
نگهبانان کابل 
در »خط مقدم« پایتخت

در جریان چند هفته ی گذشته، حمالت انتحاری بی شماری کابل را تکان داده اند. نظر 
به وضعیت امنیتی، به نظر می رسد که در هر گوشه ی پایتخت، محافظان مسلح گماشته 
شده اند: در ایستگاه های بازرسی،  ورودی های وزارت خانه هایی که پشت موانع عظیم و 
دیوارهای بلند با سیم های خاردار پنهان شده اند، یا هم در جاده های شهر. هرچند این 
نیروهای امنیتی در خط مقدم قرار دارند و  بنا بر این، اغلب قربانیان این حمالت هستند؛ اما 
نگهبانان کابل به آرامی مأموریت شان را وظیفه ی شریف خدمت به کشور شان می دانند.

شهاب، افسر پولیسی است که همراه با یک همکارش در منطقه ی مسکونی و آرام وزیر 
اکبر خان، در مرکز کابل، نگهبانی می کند. یونیفورم آبی کمرنک و متمایل به خاکستری...

Year 04قیمت:10افغانیسالچهارمچهارشنبه761 Price: 10 AfWednesday 21 Jan, 2015 1دلو،1393

4صفحه

رییس جمهور محمد اشرف غنی دیروز برای شرح برنامه های پنج ساله ی حکومتش 
در  را  حکومتش  برنامه های  و  رفت  نمایندگان  مجلس  به  کابینه  اعضای  معرفی  و 
بخش های امنیت، سیاست خارجی، صلح، زنان و کودکان و حکومت داری به نمایندگان 
مجلس تشریح کرد. آنچه که در مورد برنامه های پنج ساله ی رییس جمهور می توان 
گفت و می تواند وجه امتیاز او از رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، باشد، این است 
که او دست کم در عرصه های مختلف حکومت داری خویش دارای دیدگاه و برنامه های 
مشخص می باشد که به نحوی نشان می دهد که درک او از مشکالت و نیازهای جامعه ی 
افغانستان، واقع بینانه است و اگر آن برنامه ها تطبیق شوند و نارسایی که در دوره ی 
حامد کرزی وجود داشتند و از برنامه های دولتی نظارت صورت نمی گرفت، از بین برده 
شوند. می توان امیدوار شد که رییس جمهور می تواند بانی تغییرات ارزشمند در دوره ی 

زمام داری اش گردد. 
آنچه که از کارکرد سه ماهه ی رییس جمهور برداشت می شود، این واقعیت است که 
رییس جمهور در زمینه ی طرح مشکالت و برنامه های حکومت داری اش خوب عمل کرده 
است. اما در عرصه ی عمل، با آن که که با دشواری های  ناشی از نارسایی های ساختاری 

حکومت رو به رو می باشد، نتوانسته به آنچه که وعده داده عمل کند...
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صفحه 2

اوضاعافغانستان-پاکستان:
نیرنگاستراتژیکوبیاطمینانیمتداوم

کابلدربرابرسرابمعادنافغانستان

راههایتقویتارادهچیست؟

رییس جمهور نامزدوزیران را به مجلس معرفی
 و برنامه ی حکومتش را ارائه کرد
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رییس جمهور



وزیر  با  دیدار  در  عبداهلل   عبداهلل  روز:  اطالعات 
خارجه ی ایران گفت که مذاکره با طالبان پیشرفت 
جدی نداشته است. دفتر رسانه های ریاست اجرایی 
دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، عبداهلل در این 
و  همسایه  کشورهای  نقش  از  تشکری  با  دیدار 
منطقه در باره ی مذاکرات با مخالفان مسلح گفت: 
راه حل های  یافتن  و  طالبان  با  مذاکرات  روند  »در 
صلح آمیز در همکاری با کشورهای منطقه، به ویژه 
چین، گفت و گوهایی صورت گرفته؛ اما هنوز پیشرفت 

جدی به دست نیامده است«.
پیش تر گزارش هایی به نشر رسیدند که یک هیأت 
چین  وارد  افغانستان  مورد  در  مذاکره  برای  طالبان 
شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ی ایران 

در دیدار با عبداهلل  از وضعیت موجود و بهبود روابط 
میان افغانستان و کشورهای همسایه ابراز خوش بینی 
کرده و حمایت کشورش را از برقراری صلح در کشور 

اعالم نموده است.
را  داعش  گروه  به ویژه  خشونت،  و  افراط گرایی  او 
خواستار  و  خوانده  کشور  دو  برای  مشترک  تهدید 
با  مبارزه  بخش های  در  همکاری ها  گسترش 
هراس افگنی و مواد مخدر شده است. او گفته است 
مخدر  مواد  قاچاق  در  هراس افگنی  شبکه های  که 
خواستار  کشورش  دلیل  همین  به  و  هستند  دخیل 
همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با 

این تهدید است. 
وزیر خارجه ی ا یران با حمایت از تأمین ثبات و صلح 

افغانستان  ثبات  و  صلح  است،  گفته  افغانستان  در 
در حقیقت صلح و ثبات ایران است. او در ادامه از 
قانون مند سازی  و  مهاجران  حوزه ی  در  همکاری ها 
حضور مهاجران افغان مقیم ایران خبر داده و گفته 
است، پس از سفر اشرف غنی و سپس عبداهلل به 

