خواهد  سریع«  واکنش  »نیروی  نام  زیر  جدید  نیروی  اعزام  شامل 
همین طور مسئله ی این که در این راه چه  کسی و چه کشورهایی حاضر به 

پرداخت هزینه هستند.
ایجاد یک نیروی چند ملیتی در ماه سپتامبر ]2014[ که اغلب به نام نیروهای 
و  اوباما  که  است  مسئله  این  بیانگر  به وضوح  می شود،  نامیده  »پیش قدم« 
دارند که در مقابل  را  این  توان  ناتو نشان می دهند که آن ها  دیگر رهبران 
اقدامات حساس و رویه ی جاه طلبانه ی پوتین، متفقین را تقویت کنند. ینس 
چند  متحد  نیروهای  مجدد  راه اندازی  باره ی  در  ناتو  دبیر کل  استولتنبرگ، 
ملیتی گفت که این اتحاد »باالترین اقدام جمعی و دفاعی ما از زمان پایان 
جنگ سرد است.« استولتنبرگ که اکنون سه ماه از تصدی پست دبیرکلی 
او می گذرد، عالوه کرد که »اولویت اساسی او این است که به طور کامل و 

به موقع، این طرح را اجرا کند.«
اکنون که ناتو به طور رسمی نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده است، 
انتظار این می رود که طرح »نیروی واکنش سریع« که قباًل نیز موضوع اصلی 
دستور کار اتحاد بود  را هرچه زودتر عملی کند؛ زیرا ناتو به این باور است که 
اولویت های استراتژیک اروپا پس از الحاق کریمه به روسیه در شرق اوکرا ین، 
این است که آن ها پاسخ های جدید را برای روسیه در دستور کار قرار دهند. 

در  الیوت  دانشگاه  در  بین الملل  روابط  دانشکده ی  رییس  براون،  مایکل 
واشنگتن می گوید: »بزرگ ترین چالش برای ناتو در سال 2015، پیاده سازی، 
تمرکز و ارتقای مأموریتی است که بر مبنای آن، ناتو می خواهد نظام مندی 
اعضای ائتالف و ثبات اروپا را تضمین کند.« براون می گوید: »رهبران ائتالف 
روسیه  و  بودند  نظامی  تاکتیک های الزم  دل مشغول  چندین سال  در طول 
به خاطر ادامه ی تمرینات نظامی ناتو در افغانستان، خود را اکنون به تاکتیک ها 

و ابزارهای جدید و غیر متعارف نظامی مجهز کرده است.«
امور  انیستیتوت  استاد  و  اروپا  امنیت  پروژه ی  ترلیکوفسکی، عضو  مارتسین 
سایر  و  اوباما  مسکو،  اخیر  اقدامات  به  پاسخ  »در  می گوید:  ورشو   بین الملل 
 2015 سال  برای  را  فوری  اقدامات  برنامه ی  ناتو  عضو  کشورهای  رهبران 
طرح کردند. این طرح پیش از همه ی کشورها، در مقابل روسیه در نظر گرفته 
شده است.« به گفته ی او، »مسئله ی اساسی، تصمیم گیری روی این است که 
تشکل نیروها چگونه باشد، چگونه فرماندهی شوند و این که هزینه ی آن را 
چگونه حل و فصل می کنند.« هم چنان برونو لیت، کارشناس سیاست خارجی 
مرکز تحلیل آلمان در بروکسیل می گوید: »هنوز اصاًل مشخص نیست، چه 

جناحی می خواهد این نیروها را حمایت مالی کند.«
ایاالت  را  نظامی  طرح  این  بودجه ی  که  می کنند  ارزیابی  چنین  خیلی ها 
متحده ی آمریکا تأمین می کند؛ اما برونو لت به این نظر است که آلمان به 
عنوان ثروت مندترین عضو بلوک اروپا، تأمین مخارج نظامی »نیروی واکنش 
سریع« را به عهده خواهد گرفت. مسئله ی خیلی مهم  این است که چه تعداد 
از دولت های عضو ائتالف می توانند برای پیش برد این طرح، سرمایه گذاری 

کنند. در غیر این  صورت، »طرح مشروعیت خود را از دست خواهد داد.«
هم چنین  در سال 2015 انتظار این نیز می رود که ایاالت متحده ی آمریکا و 
سایر هم پیمانان آن مجدداً تصمیم گیری کنند تا یک مانور نظامی )زمینی و 
دریایی( را در خاک کشورهای عضو ناتو که در نزدیکی روسیه قرار دارند، به 
نمایش بگذارند. به تاریخ اول جنوری مقام های ناتو گزارش دادند که نیروهای 
 ،)Eurofighter( هوایی ایتالیا با استفاده از چهار فروند جنگنده ی یورو فایتر
یک مانور را در آسمان حوزه ی بالتیک )استونی، لتونی و لیتوانی( انجام دادند. 
ترلیکوفسکی و دیگر تحلیل گران می گویند، در سال جاری، کشورهای عضو 
ناتو باید در پاسخ به کشورهای  در خط مقدم »نیروهای واکنش سریع«، در 

صورت نیاز چراغ سبز نشان دهند.
ادامه دارد...
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این روزها کشانده شدن پای گروه داعش و گزارش هایی مبنی بر حضور این طرف داران در برخی 
افغانستان به بحث داغی در این کشور تبدیل شده است. هر چند تا حال در این مورد  والیات 
گزارش های ضد و نقیض ارائه می شوند؛ اما نگرانی ها در مورد آغاز فعالیت گروه های مرتبط با 

داعش در افغانستان در حال افزایش است.
غالم سخی  روغ لیونی، فرمانده پولیس والیت زابل به تازگی در مورد حضور شورشیان خارجی 
به نام داعش در این والیت جنوبی افغانستان صحبت کرده است. او به خبرنگاران گفت: »دشمن 
تالش دارد که از این موقع استفاده کند. براساس گزارش ها، گروه داعش به زابل آمده و شورشیان 

خارجی هم به زابل آمده اند«.
به قول آقای روغ لیونی، خاک  افغان، دای چوپان و ولسوالی نوبهار از مناطقی در این والیت اند که 
گروه داعش آن جاها فعالیت دارند. این مورد تازه ای نیست که از حضور و فعالیت گروه داعش در 
جنوب افغانستان حرف به میان می آید. پیش تر گزارش های مشابهی از والیت هلمند نیز به دست 
بی بی سی حضور شورشیان  با  معاون والیت هلمند در گفت وگو  بود. محمدجان رسول یار،  آمده 
خارجی در برخی مناطق این والیت را تأیید کرد، ولی گفت که نمی توان آن ها را فعاالن گروه 

داعش خواند.
که  شده  پیدا  جدیدی  گروه  طالبان،  سابق  عضو  یک  خادم،  رووف  رهبری  »به  گفت:   او 
چهره های شان را می پوشانند. این گروه پرچم جدا از طالبان را حمل می کنند. به این خاطر، در 
منطقه میان این گروه جدید و طالبان هم درگیری صورت گرفته که تلفاتی در پی داشته است. ما 
این گروه را داعش گفته نمی توانیم؛ زیرا گروه داعش معلوم است که به کجا نسبت داده می شود. 
این ها چهره های شان را می پوشانند. قبال هم افراد نقاب پوش در والیت نورستان پیدا شده بودند 

که طالبان را اعدام می کردند و می کشتند«.

داستان های مشابهی از حضور شورشیان خارجی در والیات پکتیکا و غزنی نیز گزارش شده اند. 
اما با این تفاوت که مقام های این والیات شورشیانی خارجی را که اخیرا وارد افغانستان شده، 

وابسته به گروه القاعده معرفی می کنند. 
در  در یک نشست هماهنگی  پکتیکا  و  در غزنی  از حضور شورشیان خارجی  نگرانی  اخیرا 
والیات هم جوار در شهر غزنی به بحث گرفته شد. عبدالکریم متین، سرپرست والیت پکتیکا 
حضور گسترده ی شورشیان خارجی را که به گفته ی او پس از آغاز عملیات ارتش پاکستان در 