ایران، این مشکل به طور  درازمدت حل شود. 
اشرف  این دیدار گفته است که  عبداهلل عبداهلل در 
غنی و او در یک وقت مناسب، به طور جداگانه به 
باز بودن  پایان، خواستار  او در  ایران سفر می کنند. 
مرز میان دو کشور، استفاده و دسترسی به بندرهای 
ایران،  وصل شدن به شبکه ی راه  آهن این کشور و 
توافق بر میکانیزم دراز مدت برای رسیدگی به امور  
ایران در رأس  مهاجران شده است. وزیر خارجه ی 

این کشور دیروز وارد  بلند پایه ی دولتی  یک هیأت 
کابل شد. ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر امور خارجه، 
علی رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، مرضیه 
معاون  روزبهانی،  مجتبی  علی  و  سخنگو  افخم، 
مدیر کل آسیای غربی ایران در این سفر آقای جواد 

را همراهی می کنند. 
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، محمد محقق، 
امنیتی  اتمر، مشاور  و حنیف  اجرایی  رییس  معاون 
دو  روابط  بهبود  و  مهاجران  مشکالت  حل  برای 
کشور، به طور جداگانه به ایران سفر کردند. در سفر 
این برای  افغان در  اقامت مهاجران  محمد محقق، 
دو  از  بیش  حاضر  حال  در  شد.  تمدید  ماه  شش 

میلیون مهاجر  افغان در ایران به سر می برند.

پاکستان  حکومتی  مقام های  روز:  اطالعات 
بلندپایه ی  هیأت  یک  است  قرار  که  کردند  اعالم 
نظامی  آن کشور برای گفت و گو با مقام های دولتی 
گسترش  و  تروریزم  با  مبارزه  مورد  در  افغانستان 
این  زیاد،  احتمال  به  این کشور شود.  وارد  روابط، 
هیأت بلندپایه ی نظامی پاکستان امروز یا فردا وارد 

کشور می شود.
پاکستان  ارتش  عامه ی  روابط  رسانه های  دفتر 
این  رهبری  کرد،  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  دیروز 

فرمانده  جنجوعه،  خان  ناصر  جنرال  را  هیأت 
بر  داشت.  خواهد  بر عهده  پاکستان  جنوب   نظامی 
اساس این خبرنامه، اعضای این هیأت با مقام های 
و  کشور  دو  سرحدی  وضعیت  مورد  در  حکومتی 

مبارزه با تروریزم مالقات خواهند کرد.
مقام های حکومتی تا کنون در مورد این سفر چیزی 
عامه ی  روابط  دفتر  خبرنامه ی  در  اما  نگفته اند؛ 
ارتش پاکستان آمده است، هدف اصلی سفر هیأت 
نظامی این کشور به افغانستان، افزایش همکاری و 

تحکیم روابط میان نیروهای دو کشور است. پس 
از حمله بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور، ظاهراً 
تالش های پاکستان برای مبارزه با طالبان افزایش 
هدایت الرحمان،  جنرال  قبل،  روز  دو  است.  یافته 
فرمانده قول اردوی شهر پشاور پاکستان وارد کشور 
شده و با فرماندهان سرحدی، گفت و گو کرده است. 
او هم چنان با شماری از فرماندهان ناتو مستقر در 
کشور نیز مالقات کرده است. پیش از این، جنرال 
پاکستان  استخباراتی  ادار ه ی  رییس  اختر،  رضوان 

با  مبارزه  مورد  در  غنی  اشرف  با  و  آمده  کابل  به 
تروریزم گفت و گو کرد. جنرال راحل شریف، رییس 
رضوان  سفر  از  پیش  هم  پاکستان  مشترک  ستاد 
با  دیدار  در  غنی  اشرف  بود.  آمده  کابل  به  اختر  
راحل شریف گفت که برای مبارزه با تروریزم نیاز 
افغانستان  است.  صادقانه  و  مشترک  مبارزه ی  به 
اساس  بر  و  بوده  تروریزم  قربانی  دهه ی  چند  در 
پاکستان  از  تروریزم  امنیتی،  مقام های  معلومات 

علیه کشور تمویل و تجهیز می شوند.

اطالعات روز: سربازان اردوی ملی در برخی از 
نبود سالح های جدید و مدرن  والیت های کشور، 
را از عوامل اصلی افزایش تلفات نیروهای امنیتی 
خوانده اند؛ اما فرماندهی قول ار دوی 209 شاهین 
در  که  کرد  اعالم  اظهارات  این  به  واکنش  در 
آینده ی نزدیک سالح های جدید در اختیار سربازان 

قرار داده می شوند.
در 13 سال گذشته تعداد سربازان نیروهای امنیتی 
باال رفته؛ اما نبود سالح های جدید، سنگین و نبود 

قوای هوایی از مشکالت اصلی فراراه  این نیروها 
بر عالوه ی  ارتش  حاضر  حال  در  شده اند.  عنوان 
تانک های کهنه ی  از  نداشتن هواپیماهای جنگی، 
روسی که در چند دهه جنگ از آنان کار گرفته شده   