آن سوی خط دیورند به افغانستان آمده اند، نگران کننده خواند.
او گفت: »میان پکتیکا و غزنی منطقه ی مشترکی وجود دارد که آن جا دشمن جمع می شود. 
پکتیکا  و  غزنی  میان  وسیع  ساحه ی  یک  شملزوی  و  نوبهار  ناوه،  بند،  آب  دیگر،  سوی  از 
است که به دست دشمن افتاده و آزادانه حرکت می کنند. تمام اعضای رهبری شان در همین 
منطقه جمع می شوند«. سرپرست والیت غزنی نیز می پذیرد که در چند روز گذشته بیش از 
200 نفر به ولسوالی ناوه ی این والیت آمده اند. او آمدن این افراد را یک توطئه می خواند. 
او گفت: »این ها را مشترکا تأیید می کنیم که افرادی در حال آمدن به والیت غزنی، پکتیکا 
و زابل هستند. اما آیا پس از مسدود کردن مدارس توسط پاکستان، این افراد به نیت خوب 
به خانه های شان بازگشته اند، یا در عقب این آمدن ها حرف  دیگری نهفته است که به حیث 
افراد مسلح وارد این کشور می شوند. آنچه تا کنون معلوم می شود، از عقب این حرکت 90 
درصد بوی توطئه می آید«. مقام های این دو والیت که سرازیر شدن صدها شورشی خارجی 
ابراز شک و  آینده  فعالیت شان در  تأیید می کنند، هنوز در مورد هویت آن ها و چگونگی  را 
تردید می کنند. اما آیا آمدن تعداد زیادی از شورشیان از بیرون مرزهای افغانستان می تواند رد 

پای گروه داعش را به افغانستان بکشاند؟ این سوالی است که هنوز پاسخ آن روشن نیست.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت هلمند در جنوب کشور از کشته شدن ولسوال و فرمانده 
پولیس ولسوالی نوزاد این والیت خبر دادند. عمر زواک، سخنگوی والیت هلمند دیروز گفته 
است که شمس اهلل، فرمانده پولیس و ولسوال نوزاد ، شب دوشنبه در تیراندازی یک مرد مسلح 
کشته شده اند. به گفته ی او، مهاجم نیز در تبادل آتش نیروهای پولیس کشته شده  است. 
زواک تأکید کرده است که هنوز به طور دقیق معلوم نیست که این مهاجم عضو نیروهای 
پولیس بوده یا طالبان؛ اما تحقیقات در این زمینه جریان دارد. به گفته ی او، در این رویداد 

مدیر امنیت ولسوالی نوزاد و دو سرباز پولیس زخمی شده اند.
هنوز گروه یا فردی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. از سوی دیگر، دیروز 
رسانه ها گزارش دادند که بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده، یک بزرگ قومی والیت هلمند 
نیز کشته شده است. در این حادثه فرزند این بزرگ نیز کشته  و همسرش زخمی شده است. 

اما هنوز در مورد نام این بزرگ قومی معلومات ارائه نشده است. انجام  برای  آمادگی شان  از  هوایی   ۷۷۷ ویژه ی  لوای  فرماندهی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
عملیات شبانه اطمینان داده و می گویند که از یک سال بدین سو راه اندازی تمام عملیات شبانه  
را به عهده دارند. جنرال عبدالفهیم رامین، فرمانده این لوا دیروز گفته است که عملیات شبانه در 

هماهنگی با نیروهای ویژه ی پولیس، کماندو و امنیت ملی پیش برده می شود.
به گفته ی او، نیروهای این لوا آموزش های فنی و تخنیکی را از خارجی ها فرا گرفته اند. این لوا 
لوا در سال 2012 میالدی آغاز شده  این  اکنون 42 هواپیما و چرخ بال دارد. آموزش خلبانان 
و اکنون دارای تعدادی زیادی از خلبانان است. نبود چرخ بال های جنگی و کمبود هواپیماهای 

کشفی از مشکالت عمده ی لوای ۷۷۷ هوایی عنوان شده اند.
هواپیماهای کشفی کار نیروهای پیاده را هنگام عملیات   آسان تر می کند. در همین حال، شماری 
از کارشناسان نظامی از جامعه ی جهانی خواسته اند که برای مبارزه با تروریزم هواپیماهای کشفی 
پی سی 12 را در اختیار قوای هوایی قرار دهند. این هواپیماها دارای پنج دوربین اند که توسط 

آن مخفی گاه های دشمن کشف می شوند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

سابق در زبان دری یک ضرب المثل بود که بعدها به زبان 
اهل  به  را  کار  که  بود  این  آن  و  کرد  سرایت  هم  فارسی 
کار بسپارید. در افغانستان، معموال کسی به این ضرب المثل، 
که اصال ضرب المثل نیست و نصیحت است، گوش نمی داد؛ 
غنی  اشرف  رهبری  زیِر  در  ملی  وحدت  حکومت  این که  تا 
که  گرفتند  تصمیم  نفر  دو  این  آمد.  پدید  عبداهلل  داکتر  و 
به  کنند.  جمع  را  ملت  خاطر  و  بسپارند  کار  اهل  به  را  کار 
همین خاطر، ما خودمان را محتاج احساس کردیم )و از شما 
شرح  است  چه طور  گفتیم  خود  با  و  می کنیم(  خواهش  نیز 
مختصری در باره ی نامزدهای پیش نهاد شده برای کابینه ی 

دولت جدید بنگاریم.
زلمی نوابی، نامزد وزارت داخله:

پنجاه  امسال  و  بود  پارسال چهل و هفت ساله  نوابی  آقای 
بیولوژی  و  کیمیا  رشته ی  در  او  می باشد.  ساله  هشت  و 
کابل  و  قندهار  شریف،  مزار  شهرهای  در  و  خوانده  درس 
لحاظ  از  دارایی اش  و  دارد  نوری  صفحه ی  فروشگاه های 

فرزند  هفت است.
رفیعه کریم، نامزد وزارت حراست از معاش معلولین:

مردم  می باشد،  هزاره  چون  و  می باشد  هزاره  کریم  خانم 
گذشته  در  او  می باشد.  هزاره  او  که  می کنند  فکر  به درستی 
هم هزاره بود و گفته می شود هزاره ها نقش زیادی در هزاره 

بودن او داشته اند.
محمد هاشم زحمت مل، نامزد وزارت خارجه:

 1۳5۶ سال  در  که  هست  دیگر  نفر  یک  زحمت مل  آقای 
در  او  سپرد.  حافظه  به  کامال  را  مندلیف  جدول  شمسی 
فاصله ی سال های 1۳۶9 تا 1۳۷0 در سفارت بنگالدش در 
کابل به حیث مترجم کار کرد و پس از ورود مجاهدین به 
کابل، حزب »آرزوهای ملی« را برپا داشت و پس از ظهور 
طالبان، مدتی به عنوان مشاور وزارت معادن و نهی از منکر 

فعالیت می کرد.
قدرت اهلل متشکر، نامزد وزارت سرحدات:

و  شده  فارغ  روسیه  در  نووستی  دانشگاه  از  متشکر  آقای 
او  می باشد.  ما  معلومات  عدِم  دچار  تحصیلی اش  رشته ی 
بالفاصله پس از سقوط طالبان، در همان جایی که بود، ماند. 
پس از تشکیل دولت وحدت ملی، آقای متشکر به افغانستان 
و  است  ساله  او 51  گردید.  کابل بانکش حل  و مشکل  آمد 

طبعا متولد شده است.
نظرگل آلتای، نامزد وزارت مالیه:

از  فراغت  در سال 1۳92 شمسی سند  و  دارد  فرزند  او سه 
نموده  خریداری  دالر   ۷98 قیمت  به  را  خاتم االنبیا   دانشگاه 
است. آقای آلتای تا همین اواخر مسئولیت بزرگ کردن این 
سه فرزند را بر عهده داشت که خیلی شوخ هستند و خلق او 
را تنگ می نمودند. آقای آلتای در کمال تعجِب ساکنان وطن 

عزیز ما افغانستان، ازبک است؛ چون هزاره نیست.

کار را بسپار، 
توکل به خدا

سید انور، بی بی سی

آمدن شورشیان خارجی
 و نگرانی از نفوذ داعش در افغانستان

ولسوال و فرمانده پولیس
 ولسوالی نوزاد هلمند کشته شدند

اعالم آمادگی واحد ویژه ی هوایی 
برای انجام عملیات شبانه



6  چهار شنبه24 جدی، 1393سال چهارم شماره 756  

بگو مگو از

درسی از جهان حیوانات
از  از فنون جنگی را  انسان ها کمین زدن و بسا  می گویند، 
حیوان ها فراگرفته اند. چند روز پیش، ماجرایی را در مستند 

حیوانات دیدم که خیلی تکان دهنده و آموزنده بود:
فصل جفت گیری است. سه چیتای مست با هم می جنگند تا هرکه برنده شد،  با جنس 
شیری  هنگام،  این  کند.  در  آمیزش  است -  نظاره گر  و  ایستاده  دورتر  کمی  که  ماده - 
متوجه وضعیت می شود و آهسته آهسته خود را نزدیک می سازد و با حمله  ای  ناگهانی، 
جنس ِ ماده را از عقب غافل گیر می کند و با یک گازگرفتن، کاسه ی سرش را می شکند. 
یوزپلنگ ماده جابه جا می میرد؛ اما سه چیتای نــر، در حالی که شیر را خوب می بینند 
به جنس  رسیدن  دنیای  و مسِت  اند  در گیر  با هم  نزدیک می شود، هنوز  آن ها  به  که 
ماده! شیر این بار، بر هرسه شان حمله می کند؛ یکی را گیر می آورد و جابه جا با دندان 

خفه اش می کند...
اما  کم سرعت ترین ها!  از  یکی  شیر  و  است  زمین  روی  حیوان  سریع ترین  یوزپلنگ 
همان گونه که غفلت )به قول بیدل(  انسان را »َخـر« می سازد، یوزپلنگ را نیز به همین 

ساد  گی در دام شیر گرفتار می کند.
این ماجرا مرا به یاد سال هایی انداخت که گروه های مجاهدین مسِت رسیدن به قدرت 
اعتنایی  نزدیک تر می شدند،  به خطر طالبان که هر روز  با هم می جنگیدند و  و  بودند 
از راه رسید  و در حق مجاهدین همان کرد که شیر در  تا سرانجام طالب  نمی کردند، 

حق یوزپلنگ نمود!
این روزها، سخن از نزدیک شدن داعش به میان آمده است؛ می ترسم که اگر »غفلت 
گرفتار خواهیم شد- که هرگز  نیز  این گروه خون آشام  دام  در  روزی  کنیم،  سیاسی« 

چنین مباد!

و  رییس  جمهور  معاونان  کاری  روزهای  عمده ی  بخش 
رییس اجرایی، به جلسات معارفه و استقبال  مردم گذشته 
است. غالبًا در این صد روز بسیاری از مردم برای تبریکی 
به دفاتر معاونان رییس  جمهور و رییس اجرایی آمده اند. در 
طی صد روز اخیر، تنها دیدارها و نشست های معاون اول رییس  جمهور به صورت رسمی 
به ۲۹ مورد رسیده است. آقای دانش، معاون دوم رییس  جمهور از  آغاز کارش، ۱۷ بار 
میزبان کسانی بوده که غالبًا برای تبریکی مقامش آمده بودند. آقای محقق، معاون دوم 

ریاست اجرایی در رده ی سوم ایستاده و ۱۰ بار جلسات معارفه و تبریکی داشته است.

به  بی سرنوشتی،  روز  پنج  و  یک صد  از  پس 
سرنوشت همیشگی محکوم شدیم!

و  پاک  شخصیت های  آن که  با  کابینه  لیست 
متخصصی را داراست، یک حقیقت تلخ را نیز ضمیمه 
دارد و آن این که اگر بخواهی برای کشورت کار کنی، باید به یک »دل و تپلی« 

که زور، زر و موقف داشته باشد، وابسته و به تماس باشی!
بلکه سیاست حکومت  نه،  افغانستان زور، زر و تفنگ  گرچه گفتند، »دیگر در 
می کند«؛ اما همین لیست حقیقِت برعکس شعار سیاسی خسروان را تداعی کرد. 
باید  و آسیب پذیر  بی پناه  اقوام کوچک، گروه های  پس شخصیت های مستقل، 
برای همیشه در محکومیِت به حاشیه کشانیده شدن بسوزند؛ چون »امور مملکت 

خویش خسروان دانند« و خسروان همان هایی اند که تفنگ، زر و زور دارند! 
این لیست مرا به یاد سخنان همان استاد نکتایی پوش دانشگاه کابل می اندازد که 
در یک نشست بین المللی می گفت: تنها قومی که زور دارد، مستحق حکومت 

کردن است!

Barry Salaam

محمدجواد سلطانی

Aziz Rafiee







جمعیت اسالمی افغانستان: 87
جالب  و  دیدنی  احمدزی  غنی  اشرف  بازی کردن  شطرنج 

است. مهارت شخصی  + سه قرن تجربه ی قومی!
دل ما خوش است که جهادی ها در کابینه ی پیش نهادی 
حضور ندارند. مهم تر اما این است که جای این جهادی ها را چه کسانی و با چه برنامه 

و نگرشی پر می کنند.
افراد  به  وزارت ها  نصف  حدود  دادن  اما  کرد؛  قومی  تحلیل  را  همه چیز  نباید  گرچند 
می کند.  کمکی  ملی  هم گرایی  به  نه  و  است  عادالنه  نه  قوم،  یک  درون  از  برخاسته 
نارضایتی برخاسته از این بخشش یک طرفه می تواند همان مشروعیت نیم بند دولت در 
حوزه های ضد طالب را هم تضعیف کند  و در نهایت به تقویت غیر مستقیم طالبان و دیگر 

نیروهای تروریست بیانجامد.
جالب ترین چیزی که در مورد کابینه ی پیش نهادی به چشم می خورد، خارج شدن کامل 
رهبری نیروهای نظامی/ امنیتی از دست جمعیت اسالمی افغانستان است. آیا این به  نفع 
افغانستان است؟ شکی نیست که تعداد زیادی از این تحول خوش خواهند شد؛ اما به نظر 
من، حضور اسالم گرایان معتدل سنی ) اسالم گرایان معتدل جمعیتی( در رهبری نیروهای 
امنیتی، نقش مهمی در کند کردن تیغ دینی/ فرقه ای طالبان دارد. جنگیدن طالبان در 
مقابل اشرف غنی که از امریکا آمده است و خانم مسیحی دارد، یا جنراالن چپ سابق، 
می تواند ساده تر توجیه شود  و هم این پدیده، انگیزه ای می شود برای نیروهای فوق العاده 
مذهبی و تندرو در صف این گروه و گروه های هم فکرش برای ادامه ی جهاد در مقابل 

کفار شرقی و غربی.
برهنه  قدرت  که  برجسته ای  نقش  و  افغانستان  تلِخ  تاریِخ  گرفتن  نظر  در  با  هم چنان  
در حیات ملی ما داشته/ دارد، انحصار قومی در رهبری نیروهای امنیتی، نمی تواند در 
چگونگی تعامل قومی  بی تأثیر باشد. به هر حال، دگرگونی روابط قومی قدرت از اولین 
روزهای حاکمیت کرزی تا امروز دیدنی است. در مهارت باختن، از حد اکثر ۱۰۰ نمره، 

من به رهبران جمعیت اسالمی افغانستان ) بخوانید رهبران تاجیک (، می دهم 8۷.
وضعیت  هم  اول  همان  از  نمی خورد.  چشم  به  چندانی  تغییر   اما  هزاره ها  وضعیت  در 
مشروط  یافتن  راه  گرچند  است،  نیافته  بهبودی  هم  حاال  و  نداشت  تعریفی  هزاره ها 

چهره های تحصیل کرده و غیر جهادی به میدان کشاکش قدرت، خبر خوشی است.

Abdullah Watandar
علی امینی نجفی، پژوهشگر مسایل فرهنگی

فیلم »مصاحبه«؛ حمله با هجو سیاسی

نمایش  از  جلوگیری  برای  شمالی  کوریای  دولت  تالش 
فیلم سینمایی »مصاحبه« به جایی نرسید. فیلم در ایاالت 
متحده و چند کشور دیگر به روی پرده رفت و به گفته ی 
خبرگزاری ها، در ده روز اول بیش از ۳۰ میلیون دالر فروش 
کرد. مقام های کوریای شمالی، که از ایاالت متحده توقف 
فیلم  بودند که  بود، مدعی  را خواستار شده  فیلم  نمایش 
از  این است که  اما واقعیت  به تروریسم« است.  »دعوت 
قضا فیلم »مصاحبه« تروریسم را رد می کند؛ چون آن را 

در مبارزه با دیکتاتوری کارساز نمی داند.
دیو و آرون، دو روزنامه نگار آمریکایی با نقش آفرینی جیمز 
به کوریای شمالی سفر  دارند  فرانکو و سث روگن، قصد 
کوریای  رهبر  جونگ اون،  کیم  که  می دانند  زیرا  کنند؛ 
آن هاست.  تلویزیونی  برنامه ی  طرف داران  از  شمالی، 
می گیرد  تماس  روزنامه نگار  دو  با  بی درنگ  سیا  سازمان 
این »فرصت طالیی«، رهبر  از آن ها می خواهد که در  و 

جمهوری خلق کوریا را به قتل برسانند.
با این که سازمان سیا تدارکات و تجهیزات کافی در اختیار 
اجرا  به  »ترور«  برنامه ی  اما  می گذارد،  روزنامه نگار  دو 
در نمی آید، به چند دلیل: یکی این که دیو و آرون گیج تر از 
آن هستند که بتوانند اقدامات خود را در کوریای شمالی 
برای  زمینه ای  خود  این  که  ببرند،  پیش  نقشه  مطابق 
جریان  در  آن که  دیگر  است.  فیلم  خنده دار  صحنه های 
تدارک »ترور«، زنی از مخالفان رهبر کوریای شمالی آن ها 
را از اعمال ترور منصرف می کند. )این که عنصر ناراضی 
یا معترض، باید حتما یک زن باشد، کلیشه ای است که در 