است، در مبارزه با تروریزم استفاده می کند.
با طالبان تروریست  این تانک ها در جریان جنگ 
از  یکی  نمی دهند. عصمت اهلل ،  کار  درست  به طور 
سربازان ارودی ملی در والیت قندوز، از 5 سال به 
این طرف در چوکات قوای نظامی کار می کند، از 

نبود سالح های پیشرفته شکایت دارد. عصمت اهلل 
جنگ  جریان  در  که  است  گفته  آزدی  رادیو  به 

سالح های آنان شلیک نمی کند.
از  نیز  کشور  شمال  در  دیگر  سربازان  از  شماری 
مسئله  این  می گویند،  و  دارند  شکایت  ناحیه  این 
باعث افزایش تلفات نیروهای امنیتی در مبازره با 
طالبان شده است. با این حال، زلمی ویسا، فرمانده 
از موجودیت سالح های  اردوی 209 شاهین  قول 
به  می گوید،  و  داده  خبر  سربازانش  نزد  جدید 

نیز  نظامیان  کمبودی های  سایر  فرصت  زود ترین 
حل می شوند.

به گفته ی او، نیروهای ارتش از نظر کمیت تکمیل 
شده اند؛ اما از لحاظ تجهیزات نیازمندی هایی وجود 
دارند و این مشکل به زودی حل می شود. نظامیان 
ارتش در حالی از نبود سالح های سنگین و جدید 
شکایت دارند که مسئولیت  رهبری تمام عملیات ها  
چندی پیش به آنان واگذار شد. این نیروها  در حال 

حاضر با طالبان به تنهایی در نبرد هستند.

اطالعات روز: شماری از رسانه های پاکستانی گزارش 
تصفیه ای  عملیات  در  افغان  مهاجر    135 که  داده اند 
ویژه  ی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند. این 
تعداد مهاجران افغان از نقاط مختلف پاکستان، از جمله 
اساس  بر  شده اند.  بازداشت  پشتونخوا  ایالت  و  پشاور 
افغان  مهاجران  این  پاکستان،  دولتی  مقام های  ادعای 

اسناد قانونی ندارند.
بازداشت  است،  داده  گزارش  منابع  از  نقل  به  پژواک 
شدگان به دادگاه راجع شده اند و بر اساس حکم دادگاه، 
زندانی ها به افغانستان فرستاده می شوند. پس از حادثه ی 
پشاور، حکومت پاکستان یک سلسه محدویت ها را برای 
پیش تر  است.  کرده  در کشورش وضع  افغان  مهاجران 
اجباری  خروج  دستور  پشتونخواه،  ایالت   حکومت 

مهاجران افغان از این ایالت را صادر کرده بود.
واکنش  عوت کنندگان  و  مهاجران  وزارت  آن  از  پس 
دوجانبه ی  تعهدات  خالف  دستور  را  این  و  داد  نشان 
 2 از  بیش  حاضر  حال  در  کرد.  عنوان  کشور  دو 
میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می برند. به باور 
کارشناسان، با اخراج اجباری این مهاجران از پاکستان، 
دلیل  کارشناسان  می شود.  مواجه  مشکالت  با  دولت 
خروج اجباری و اذیت مهاجران افغان از سوی پولیس 
را سیاسی خوانده اند. در همین حال، شماری  پاکستان 
آزار  اواخر  این  افغان در پشاور گفته اند، در  از مهاجران 
و اذیت مهاجران افغان   در پاکستان توسط پولیس این 
کشور افزایش یافته است. مقام های حکومتی تا اکنون 

در این مورد چیزی نگفته اند.

اطالعات روز: وزارت خارجه ی ترکیه اعالم 
میدان  بهتر  مدیریت  و  توسعه  برای  که  کرد 
هوایی حامد کرزی ) میدان هوایی کابل( در دو 
سال آینده 50 میلیون یورو را مصرف می کند. 
میدان هوایی بین المللی کابل پیش تر از سوی 

حکومت به نام حامد کرزی  مسما شد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه ی ترکیه می گوید 
که کشورش به کمک مالی خود به پروژه های 
از  ترکیه  می دهد.  ادامه  افغانستان  زیربنایی 
 13 جریان  در  که  است  کشورهایی  جمله ی 
تقویت  تروریزم،  با  مبارزه  در  گذشته  سال 
بورس های  فراهم سازی  و  امنیتی  نیروهای 
افغان   در بخش ملکی  تحصیلی برای هزاران 
با حکومت همکاری  این کشور،  در  نظامی  و 

کرده است.

کشور  این  سرباز  صدها   2001 سال  از  پس 
وارد  تروریزم  با  مبارزه  برای  ناتو  چوکات  در 
کشور شدند. اکنون بیش از 700 سرباز ترکیه 
خارجه ی  وزارت  اما  هستد؛  مستقر  کشور  در 
ترکیه اعالم کرده است که تعداد سربازانش را 
برای آموزش و مشوره  دهی به نیروهای امنیتی 

افغان افزایش می دهد.
میلود چلوش اغلو، وزیر خارجه ی ترکیه دیروز 
در انقره گفته است که تعداد سربازان خود را در 
آینده  به 1100 تن افزایش می دهد. به گفته ی 
در  را  افغان  امنیتی  نیروهای  این سربازان  او، 
قسمت آموزش و تجهیز کمک می کنند. اغلو 
روند  است که کشورش  تأکید کرده  هم چنان 
داخل  در  را  افغان  امنیتی  نیروهای  آموزش 

افغانستان و ترکیه ادامه می دهد.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور دیروز پس از معرفی 24 نامزدوزیر، نامزدان 
به  مرکزی  بانک  ریاست  و  ملی  امنیت  ریاست 
ملی  وحدت  حکومت  ساله ی   5 برنامه ی  مجلس، 
با  اقتصاد، مبارزه  امنیت،  را در بخش های صلح و 
و  کودکان  و  زنان  خارجی،  سیاست  اداری،  فساد 

حکومت داری تشریح کرد.
در  ثبات  و  صلح  برقراری  مورد  در  جمهور  رییس 
کشور گفت که برای تأمین امنیت سراسری در قدم 
او  شود.  تأمین  مرزی  مناطق  امنیت  باید  نخست 
به عنوان نمونه گفت که امنیت کابل از دروازه های 
کابل تأمین نمی شود؛ امنیت کابل را باید از طریق 

ولسوالی های مرزی آن تأمین کرد.
میان  فاصله  که  گفت  هم چنان  جمهور  رییس 
در  زیرا  روحانیون  می کند؛  کم  را  ارگ  و  مسجد 
تأمین صلح و ثبات نقش مهم دارند. او در بخش 
یک  را  افغانستان  اقتصادی اش،  برنامه ی  تشریح 
وضعیت،  بهبود  برای  گفت،  و  خواند  غنی  کشور 
تولیدات داخلی حمایت و تمام مصرف های دولت از 
محصوالت داخلی تأمین شوند. رییس جمهور رشد 
اولویت های کاری دولتش خواند و  از  را  اقتصادی 

گفت که افغانستان را صاحب ثروت می کنیم.

و  دفاع  وزارت های  بودجه ی  گفت،  غنی  اشرف 
داخله 4 میلیارد دالر است و در تأمین نیازمندی های 
تولیدات  به  غذا(  و  کفش  ) لباس،  وزارت ها  این 
داخلی اولویت داده شود. رییس جمهور تأکید کرد 
هم آهنگ  باهم  باید  دولت  تقاضای  و  عرضه  که 
شود و در یک کالم دولت در آینده تولیدات داخلی 

را مصرف کند.
مردم  تمام  که  گفت  حکومت داری  بخش  در  او 
این  حل  برای  و  دارند  شکایت  حکومت داری  از 
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  ماه  شش  مشکل، 
قانون  که  گفت  جمهور  رییس  می خواهیم.  وقت 
اساسی افغانستان 20 اختیار را به رییس جمهوری 
داده و وی در آینده، قدرت ریاست جمهوری را از 

یک فرد به یک نهاد تبدیل می کند.
او هم چنان مبارزه با فساد اداری را از اولویت های 
جدی حکومت جدید خواند و گفت، در بدنه ی دولت 
کار به اهل کار سپرده می شود؛ در این زمینه نظارت 
جدی شورای ملی را از کارکردهای تمامی وزیران 
 می خواهم. غنی گفت، اگر وزیران ناکارآمد یا فاسد 
باشند، مجبور به استعفا خواهند شد و تحت پی گرد 

قانون قرار می گیرند.
واردات  که  گفت  تجارت  مورد  در  جمهور  رییس 

افغانستان 30 برابر از صادراتش است و ادامه ی این 
وضعیت قابل قبول نیست. به گفته ی او، افغانستان 
دارای آب، زمین، گاز، نفت و در کل همه چیز است؛ 
اما هنوز یک کشور وارداتی می باشد. رییس جمهور 
گفت که سرمایه گذاران افغان روی تقویت تولیدات 

و صادرات کشور سرمایه گذاری کنند.
گفت،  دولتی  زمین های  مورد  در  غنی  اشرف 
باقی  استفاده  بدون  دولتی  زمین  هکتار  هزاران 
مانده و برنامه ی دولت در آینده، ساختن شهرهای 
دولتی  زمین های  افزود،  او  است.  استاندارد 
اختیار  در  زمین ها  این  و  نمی شوند  فروخته  دیگر 
بخش های خصوصی قرار می  گیرند، تا آن ها خانه 
بسازند و خانه های ساخته شده در اختیار مأموران 

دولتی قرار گیرند.
رییس جمهور در ادامه حفظ و مراقبت از سرک ها 
وحدت  حکومت  اولویت های  از  را  شاهراه ها   و 
سرک های  و  جاده ها  اگر  که  افزود  و  خواند  ملی 
می شوند.  خراب  دوباره  نشوند،  حفظ  شده  ساخته 
وضعیت  سخنانش  دیگر  بخش  در  جمهور  رییس 
کودکان را در کشور  وخیم خواند و گفت که برای 
دست  روی  الزم  اقدام های  آنان،  مشکالت  حل 

گرفته می شوند.