اکشن های سیاسی مانند »آرگو« هم سابقه داشت(.
با قتل رهبر  اندرز می دهد که  زن مبارز به روزنامه نگاران 
کشور هیچ چیز تغییر نمی کند. روزنامه نگاران باید به جای 
و  دهند  ترتیب  او  با  افشاگرانه ای  مصاحبه ی  او،  کشتن 
بکوشند که حتما از شبکه ی تلویزیونی پخش شود تا مردم 

کوریای شمالی با چهره ی واقعی رهبر خود آشنا شوند.
رهبر با چهره ای گشاده و صمیمی جلو  دوربین می نشیند؛ 
اما در برابر پرسش های جدل انگیز تاب شکیبایی از دست 
در  مصاحبه  می شود.  تبدیل  درنده  حیوانی  به  و  می دهد 
سراسر کشور از تلویزیون پخش می شود و البته آشوبی در 
میان مردم به پا می کند که سرانجام به شورش همگانی و 

سرنگونی رهبر می انجامد.
با  کنونی،  دنیای  در  که  است  این  فیلم  اصلی  پیام 
سیاسی  آگاهی  مجازی،  شبکه های  و  رسانه ها  گسترش 
از هر اسلحه ای برای نظام های دیکتاتوری مرگ بارتر است. 
این مضمون به شکلی نمادین در آنچه بر فیلم گذشت 
نیز دیده شد: رهبر کوریای شمالی می دانست که فیلمی 
ضربه ی  هر  از  بیش  کشور،  آن  واقعیت های  باره ی  در 
تروریستی برای نظام خطرناک است و به همین خاطر، با 

تمام نیرو تالش کرد از نمایش آن جلوگیری کند.
اما »مصاحبه« را  که به صورت آن الین قابل مشاهده است، 
نمی توان به معنای اخص یک اثر سیاسی دانست. نخست 
آن که جبهه ها و نیروها در کشمکش های  بیش تر شخصی 
گم شده اند. نیمه ی اول فیلم یک سره به مقدمه چینی برای 
سفر روزنامه نگاران به کوریا می گذرد و حواشی پراکنده ای 
که قرار است خیلی خنده دار باشند، اما فیلم در این رهگذر 

ذوق و »هنر« زیادی نشان نمی دهد.
در  او  سیاسی  عملکرد  و  شمالی  کوریای  رهبر  معرفی 
برخی کلیشه های عادی و تکراری خالصه شده است. به 
بنیادها و شیوه ها و افزارهای حکمرانی او و خانواده اش که 
به شکل موروثی از شصت سال پیش بر کشور حکومت 
و  حاکمیت  سازوکار  نمی شود.  اشاره ای  هیچ  می کنند، 
هم چنین رمز و راز اطاعت کورکورانه ی مردم از او ناشناخته 
می مانند  و سرانجام این که او بیش تر به رییس یک باند 

مافیایی شبیه است تا به یک حاکم سیاسی.
ژانر فیلم های هجوآمیز

فیلم »مصاحبه« با تالش در نمایش شخصیت دوگانه ی 
منش  و  روش  از  کاریکاتورسازی  و  شمالی  کوریای  رهبر 
میان  در  می گیرد.  قرار  هجوآمیز  سینمای  رده ی  در  او، 

و  ریشخند  را  »مقتدر«  رهبران  که  بی شماری  فیلم های 
این  اندکی  فیلم های  تنها  کرده اند،  هجو  را  آن ها  قدرت 
و  قالبی  »اقتدار«  که  داشته اند  را  تیزهوشی  و  درایت 

»ابتذال« عمیق شخصیت آن ها را به نمایش بگذارند.
فیلم های  در  نازی،  آلمان  »پیشوا«ی  هیتلر،  آدولف 
بی شمار مورد تمسخر قرار گرفته. فیلم »دیکتاتور بزرگ« 
به کارگردانی و بازیگری چارلی چاپلین، نه تنها قوی ترین 
هجوآمیز  سینمای  برای  درخشان  سرمشقی  بلکه  آن ها، 
است. آدنوید هینکل )آدولف هیتلر( رهبر تومانیا و بنزینو 
رهبری  دو  »باکتریا«  رهبر  موسولینی(  )بنیتو  ناپالونی 
هستند که قصد دارند دنیا را میان خود تقسیم کنند. فیلم 
از تمام نمادها، الگوها و بن مایه های سیاسی برای معرفی 
ضعف  و  فرومایگی  کرده،  استفاده  اختناق آمیز  نظامی 
شخصیت دو رهبر را زیر پوشش خشونت و ددمنشی آن ها 
از  مؤثری  تصاویر  حال،  همان  در  و  داده  نشان  به خوبی 

مصیبت ها و مقاومت های مردم زیر ستم ارائه داده است.
فیلم چاپلین در سال ۱۹۴۰ و زمانی ساخته شد که آمریکا 
است  معروف  بود.  نشده  جنگ  وارد  نازی  آلمان  با  هنوز 
که چاپلین گفته بود، اگر از واقعیت آنچه در آلمان نازی 
می گذشت، خبر داشت، نمی توانست چنین فیلمی بسازد؛ 
زیرا واقعیت چنان دهشت ناک بود که به سختی می توان 

به آن خندید.
فیلم  نازی در ده ها  آلمان  فیلم چاپلین، رهبر  از  اما پس 
دیگر مورد تمسخر قرار گرفت که به برخی از مهم ترین 
آن ها اشاره می شود: فیلم آمریکایی »هیتلر زنده یا مرده«، 
اولین  از  به کارگردانی نیک گریند، یکی  محصول ۱۹۴۲ 
فیلم هایی است که برای شخصیت های واقعی سرنوشت 

خیالی رقم می زند.
مأموریت  با  موسیقی  نوازنده ی  پوشش  در  آمریکایی  سه 
را  مقام ها  اعتماد  و  نازی می روند  آلمان  به  هیتلر  کشتن 
جلب می کنند. آن ها پس از ماجراهایی، »لو« می روند؛ اما 
هیتلر  معروف  سبیل  دستگیری  از  پیش  می شوند  موفق 
آن ها  کردن  دستگیر  برای  که  نازی  سربازان  بتراشند.  را 
می آیند، قبل از همه »پیشوا« را دستگیر می کنند. او داد و 
فریاد راه می اندازد : »من هیتلر هستم... من پیشوا هستم«، 
را  خود  رهبر  »سبیل«،  فقدان  علت  به  که  سربازان،  اما 
تارانتینو  تیرباران می کنند. کوینتین  را  نشناخته اند، هیتلر 
اذعان می دارد که در فیلم »حرام زاده های بی شرف« از این 

فیلم تأثیر گرفته است.
برادوی  در  نخست  که  »تهیه کنندگان«  موزیکال  کمدی 
بروکس  مل  سپس  و  رفت  صحنه  روی  به  )نیویورک( 
آثار  از  سیاه« ساخت،  آن یک »کمدی  روی  از  در ۱۹۶8 
نظام  و  ایدیولوژی  هیتلر،  هجو  در  که  است  ماندگاری 
سیاسی او تولید شده اند. فیلم سینمایی مولوخ )کمابیش 
و  آخرین  از  یکی   )۱۹۹۹ محصول  هیوال،  معنای  به 
مؤثرترین فیلم ها در هجو پیشوای آلمان نازی است. این 
و  روسیه  نوجوی  سینماگر  سوخوروف،  الکساندر  را  فیلم 
سازنده ی فیلم تک پالنی »کشتی روسی« کارگردانی کرده 

است.
زمام داران کمونیست

از  شماری  در  اکتبر،  انقالب  رهبر  لنین،  ایلیچ  والدیمیر 
فیلم های تاریخی دیده می شود. در اتحاد شوروی )سابق( 
الگویی  آیزنشتاین،  سرگئی  کارگردانی  به  »اکتبر«  فیلم 
برای ده ها فیلم سینمایی و تلویزیونی بود که برای تقدیس 
سیمای لنین ساخته شدند. در سینمای غرب، هجو لنین 
سابقه ی زیادی ندارد. سیمای او در فیلم »سرخ ها« ۱۹8۱، 
فیلم  است.  حرمت آمیز  بیتی  وارن  بازی  و  کارگردانی  به 
 )۱۹88( پتروگراد«  به  زوریخ  از  لنین  »سفر  یا  »ترن« 
که  باشد  لنین  سینمایی  بیوگرافی  مفصل ترین  شاید 
توسط دامیانو دامیانی، سینماگر ایتالیایی، کارگردانی شد 
اتریش در تولید آن  آلمان و  ایتالیا، فرانسه،  و کشورهای 

سهیم بودند.
و  کوتاه  ورسیون  که  تلویزیونی  مجموعه ی  این  در 
هنرپیشه ی  کینگزلی،  بن  دارد،  وجود  نیز  آن  سینمایی 

بریتانیایی، نقش رهبر انقالب اکتبر را ایفا کرده است. اما 
پس از شکست کمونیسم و فروپاشی اتحاد شوروی، لنین 
نیز در معرض طعن و تمسخر قرار گرفت. در سال های 
اخیر، به ویژه در جمهوری های سابق اتحاد شوروی، چندین 

فیلم در هجو لنین تولید شده است.
من«  لنین های  »همه ی  سینمایی  فیلم  نمونه،  برای 
Minu Leninid به کارگردانی هاردی ولمر، محصول 
عنوان  به  را  لنین  اسطوره ای  سیمای  استونی،  در   ۱۹۹۷
مبارزی سرسخت، سیاست مداری باهوش و رهبری کاردان، 

بی رحمانه درهم می شکند. 
 )۲۰۰۱ در  روسیه  محصول   ، Taurus( تاوروس  فیلم 
نیز تصویری کمابیش  الکساندر سوخوروف   به کارگردانی 
از  بخشی  فیلم  این  است.  داده  ارائه  لنین  از  هجوآمیز 
سه گانه ی کارگردان است با بن مایه ی جباریت. در شوروی 
زمان استالین، سیمای »پدر زحمت کشان جهان« دست کم 
در ۱۷ فیلم سینمایی تصویر شد. در این فیلم ها استالین 
داده  نشان  مهربان  و  فداکار  و  نابغه  رهبری  عنوان  به 
در  به ویژه  سرد،  جنگ  زمان  در  دیگر،  طرف  از  می شود. 
دوران کارزار تبلیغاتی سناتور جوزف مک کارتی و فعالیت 
دار و دسته ی او، سینمای هالیوود استالین را در ده ها فیلم 
چونان اهریمن مجسم به نمایش گذاشت، که برخی از آن 

فیلم ها هجوآمیز و مضحک بودند.
یوزف  نیز  انیمیشن  فیلم های  و  کارتون ها  از  برخی  در 
استالین با سبیل پرپشت و نگاه پراخم و پیپی بر دهان 

قابل تشخیص است.
دیکتاتورهای دنیای مدرن

تا  موبوتو  از  سوم«  »جهان  درشت  و  ریز  دیکتاتورهای 
باتیستا در فیلم های زیادی ظاهر شده اند که برخی از آن ها 
با عینک  پینوشه معموال  جنبه ی هجوآمیز دارند. جنرال 
تیره و سکوت مرموزش بی درنگ شناخته می شود. کوین 
پادشاه  »آخرین  فیلم  در  بریتانیایی،  فیلم ساز  مک دانلد، 
کمابیش  و  معتبر  تصویری   ۲۰۰۶ محصول  اسکاتلند«، 
هجوآمیز از ایدی امین، دیکتاتور بدنام اوگاندا، عرضه کرده 

است. 
از میان دیکتاتورهای معاصر، صدام حسین شاید به خاطر 
رویارویی مستقیم با آمریکا، بیش از هر رهبر دیگری مورد 
تمسخر قرار گرفته است. دیکتاتور پیشین عراق از زمان 
فیلم  چند  دست مایه ی   )۱۹۹۱( فارس  خلیج  اول  جنگ 
آمریکایی بود، از فیلم های انیمیشن؛ مانند فیلم »ساوث 
پارک South Park« )۱۹۹۹( تا اکشن های کمیک؛ 
 Hot Shots شاتس  هات  فیلم  دوم  بخش  مانند 

.)۱۹۹۳(
انیمیشن  پارک« در سال ۲۰۰۴  سازندگان سریال »ساوت 
پرماجرایی به نام »تیم آمریکا، پولیس دنیا« بیرون دادند که 
در آن بسیاری از رهبران »شرور« قابل  تشخیص هستند، 
از سران طالبان گرفته تا رهبران لیبی و کیم جونگ ایل، 
رهبر پیشین کوریای شمالی و پدر رهبر کنونی آن کشور.

در شوخی با چریک های »ریشو«ی آمریکای التین چند 
فیلم  شاید  که  شده  ساخته  تلویزیونی  و  سینمایی  فیلم 
»کیله« )۱۹۷۱( با کارگردانی و بازی وودی آلن مهم ترین 
آن ها باشد. البته وقایع فیلم به کشوری موهوم برمی گردد 

و در آن از انقالبیون کیوبا نامی نیست.
کمدی  فیلم  در  بریتانیایی،  کمدین  کوهن،  بارون  ساشا 
کرده  پیروی  الگو  همان  از  کمابیش   )۲۰۱۲( »دیکتاتور« 
است. »عال الدین«، رهبر سرزمینی به نام »وادیه« واقع در 
»شاخ آفریقا« است، که بسیاری از رهبران »جهان سوم« 
کردن  دنبال  به خاطر  که  »دیکتاتور«  می کند.  تداعی  را 
برنامه ی هسته ای با تهدید نظامی غرب روبه روست، برای 
نیویورک  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  سخنرانی 
او  علیه  کودتایی  در کشور خودش  که  حالی  در  می رود، 

روی می دهد.
فیلم »دیکتاتور« با قدری »اصالحات« در ترکیه و مصر و 
آذربایجان به روی پرده رفت؛ اما در بسیاری از کشورهای 

»اسالمی« نمایش داده نشد.
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رونالدو: فرگي به من گفت، 
بهترين هستم

کروس: مسي شايسته ی
 عنوان دومي نبود

آلگري: پوگبا به زيدان
 و پالتيني مي رسد

ريال مادريد، بهترين تيم سال 
2014 دنيا

لیونل  که  کرد  عنوان  مادرید  ریال  هافبک  کروس،  توني 
مانویل  هم وطنش،  و  نبوده  دومي  عنوان  شایسته ی  مسي، 
با ۴  بازیکن برتر سال مي شد. مسی تنها  باید دومین  نویر 
درصد اختالف نسبت به نویر، در رده ی دوم قرار گرفت، ولی 

کروس معتقد است که نویر باید در رده ی دوم می ایستاد.
او گفت: »تعجب آور و ناعادالنه بود که نویر پایین تر از مسی 
قرار گرفت. فکر می کردم رقابت مانویل و کریستیانو نزدیک 
باشد. نویر بهترین دروازه بان جهان بود و کریستیانو بهترین 
بازیکن. رقابت باید بین این دو می بود. مانویل می توانست 
برنده ی ارزش مندی باشد، ولی رونالدو شایسته ی دریافت این 

عنوان بود«.

پل  که  کرد  عنوان  یوونتوس  سرمربي  آلگري،  ماسیمیانو 
و  زیدان  سطح  به  مي تواند  تیمش  جوان  ستاره ی  پوگبا، 
پالتیني برسد. هافبک فرانسوی گول اول یووه مقابل ناپولی 
را به ثمر رساند و نقش کلیدی در پیروزی هم تیمی هایش 
در این دیدار داشت. آلگری به تمجید از این ستاره ی جوان 
میشل  و  زیدان  سطح  به  می تواند  او  که  گفت  و  پرداخت 

پالتینی برسد.
او گفت: »امیدوارم روزی پوگبا بتواند دست آوردهای زیدان و 
پالتینی در یووه را تکرار  کند. او هنوز خیلی جوان است و 
کیفیت خیلی باالیی دارد. گول بسیار زیبایی مقابل ناپولی 
می کنم  فکر  ولی  داشت،  گول  از  پس  منطقی  بازی  و  زد 
کیفیت این که بهتر بازی کند را هم دارد«. آلگری در باره ی 
این ها  می کنم  فکر  گفت:  یووه  به  بالوتلی  انتقال  احتمال 
داستان سرایی هستند. بالوتلی در زمان حضور من در میالن 
خیلی خوب کار کرد، ولی در حاضر به لیورپول تعلق دارد و 

بازیکنی نیست که به یوونتوس بپیوندد«.

فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال، دیروز اسامي تیم هاي برتر دنیا 
در سال ۲۰۱۴ را اعالم کرد. بر این اساس، ریال مادرید با ۳8۱ 
امتیاز که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود، بهترین 
 ۴ در سال ۲۰۱۴،  ریال  معرفی شد.  در سال ۲۰۱۴  دنیا  تیم 
این  تاریخ  در  که  آورد  به دست  را  ارزشمند  قهرمانی  عنوان 

باشگاه بی نظیر بود.
امتیاز   ۲۶۷ با  اتلتیکو  و  امتیاز   ۲۷۶ با  بایرن  ریال،  از  پس 
دوم و سوم شدند. بارسا نیز با ۲5۱ امتیاز در جایگاه چهارم 
امتیاز   ۳8۱ با  تیمی  که  نداشته  سابقه  تاکنون  گرفت.  قرار 
بتواند عنوان اول را از آن خود کند. اختالف ۱۰5 امتیازی بین 
تیم اول و دوم نیز هرگز پیش از این مشاهده نشده است. 
فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال، از سال ۱۹۹۱ اقدام 

به معرفی برترین تیم های دنیا می کند.