رییس جمهور در مورد زنان نیز گفت که خشونت 
علیه زنان در حکومت وحدت ملی جایی ندارد و با 
تشریح  در  او  می شود.  قانونی  برخورد  آن  عامالن 
رمز  گفت،  شهرسازی  زمینه ی  در  خود  برنامه ی 
ثبات در افغانستان، ارتباط شهر و روستا است: برای 
ایجاد  و  شهرسازی  برنامه  های  مشکل،  این  حل 
مسکن روی دست اند که در آینده عملی می شوند.
رییس  پنج ساله ی  برنامه ی  تشریح  ختم  از  پس 
جمهور غنی، محمد نبی فراهی، وزیر دولت در امور 
امنیت  ریاست  نامزدان  و  نامزدوزیر   24 پارلمانی،  
مختصراً  را  کشور  مرکزی  بانک  ریاست  و  ملی 
معرفی کرد. در فهرست کابینه روز گذشته، اکلیل 
نامزد وزیر  حکیمی به جای جیالنی پوپل به عنوان 

مالیه معرفی شد.
محمود  به جای  صالحی  عبدالرحمان  هم چنان 
صیقل به عنوان نامزد وزیر انرژی و آب اعالم شد. 
محمود صیقل دیروز از نامزدی خود انصراف داد. در 
فهرست دیروز، از محمد یعقوب حیدری، نامزدوزیر 
حیدری  یعقوب  نشد.  برده  نام  مالداری  و  زارعت 
تحت پیگرد پولیس انترپول  است. او دو روز پیش 
از اشرف غنی خواست که تا زمان مشخص نشدن 

این موضوع، نامزدی اش را به تعلیق درآورد.
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رییس جمهور غنی دیروز فهرست پیش نهادی کابینه ی حکومت 
وحدت ملی را برای گرفتن رای اعتماد رسما به مجلس نمایندگان 
اسناد  بررسی  مشغول  حاضر  حال  در  مجلس  کرد.  معرفی 
تحصیلی، تابعیت و سوابق این افراد هستند. بر اساس برنامه های 
کاری مجلس نمایندگان، قرار است در روزهای آینده هریک از 
نامزد وزیران با حضور در مجلس نمایندگان برنامه های کاری شان 
را تشریح کنند و در آخر برای رای دهی به تمام این افراد، صندوق 

گذاشته شود.
بر اساس بررسی های مجلس نمایندگان، گفته  می شود در حدود 
افزون  و  تابعیت دوگانه هستند  نامزد وزیران دارای  از  سیزده تن 
برآن، اسناد تحصیلی شماری از این افراد ناقص است. پیش از این 
مجلس نمایندگان فیصله کرده بود  که به نامزد وزیران  با تابعیت 
دوگانه رای نمی دهد و نیز گفته می شود که این نهاد برای افراد 

دارای تابعیت دوگانه صندوق رای دهی نمی گذار د. 
نامزد وزیران  کابینه پس از بیش تر از سه ماه تأخیر، سرانجام دیروز 
معرفی شدند؛ اما به احتمال زیاد، تشکیل کابینه سر دراز و مسیر 
دشوار و طوالنی ای در پیش دارد. شواهد و قراین نشان می دهند 
که بخش زیادی از این افراد از سوی مجلس نمایندگان رد خواهند 
تحصیلی  ناقص  اسناد  و  نامزد وزیر  یازده  دوگانه ی  تابعیت  شد. 
شمار  دیگری از آن ها که مخالف قانون و مغایر تصمیم جمعی 
سوی  از  آن ها  رد  برای  کافی  دالیل  می باشد،  مردم  نمایندگان 
این هیأت  ترکیب  مورد  در  برآن،  افزون  اند.   نمایندگان  مجلس 
و شخصیت هایی که در این پست ها معرفی شده نیز پرسش ها و 
اختالفات جدی وجود دارند. بیش تر این افراد به شکلی از سوی 
رییس  و  شده  تحمیل  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  متحدان 
جمهور در ناگزیری های سیاسی و زیر فشار اشخاص و جریان های 
سیاسی این افراد را در فهرست نامزد وزیران کابینه شامل کرده 
است. از یک سو هریک از این افراد چهره های جدید، نا آشنا و فاقد 
نمایندگان مردم  اعتماد  توانایی جلب  ریشه های قوی سیاسی و 
هستند و از سوی دیگر، به احتمال زیاد اختالفات و نارضایتی های 
سیاسی که در درون دو تیم بر سر تشکیل کابینه به وجود آمده، به 
شورای ملی نیز رخنه می کنند و هر تیم تالش می کند  نامزد تیم   

رقیب را از دور خارج کند. 
از این رو، گرفتن رای اعتماد نامزد وزیران از مجلس، کار  ساده ای 
به  اعتماد  رای  سر  بر  نمایندگان  مجلس  و  حکومت  نیست. 
نامزد وزیران، به احتمال زیاد هفته ها و حتا ماه ها را با هم رویارویی 
خواهند کرد. البته در حال حاضر نیز مناسبات مجلس نمایندگان 
و حکومت چندان مطلوب نیست. رییس جمهور غنی در نخستین 
در شورای  نمایندگان مردم  برای  پیروزی،  از  سخنرانی اش پس 
ملی خط و نشان کشید و با گفتن این که »نباید وکیالن با وزیران 
این  زد.  نیشخند  مردم  نمایندگان  به  نمایند«،  مالقات شخصی 
اظهارات، موجب خلق ذهنیت منفی در روابط این دو نهاد گردید . 
افزون برآن، با تأخیر در معرفی نامزد وزیران و بی اعتنایی رییس 
نمایندگان مردم  جمهور به ضرب االجل های پیهم شورای ملی، 
آقای غنی را متهم به خیانت ملی کردند و خواهان تطبیق ماده ِی 
تأخیر در  به خاطر  باالی وی شدند. هنوز هم  اساسی  قانون   69
معرفی کابینه و بی اعتنایی های رییس جمهور به ضرب االجل های 
پیهم شورای ملی، مناسبات این دو نهاد مسموم و تخریش شده 

است.
هرچند آقای غنی در سخنرانی دیروزش تالش کرد به نحوی این 
اما موفق نشد. فضای عمومی جلسه ی  مناسبات را ترمیم کند؛ 
از  نمایندگان  اندک  استقبال  از  حاکی  نمایندگان  مجلس  دیروز 
سخنرانی و اظهارات آقای غنی بود. سخنرانی طوالنی و یک نواخت 
رییس جمهور غنی به سردی از سوی نمایندگان مردم استقبال 
شد؛ برخالف سخنرانی های رییس جمهور کرزی در شرایط مشابه 
که با استقبال پرشور نمایندگان همراه بود . به صورت کلی می توان 
شورای  با  حکومت  تخریش شده ی  مناسبات  به خاطر  که  گفت 
ملی، به اضافه ی شمار زیاد نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه و 
نارضایتی های  اختالفات و  به عالوه ی  ناقص و  اسناد تحصیلی 
پیش نهادی  کابینه ی   نامزد وزیران،  معرفی  سر  بر  درون تیمی 
حکومت با پاسخ رد محکم مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد 
و به احتمال زیاد، رویارویی مجلس نمایندگان و حکومت در این 

زمینه هفته ها و ماه های بیش تری ادامه خواهد یافت.
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پس آن که اشرف غنی نامزدوزیرانش را برای کابینه معرفی 
کرد، خبرهای خوش تری از افغانستان شنیده شد ند.

یک  جریان  در  جنوری   12 تاریخ  به  غنی  دفتر  رییس 
نامزدوزیر   25 کابل،  در  جمهوری  ریاست  قصر  در  برنامه 
را که توسط غنی و رییس اجرائیه، عبداهلل عبداهلل، انتخاب 
شده بودند، اعالن کرد. این فهرست اکنون برای تأیید نزد 
شورای ملی است. در جریان سه ماه اخیر در کنار مدیریت 
حل  منظور  به  قبیله ای،  و  قومی  جناحی،  گوناگون  منافع 
که  است  کرده  تالش  غنی  کشور،  مشکالت  بی شمار 
به بعضی  این مقاله نگاهی  ایجاد کند.  یک حکومت کارا 
بر  که  می اندازد  گذشته  ماه  سه  در  مهم  پیشرفت های 

مناسبات افغانستان-پاکستان تأثیر گذار بوده اند.
کابینه

صلح  عالی  شورای  پیشین  رییس  ربانی،  صالح الدین 
رییس  کریمی،  محمد  شیر  پیش نهاد شده،  خارجه ی  وزیر 
برای  علومی  نورالحق  و  دفاع  وزارت  برای  ارتش،  ستاد 
برای  زن  سه  کابینه  این  در  شده اند.  نامزد  داخله  وزارت 
و  اطالعات  عالی،  تحصیالت  وزارت  مقام های  احراز 
امور زنان معرفی شده اند. ظاهرا ترکیب کابینه  فرهنگ و 
است  رقیب  اردوگاه سیاسی  دو  بازتاب دهنده ی چهره های 
برجسته ی قومی و حوزه ای قدرت« در آن  و »کارگزاران 
شامل  اند. چهره های جدید نیز در این کابینه حضور دارند 

که بعضی از آنان را مردم نمی شناسند.
ناظران بین المللی و داخلی افغانستان معرفی اعضای کابینه 
را به مثابه برداشتن گام مهمی پنداشته اند و بیش تر از آن که 
معرفی  ورزند،  تأکید  آنان  انتخاب شدن  چرایی  و  افراد  بر 

شدن کابینه را گامی به پیش دانسته اند.
گره طالبان 

گزارش شده است که غنی از طالبان خواسته بود در کابینه 
آنان رد کردند. غنی در نظر داشته است  اما  شامل شوند؛ 
که سه مقام کابینه را به طالبان به ویژه، به مال عبدالسالم 
متوکل-  احمد  وکیل  پاکستان،  در  طالبان  سفیر  ضعیف- 
نزدیکان  از  یکی  بهیر-  غیرت  و  طالبان-  خارجه ی  وزیر 
گلبدین حکمتیار- پیشکش کند. وزارت های که برای آنان 
در نظر گرفته شده بودند، وزارت های احیا و انکشاف دهات، 
سرحدات و قبایل و حج و اوقاف بوده اند. غنی هم چنان در 
نظر داشته که والی های سه والیت جنوبی نیمروز، قندهار 

و هلمند را از میان طالبان تعیین کند.
رهبری طالبان این خواست غنی را رد کردند و دلیل اصلی 
متحده ی  ایاالت  با  امنیتی  موافقت نامه ی  امضای  را،  آن 
قانونی  تغییر  خواهان  طالبان  هم چنان  کردند.  ذکر  امریکا 
اساسی و معافیت اعضای شان از پیگرد قانونی پیش از وارد 