کریستیانو رونالدو، برنده ي توپ طالي سال ۲۰۱۴ به تمجید 
از مربي سابق خود، سر الکس فرگوسن پرداخت و مدعي شد 
که فرگي به او گفته که بهترین بازیکن جهان است و نگران 
نباشد. دوشنبه شب رونالدو موفق شد سومین توپ طالی 
دوران فوتبالش را به دست آورد. او پس از مراسم در مصاحبه 
با خبرنگاران، مدعی شد که به یونایتد فکر می کند و همیشه 

این تیم را دوست دارد.
او گفت: »به یونایتد فکر می کنم. شروع فوتبالم آن جا بود 
و می دانم که هواداران هنوز من را حمایت می کنند. پس از 
توپ طال، پیامی از سوی فرگوسن نداشتیم، ولی گاهی با او 
صحبت می کنم. او به من می گوید که دایم پیشرفت کنم. 
می گوید: کریستیانو، تو بهترینی، نگران باقی چیزها نباش«. 
رونالدو ادامه داد: »فرگوسن فوق العاده بود و دلم برایش تنگ 

شده است«.
به  و  کرد  ترک  را  یونایتد  بود،  ساله   ۲۴ وقتی  کریستیانو 
تا به حال  و  بوده  آن  از کودکی هوادار  پیوست که  باشگاهی 
در ۲۷۴ بازی، ۲85 گول به ثمر رسانده است. او در پاسخ به 
سوال های خبرنگاران در باره ی احتمال بازگشتش به یونایتد 
گفت: »قرارداد جدیدی با ریال امضا کرده ام که من را برای 
سال های طوالنی در این تیم نگه خواهد داشت و انگیزه ی 

زیادی برای کسب جام های بیش تر در این باشگاه دارم«.

منچستريونايتد هم مشتري مسي شد

اظهار نظر کريس رونالدو
 در مورد اختالف با گرت بيل

رايوال: پوگبا با اولين پيش نهاد خوب، 
يووه را ترک مي کند

بارتومئو: پشت انريکه و بازيکنان را خالي نمي کنم

فوتره: مسي در صورت ترک بارسا بايد به ريال برود

واکنش بايرني ها به مراسم توپ طال

مسي: به جدايي از بارسا فکر هم نمي کنم

رونالدو: مي خواهم به رکورد مسي برسم

سيمئونه: آرام آرام به ريال مي رسيم

تأکید  پیش  روز  چند  این که مسي  وجود  با 
کرد که به جدایي از بارسا و رفتن به تیمی 
دیگر، از جمله چلسي، فکر نمي کند؛ اما در 
بارسا  از  او  جدایي  به  هم چنان  انگلستان 
ایجاد  برای  فان خال  لوییس  اند.  امیدوار 
انقالب در شرایط یونایتد برای فصل بعد دو 
گزینه ی خرید اصلی را در نظر دارد. در حالی 
از  جدی  به صورت  گذشته  هفته های  در  که 
برای  یونایتد  پوندی  میلیون   ۱۳۰ پیش نهاد 

خرید بیل صحبت می شد؛ اما دیروز گاردین 
ادعا کرد که این بازیکن ولزی، در حال حاضر 
شیاطین  خرید  دوم  گزینه ی  مسی،  از  پس 
این  ادعای  به  منچستریونایتد  است.  سرخ 
تابستان،  فصل  برای  تا  دارد  قصد  نشریه، 
رقم فسخ قرارداد مسی که ۲۰۰ میلیون پوند 
بیاورد.  الدترافورد  به  را  او  و  بپردازد  را  است 
حال باید دید که واکنش بارسلونا نسبت به 

این ادعا چه خواهد بود.

مقابل  مادرید  ریال  شنبه  روز  بازي  در 
اسپانیول، پس از این که بیل در یک صحنه 
بدهد و خودش  رونالدو پاس  به  حاضر نشد 
رونالدو  شدید  انتقاد  مورد  زد،  توپ ضربه  به 
و هم چنین هواداران ریال قرار گرفت. رونالدو 
دوشنبه موفق شد سومین توپ طالی خود 
را نیز تصاحب کند و اکنون در بهترین شرایط 
پایان مراسم  از  او پس  روحی به سر می برد. 
خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  طال،  توپ 
اعتراض  و  بیل  گرت  با  اختالفش  مورد  در 
هواداران ریال به این بازیکن در بازی مقابل 
اسپانیول گفت: »هواداران ریال مثل همیشه 

آنچه  و  اند  حساس  بسیار  آن ها  هستند. 
احساس می کنند را خیلی زود بروز می دهند. 
بازیکن  چه  ما  برای  بیل  که  می دانند  آن ها 

مهمی است.
است.  گذشته  افتاد،  اتفاق  شنبه  روز  آن چه 
برخی مواقع خود من هم اشتباه می کنم و 
اتفاقات همیشه رخ  این دست  از  فوتبال  در 
می دهند. هواداران، گرت بیل را دوست دارند. 
من هم هیچ اختالفی با او ندارم و ارتباط ما 
بسیار  بازیکن  گرت  است.  خوب  و  دوستانه 
برای  و  می شود  محسوب  ما  برای  مهمی 
کسب موفقیت های بیش تر، به او نیاز داریم«.

پیشرفتي  اخیر،  فصل  دو  در  پوگبا  پل 
به  و  داشته  یوونتوس  در  خارق العاده 
قهرمان  جانشین  غیرقابل  ارکان  از  یکي 
این که  از  پس  است.  شده  مبدل  ایتالیا 
منچستریونایتد قدر او را ندانست، پوگبا به 
ایتالیا و تیم یوونتوس رفت و به سرعت به 
یک بازیکن درجه یک بدل شد. او در این 
فصل، 5 گول در ۲۲ بازی برای این تیم به 
ثمر رسانده و قراردادش را نیز تا سال ۲۰۱۹ 

تمدید کرده است.
برنامه های  مدیر  رایوال،  مینو  این حال،  با 
پوگبا معتقد است که مدت زمان حضور او 
او  بود.  نخواهد  طوالنی  ایتالیا  فوتبال  در 
مدت  به  »پل  گفت:  مدیاست  اسپورت  به 
خیلی طوالنی در ایتالیا نمی ماند. همه چیز 

ما  دارد.  بستگی  یوونتوسی ها  صداقت  به 
این  از  کرده ایم.  قرارداد  تمدید  به تازگی 
اما صادقانه بگویم که  مسئله خوش حالیم؛ 
فوتبالش  به  ایتالیا  در  پوگبا  نمی کنم  فکر 
اما  زمانی،  چه  تا  نمی دانم  دهد.  ادامه 
او  که  بود  نخواهد  دور  خیلی  که  مطمئنم 
به تیمی دیگر در لیگی دیگر منتقل شود.

ما منتظر یک پیش نهاد خوب هستیم و اگر 
این پیش نهاد خوب، زودتر برسد، ما معطل 
نخواهیم کرد و به آن پاسخ مثبت خواهیم 
بود،  جوان تر  خیلی  پوگبا  که  زمانی  داد. 
روی او ریسک کردم و با او برای پیوستنش 
به یووه به توافق رسیدم. پیشرفت او خیلی 
می کنم  اعتراف  و  بود  باورنکردنی  و  سریع 

که خودم هم انتظارش را نداشتم«.

رییس باشگاه بارسلونا در تازه ترین مصاحبه ی 
خود به حمایت از لوییس انریکه و بازیکنان 
بارسا پرداخت. بارسلونا هفته ی گذشته اسیر 
بین  اختالف  پیرامون  مختلف  شایعات 
بازیکنان و لوییس انریکه و نیز احتمال اخراج 
انریکه از سرمربی گری بارسا بود. با این حال، 
پیروزی در دو مسابقه ی اخیر مقابل الچه و 

اتلتیکو، این باشگاه را از بحران خارج کرد.
در  بارسلونا   باشگاه  رییس  بارتومئو،  جوزپ 
گفت:   »BeIn sports« با  مصاحبه 
»در هر باشگاهی ممکن است در مقطعی، 
چیز  این  و  بیاید  به وجود  تنش  و  اختالفات 

رسانه ها  را  بارسا  مشکالت  نیست.  عجیبی 
بیش از اندازه بزرگ کردند و باید بگویم که 
هیچ اختالفی بین بازیکنان و سرمربی وجود 

ندارد و همه چیز در آرامش به جلو می رود.
و  بازیکنان  از  باشگاه،  رییس  عنوان  به  من 
سرمربی تیمم حداکثر حمایت را می کنم و 
را خالی کنم. هنوز  قرار نیست پشت آن ها 
یک نیم فصل کامل از اللیگا باقی مانده و 
خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد و ما 
لوییس  هستیم.  قهرمانی  شانس  هم  هنوز 
انریکه هدفی جز رساندن  بارسا به موفقیت 

ندارد و ما به او ایمان داریم«.