شدن به مذاکره و حکومت هستند. 
این  که  می دهد  نشان  غنی  پیش کش  این  از  ارزیابی ای 
کارش با واقعیت های افغانستان سازگار بوده است. در این 
پیش کش غنی تالش کرده بود، مسئولیت مسایلی را که 

طالبان در سطح ملی عالقه مند رهبری آن است، به آنان 
واگذارد و نیز والیت های را به آنان بسپارد که طالبان برای 
دارند.  کنترل  در  عمال  یا  می جنگند  آن  آوردن  دست  به 
طالبان  که  بود  شده  انجام  نیز  امیدواری  این  با  کار  این 
کشور  شمال شرق  و  شمال  در  کنترول شان  تحت  مناطق 

را رها کنند.
شرق  از  نزدیکش  حامیان  از  یکی  غنی،  این که  جالب 
افغانستان، قمرالدین شینواری، را برای وزارت سرحدات و 
نامزد کرده است، مقام مهمی که مبارزه علیه مواد  قبایل 
حمله ی  از  پیش  شینواری  می شود.  شامل  نیز  را  مخدر 

2001، در زمان طالبان نیز مقام حکومتی بود.
پس از حمله ی پشاور 

یک روز بعد از حمله ی دهشت افگنی 16 دسمبر 2014 بر 
یک مکتب در پشاور، رییس عمومی ارتش پاکستان، راحل 
ثبوت  برای  شده  طبقه بندی  استخباراتی  اسناد  با  شریف، 
استفاده ی تروریستان از خاک افغانستان، وارد کابل شد. او 
به رهبری افغانستان توضیح داد که طراح حمله  ی پشاور به 
حمله کنندگان از داخل خاک افغانستان هدایت  داده است. 
نیروهای  فرمانده  دانفورد،  جوزف  جنرال  با  شریف،  راحل 

بین المللی کمک به امنیت )ISAF(، نیز دیدار کرد. 
بردن  بین  از  در  که  خواست  افغانستان  از  شریف  جنرال 
طالبان پاکستان که در پایگاه هایشان در وزیرستان شمالی 
زیر حمله ی ارتش پاکستان قرار داشت، کمک کند. برای 
تحلیل گران این نکته که شریف بعد از 13 سال پناه دادن 
توسط  که  کابل  حکومت  علیه  جنگ شان  در  طالبان  به 
امریکا حمایت می شد، چگونه با غنی صحبت کرده، جالب 
است. در پهلوی درخواست آشکار همکاری در عملیات های 
ضدتروریستی در مرز دو کشور، انتظار می رود که پاکستان 
تعهد کرده باشد که از نفوذش بر طالبان برای آوردن آنان 
افغانستان  در  بحران  پایان  منظور  به  مذاکره  میز  سر  بر 
استفاده کند. احتمال دارد این تعهد به شکل انجام گفت وگو 
در بیرون از کشور یا حتا بهتر از آن، تعهد طالبان به پیوستن 
به حکومت بوده است. شاید این یکی از دالیل تأخیر در 

اعالن کابینه بوده است. 
از زمان به دست گرفتن قدرت، از چین و عربستان  غنی 
برای  پاکستان  بر  نفوذشان  از  که  است  خواسته  سعودی 
بهبود مناسبات افغانستان و پاکستان استفاده کنند. ایاالت 
کرده  استفاده  پاکستان  نظامیان  بر  نفوذش  از  نیز  متحده 
افغان  طالبان  علیه  عملیات  ندادن  انجام  تعهد  شامل  که 
در خاک پاکستان و انجام حمله  توسط هواپیماهای بدون 
بوده  افغانستان  خاک  در  پاکستانی  طالبان  علیه  سرنشین 
حساسی  موقع  پشاور  حمله ی  از  پس  فضای  فشار  است. 
را که پاکستان و آی اس آی باید از تمام نفوذش بر طالبان 
کرده  استفاده  کابل  حکومت  با  صلح  مذاکرات  آغاز  برای 

باشد، فراهم کرد. 
حال  در  بی اعتمادی  که  احساس  می شد  هم چنان 

جنرال شریف از افغانستان 
خواست که در از بین بردن 

طالبان پاکستان که در 
پایگاه هایشان در وزیرستان 

شمالی زیر حمله ی ارتش 
پاکستان قرار داشت، کمک 

کند. برای تحلیل گران این نکته 
که شریف بعد از 13 سال پناه 
دادن به طالبان در جنگ شان 
علیه حکومت کابل که توسط 
امریکا حمایت می شد، چگونه 

با غنی صحبت کرده، جالب 
است. در پهلوی درخواست 

آشکار همکاری در عملیات های 
ضدتروریستی در مرز دو کشور، 
انتظار می رود که پاکستان تعهد 

کرده باشد که از نفوذش بر 
طالبان برای آوردن آنان بر سر 

میز مذاکره به منظور پایان بحران 
در افغانستان استفاده کند. 

احتمال دارد این تعهد به شکل 
انجام گفت وگو در بیرون از کشور 
یا حتا بهتر از آن، تعهد طالبان به 

پیوستن به حکومت بوده است. 
شاید این یکی از دالیل تأخیر در 

اعالن کابینه بوده است. 