در مورد آینده ی مسي در بارسلونا، روز به روز 
شایعات و حرف هاي ضد و نقیض بیش تر 
با مصاحبه هاي  گاه خود مسي  و  مي شوند 
شعله ورتر  را  شایعات  این  آتش  خود، 
سابق  ملی پوش  فوتره،  پائولو  مي کند. 
اتلتیکو  ۹۰   برای  دهه ی  در  که  پرتگالی 
مادرید بازی می کرد، در واکنش به شایعات 
و  چلسی  به  مسی  پیوستن  مورد  در  اخیر 
به  انگلستان،  برتر  لیگ  باشگاه های  دیگر 
باشگاه  هر  یا  »چلسی  گفت:  کوپه  کادنا 
مناسبی  باشگاه های  برتری،  لیگ  دیگر 
باید  اول  وهله ی  در  نیستند.  مسی  برای 
بارسا  بگویم که به عقیده ی من، مسی در 

می ماند و در اروپا فقط برای این تیم بازی 
خواهد کرد؛ اما اگر بخواهد این تیم را ترک 
این  تنها  و  برود  ریال  به  باید  فقط  کند، 
بارسا  با  اعتبار،  لحاظ  از  که  است  باشگاه 

قابل مقایسه است.
هم چنین ریال با توجه به قدرت مالی خود، 
پرز  زمانی که  تا  دارد.  را  توان جذب مسی 
از  باشگاه  این  است،  کار  رأس  بر  ریال  در 
برای جذب ستاره های  مالی مشکلی  لحاظ 
صورت  در  البته   داشت.  نخواهد  ارزشمند 
رفتن مسی به ریال، مطمئنا بالی فیگو بر 
سر او خواهد آمد و موج تنفر هواداران بارسا 

از او، بیش تر از فیگو هم خواهد بود«.

دوشنبه شب طي مراسمي که در مقر فیفا 
در شهر زوریخ برگزار شد، کریستیانو رونالدو 
لیونل  و  نویر  مانویل  گذاشتن  سر  پشت  با 
 مسي، براي دومین سال پیاپي جایزه ی توپ 
طالي بهترین فوتبالیست سال ۲۰۱۴ را از آن 
خود کرد. در پایان این مراسم، نویر و سایر 
را  نظرات خود  مونیخ  بایرن  باشگاه  اعضای 

بیان کردند که در زیر  می خوانید:
ترک  لبخند  با  را  »این جا  نویر:  مانویل 
داشتم؛  شدن  برنده  احساس  امروز  می کنم. 
موفقیت های  با  را   ۲۰۱۴ سال  تمام  که  چرا 
در  ابد  تا  سال  این  کردم.  متعدد  سپری 

خاطره ام خواهد ماند«.
کارل  هاینس رومنیگه: »عالی است که 
بعد از فرانک ریبری، باز هم بازیکنی از بایرن 
فوتبالیست  سه  جمع  به  توانست  مونیخ 
برتر جهان  راه پیدا کند. ما به طرز غیر قابل 
می کنیم.  افتخار  نویر  مانویل  به  وصفی 
عملکرد  مؤید  می تواند  هم  سوم  جایگاه 
را  بی نقصی  او  سال  باشد.  او  فوق العاده ی 
پشت سر گذاشت ؛ قهرمان جام جهانی شد  و 
در پست دروازه بانی معیارهای تازه ای بنیان 
بهترین  که  را  داشت  آن  لیاقت  قطعا  نهاد. 

فوتبالیست جهان لقب بگیرد«.
را  انتظارش  »تقریبا  بکن بایر:  فرانتس 
داشتم. دروازه بان ها کار سختی دارند. مانویل 
رقبایش،  سایر  از  بسیاری  فاصله ی  با  نویر 
بهترین  دروازه بان دنیاست و بابت این، جایزه 

و  مسی  فوتبال  مردم  اما  است.  گرفته  هم 
بیش تر  آن ها  می پسندند.  بهتر  را  رونالدو 
گول های زده را  می بینند تا گول های نخورده 
ناعادالنه  نتیجه  این  من  نظر  به  مسلما  را. 
از  زود  خیلی  تیمش  و  رونالدو  که  چرا  بود؛ 

جام جهانی حذف شدند«.
سزاوار  مانویل  من،  نظر  »به  روبن:  آرین 
توپ طال بود. او کامال استحقاقش را داشت؛ 
است.  مردم  رای  به  وابسته  برنده  فرد  اما 
عملکردش  بابت  می تواند  هرحال،  او  به 
به  گرفته،  صورت  وی  از  که  تقدیرهایی  و 
خودش افتخار کند. بین سه نفر نهایی بودن 

هم عالی است«.
که  پذیرفت  »باید  هیتسفلد:  اوتمار 
سراسر  از  خبرنگاران  و  کاپیتان ها  مربیان، 
می کنند.  شرکت  رای گیری  این  در  دنیا 
مهاجمان همیشه شانس  باالتری دارند. شاید 
هنوز وقتش نشده که یک دروازه بان بهترین 
تا  یک بار  که  حاال  ولی  شود.  فوتبالیست 
هم  می تواند  آینده  سال  آمده،  جلو  این جا 

همین مسیر را طی کند«.
فیلیپ الم: »برای مانویل ناراحتم. همه ی 
ما در آلمان دل مان می خواست او برنده شود. 
نفر  دو  آن  بودند.  فوق العاده  کاندیدا  هر سه 
به  رساندند.  ثمر  به  زیادی  دیگر  گول های 
آتی  سال های  در  می تواند  مانویل  هرحال، 
هم بهترین دروازه بان جهان شود. فکر کنم 

از جایزه ی امشب هم  راضی است«.

به  طال  توپ  مراسم  اتمام  از  بعد  مسي 
خبري  نشست  در  صحبت هایش  اصالح 
مسی  پرداخت.  طال  توپ  مراسم  از  پیش 
طال،  توپ  مراسم  از  پیش  مصاحبه ی  در 
به  بارسا  دارد در  بود که دوست  اعالم کرده 
فوتبالش ادامه بدهد؛ اما کسی از آینده خبر 
ندارد؛ اظهار نظری که به احتمال جدایی او 

از این باشگاه تعبیر شد؛ اما او خیلی زود این 
مسئله را رد کرد.

وی به خبرنگاران گفت: »همیشه گفته ام که 
از صحبت های من برداشت بدی می شود. به 
همین خاطر است که کم مصاحبه می کنم. 
فکر  هم  لحظه  یک  حتا  بارسا  از  رفتن  به 

نمی کنم«.

پس  مادرید،  ریال  ستاره ی  رونالدو،  کریس 
کرد  اعالم  طالیش،  توپ  سومین  بردن  از 
توپ طال،  چهارمین  بردن  با  دارد  قصد  که 
رونالدو  کند.  برابري  مسي  رکورد  لیونل  با 
که پیش از این، در سال های ۲۰۰8 و ۲۰۱۳ 
شب  دوشنبه  بود،  شده  طال  توپ  برنده ی 
توانست با پشت سر گذاشتن  مسی و نویر، 
حرفه ای اش  دوران  طالی  توپ  سومین  به 
فکر  به  حاال،  همین  از  اما  کند؛  پیدا  دست 

توپ طالی چهارم است. 
نمی کردم  هم  را  فکرش  »هرگز  گفت:  او 
مهم  افتخار  این  به  بار  سومین  برای  که 

برسم. این یک اتفاق ویژه و بی نظیر است. 
انگیزه  این جایزه به من  واقعا  هیجان زده ام. 
می دهد تا در سال جاری هم به تالشم اضافه 
کنم تا افتخارات شخصی و تیمی بیش تری 

بدست  بیاورم«.
چهار  رکورد  به  رسیدن  مورد  در  رونالدو 
»لحظاتی  گفت:  مسی  طالی  توپ 
قابل  که  می کنم  سپری  را  فراموش نشدنی 
قیاس با چیزی  نیستند. می خواهم به رکورد 
بارها  نیست.  رویا پرداری  این  برسم.  مسی 
بهترین  عنوان  به  می خواهم  که  گفته ام 
بازیکن همه ی ادوار،  وارد تاریخ فوتبال شوم«.

اتلتیکومادرید  سرمربي  سیمئونه،  دیگو 
عنوان کرد که تیمش آرام و آرام و تدریجي، 
در اللیگا به ریال مادرید خواهد رسید. ریال 
با انجام یک بازی کمتر، ۴ امتیاز با قهرمان 
این  با  دارد.  اختالف  فصل گذشته ی اللیگا 
حال، در دیدار دو تیم در کوپا دل ری، اتلتیکو 
با قاطعیت موفق شد ریال را ۲-۰ شکست 
دهد و کار سپیدپوشان برای دیدار برگشت را 

به شدت سخت کند.
سیمئونه که در مراسم برترین های سال فیفا 
به عنوان نامزد دریافت عنوان بهترین مربی 
ما   ۲۰۱۴ سال  »در  گفت:  بود،  کرده  شرکت 
تیم  کردیم.  دریافت  را  پاداش سخت کوشی 
من بازیکنان بزرگی دارد که دقیقا همان طور 
با  می کنند،  بازی  کرده ایم،  تمرین  که 
من  تأثیرگذاری.  و  انگیزه  و  قدرت  همان 
نامزد مربی  عنوان  به  آن ها  تالش  به خاطر 
خیلی  تیم  مادرید  ریال  شدم.  انتخاب  سال 
سعی  تالش،  با  ولی  است،  قدرت مندی 

می کنیم به آن ها برسیم«.
سیمئونه در باره ی ماریو سوارز گفت: »ماریو 
قصد  و  ماست  برای  مهمی  خیلی  بازیکن 
خیلی  آن ها  نداریم.  را  تیاگو  و  او  فروش 
مهم هستند. در حقیقت، مدیریت باشگاه در 

باره ی آن ها تصمیم گیری می کند، نه من«.

















اطالعات روز: مسئوالن محلی و باشندگان ولسوالی 
جاغوری والیت غزنی می گویند که در مناطق اطراف 
این ولسوالی صدها خانواده و افراد مسلح خارجی جابجا 
به  دیروز  ولسوالی  این  باشندگان  از  نصراهلل   اند.  شده 
روزنامه ی اطالعات روز گفت، در بازار رسنه ی ولسوالی 
گیالن غزنی حدود 100 تا 150  فر د مسلح خارجی را 

دیده  است.
دارند  نیز حضور  زنان  افراد  این  میان  در  که  افزود  او 
حرف  ازبکی  جمله  از  مختلف،  زبان های  به  آنان  و 
می زنند. نصراهلل گفت، افراد خارجی مسلح در منطقه ی 
رسنه، به احتمال زیاد پاکستانی  هستند. به گفته ی او، 
به روز دوشنبه هفته ی روان 2 زن و 4 مرد مسلح که 
یک موتر نوع تویوتا همراه شان داشتند، مردم محل را 

تالشی می کردند.
در همین حال، ظفر شریف، ولسوال جاغوری با تأیید 
حضور افراد مسلح در ولسوالی  خاک افغان والیت زابل 
و سایر ولسوالی های غزنی که با ولسوالی جاغوری مرز 
مشترک دارند، گفت: »نظر به گزارش های باشندگان 
اتباع خارجی  آنان، حدود ۷00 خانوار  ارزیابی  و  محل 

در این و لسوالی های همجوار جاغوری حضور دارند«.
این  میان  در  گفت،  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  او 
امتداد  در  آنان  و  دارند  حضور  نیز  زنان  خانواد ه ها 
و  گیالن  افغان،  خاک  ولسوالی های  و   ارغنداب  رود 
افزود  دای چوپان ساکن شده اند. ظفر شریف هم چنان 
که در مناطق »گزگ و پای لوخ« والیت زابل و به طور 
کل در امتداد شاهراه کابل –قندهار خارجی های مسلح 

حضور دارند.
شده اند.  مردم  نگرانی  باعث  خانواده ها  این  تحرکات 

با  زمینه  این  در  را  خود  گزارش های  گفت،  شریف 
پاسخی  هنوز  اما  گذاشته؛  میان  در  والیت  مقام های 
نیست  افزود، هنوز روشن  او  اما  است.  نکرده  دریافت 
ولی  داعش،  یا  القاعده اند  به  مربوط  مسلح  افراد  این 
از  و  است  ازبیک ها و چچینی ها  این خانواده ها شامل 

پاکستان وارد شده اند.
شماری  در  خارجی  مسلح  مردان  و  خانواده ها  حضور 
از والیت های کشور افزایش یافته است. دو روز پیش 
والی  و  غزنی  والیت  سرپرست  اکبر زاده،  خان  موسی 
گفتند، 1050  مشترک  نشست خبری  در یک  پکتیکا 
دو  این  نا امن  مناطق  از  برخی  در  خارجی  خانواده  ی 
گروه  به  مربوط  را  خودشان  و  شده اند  جابه جا  والیت 

داعش خوانده اند.

مسئوالن محلی والیت هلمند نیز دیروز از جابه جایی 
صدها خانواده ی خارجی مسلح در برخی از ولسوالی های 
علی  محمد  حال،  همین  در  دادند.  خبر  والیت  این 
روزنامه ی  به  غزنی  والیت  سرپرست  معاون  احمدی، 
اطالعات روز گفت، در این اواخر یک تعداد افراد مسلح 

در مناطق ناامن غزنی گشت و گذار دارند.
وارد  پاکستان  مرزی  مناطق  از  افراد  این  افزود،  او 
اندر  و  گیرو  ناوه،  جمله  از  عزنی،  ناامن  ولسوالی های 
می شوند. احمدی گفت که این افراد بعد از ولسوالی های 
یاد شده، به ولسوالی های مقر و قره باغ غزنی می روند و 
خاک  و  گیالن  اجرستان،  ولسوالی های  وارد  سپس 
افغان والیت زابل  می شوند. احمدی گفت که برای حل 

این مشکل، تدابیری روی دست دارند .

700 خانواده  ی خارجی 
در اطراف ولسوالی جاغوری جابه جا شده اند
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اطالعات روز: پس از نشر گرازش ها 
چین،  به  طالبان  هیأت  سفر  بر  مبنی 
رسمًا  دیروز  چین  خارجه ی  وزارت 
اعالم کرد که میان افغانستان و طالبان 
پادرمیانی می کند. هانگ لی، سخنگوی 
یک  در  دیروز  چین  خارجه  ی  وزارت 
که  است  گفته  پکن  در  خبری  نشست 
دولت  میان  پادرمیانی  برای  کشورش 
این  در  ثبات  برای  و طالبان  افغانستان 

کشور آمادگی کامل دارد.
پاکستانی  روزنامه ی  پیش  هفته  دو 
که  داده  گزارش  انترنشنل«  نیوز  »دی 
یک هیأت بلند پایه ی دفتر قطر طالبان 
ماه  در  محمد،  دین  قاری  ریاست  به 
کرده  سفر  چین  به   2014 سال  نوامبر 
و  با مقام های چینی در مورد افغانستان 
مقام های  اما  است.  کرده  گفت وگو 
بی خبری  اظهار  مورد  این  در  حکومتی 

کردند.
ولی به دنبال آن، ایمل فیضی، سخنگوی 
طالبان  پیشین گفت که  رییس جمهور 
چین  به  آن  از  قبل  و  نوامبر  ماه  در 
از سوی  سفرهایی داشته و این سفرها 
تنظیم  پاکستان  استخبارات  مسئوالن 
سخنگوی  حال،  همین  در  شده اند. 
که  است  گفته  چین  خارجه ی  وزارت 
ثبات  و  صلح  برقراری  برای  کشورش 

پایدار در افغانستان تالش می کند.

به گفته ی او، چین دوست و همسایه ی 
نزدیک  از  کشورش  و  است  افغانستان 
تحوالیت این کشور را بررسی می کند. 
گفته   چین  خارجه ی  وزارت  سخنگوی 
به  صلح  روند  از  کشورش  که  است 
افغان ها حمایت می کند و  رهبری خود 
در تالش است  در روند صلح افغانستان 

نقش اساسی را بازی کند.
به  حکومت  مقام   یک  دیگر،  سوی  از 
خبرگزاری پژواک گفته است که طالبان 
با مقام های چین دیدار کرده اند.  دو باره 
با  گفت و گو  و  دیدار  این  او،  گفته ی  به 
شده  انجام  حکومتی  مقام های  رضایت 
چین  که  است  کرده  تأکید  منبع  است. 
تعین  هیأت  طالبان  با  گفت وگو  برای 
کابل  در  هیأت،  این  و  اعضای  کرده 
گفت و گو  نیز  حکومتی  مقام های  با 

کرده اند.
به چین  در سفرش  اشرف غنی  محمد 
در  اساسی  نقش  چین  که  بود  گفته 
رییس  دارد.  افغانستان  صلح  تأمین 
جمهور پس از بازگشت از چین در کابل 
طرح های  چین  همکاری  به  که  گفت 
است.  را ساخته  منطقه  در  تأمین صلح 
در همین حال، شماری از فعاالن مدنی 
از  حکومت  که  دارند  تأکید  کشور  در 
به  طالبان،  با  گفت و گوهایش   جریان  

مردم معلومات دهد.

چین: بین حکومت افغانستان
 و طالبان پادرمیانی می کنیم

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