چین  تالش های  و  پاکستان  به  افغان  طالبان  افزایش 
حکومت  و  طالبان  میان  گفت وگوها  میان جی گری  برای 
افغانستان، شاید موضع طالبان را در مذاکره نرم تر سازد. اما 
چنین اتفاقی نیفتاد، شاید به دو دلیل: دولت اسالمی عراق 

و شام )داعش( و هند. 
داعش 

وضعیت افغانستان با ظهور داعش که بر اساس گزارش ها 
فعالیت هایش را در والیت جنوبی هلمند آغاز کرده، بیشتر 
محلی  فرمانده  یک  توسط  گروه  این  است.  شده  پیچیده 
سنگین  ولسوالی  زمینداور  منطقه ی  در  و  می شود  رهبری 
و بخش های ولسوالی کجکی فعالیت دارد. تشویش بزرگتر 
این باور است که پیکارجویان داعش پس از آنکه گروه های 
اصلی طالبان با حکومت افغانستان گفت وگو را آغاز کنند،  
خود را به حیث گروه مخالف گفت وگو جا بزند و در روند 

مصالحه و مذاکره مانع جدیدی ایجاد نماید. 
هند

پاکستان خلق شده،  از سوی  تبلیغاتی جدیدی که  فضای 
این است که هند از خاک افغانستان به منظور انجام حمله 
بر پاکستان استفاده می کند. هدف آن این است که هر نوع 
نماید،  بازی  افغانستان  در  هند  دارد  احتمال  که  را  نقشی 
شورشیان  که  هند  ادعای  مقابل  در  جدلی  و  کند  محدود 
حمایت  پاکستان  توسط  کشمیر  و  جامو  در  میان مرزی 
می شود، خلق کند. پاکستان زیر فشارهای شدید قرار دارد 
و این فشارها در بیانیه ی اخیر وزیر خارجه ی ایاالت متحده 
در اسالم آباد و بیانیه ی سرمنشی ملل متحد در دهلی که 
مرز های  در  تروریزم  علیه  مبارزه اش  بین  نباید  پاکستان 
شرقی اش با مرزهای غربی تفاوت قایل شود، آشکار است. 
پاکستان زمانی برای مصالحه در افغانستان کار خواهد کرد 

که از هر جهت مطمئن شود. 
روند جاری 

با این حال، نیرنگ استراتژیکی در حال بازی شدن است. به 
تاریخ 11 جنوری، پیش از اعالن کابینه ی افغانستان، جنرال 
رضوان اختر- رییس آی اس آی- با غنی در کابل مالقات 
کرد. این سومین سفر او به کابل در ماه های اخیر بود. به 
و  افغانستان  بین  هماهنگی  و  همکاری  که  می رسد  نظر 
پاکستان در انجام عملیات نظامی علیه پیکارجویان افزایش 
با  آغاز گفت وگوها  تا کنون سد  این وجود،  با  یافته است. 
افغانستان،  اجرائیه ی  رییس  است.  نشده  شکسته  طالبان 
عبداهلل عبداهلل، قرار است در این رابطه از اسالم آباد دیدن 
پاکستان  که  اند  داده  گزارش  پاکستانی  رسانه های  نماید. 
آموزش های  فراگرفتن  برای  که  را  افغانی  طالب  صدها 
بودند،  شده  کشور  آن  وارد  پاکستان  مدارس  در  مذهبی 

اخراج کرده اند. 
اوضاع در افغانستان و پاکستان هم چنان پیچیده و نامطمئن 
زودترین  در  ثبات  از  سطحی  به  افغانستان  رسیدن  است. 

وقت، برای این کشور و ثبات منطقه امر ضروری است.
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بعد از ادای نشست نامزدوزیران روی چوکی های روبروی شما و ادای سالم 
این جانب، به جانب شما وکیل مردان و وکیل زنان گرامی، به خصوص یک 
عده ی تان که اگر یادتان باشد، همین چند روز پیش نشستیم و تصمیم گرفتیم 
و در آخر مولوی صاحب اختر دعای خیر کرد، امروز تصمیم دارم بعضی از 
وزیران خویش را خدمت تان به معرفی بگیرم. امیدوارم قلم رای شما با رنگ 
سبز مزین باشد. اما پیش از معرفی این نامزدوزیران، اولویت های مبرمی را 
خدمت شما عزیزان و نور دیده گان این مردم به عرض برسانم که واقعًا از 
شدت اولویت، گویا به سوء تغذیه مواجه شده اند. اولین چیزی که حکومت 
من به آن اولویت خواهد داد، تولیدات داخلی است. من از این تولیدات کاماًل 
تشکری می کنم و مثل نوکر در خدمت آن خواهم بود. اگر تولیدات داخلی 
به  هم  شانزده پولی  یک  که  دارم  بنیادین شک  چارچوب  در  بنده  نبود،  ما 
افغانستان کمک شود. اولویت دوم، نگرانی مردم از ناامنی می باشد. متأسفانه 
من بودجه ی چند میلیاردی اردو و پولیس را می شناسم. آن ها از این که از 
انشا اهلل  اند.  افغانستان تمویل نمی شوند، به نحوی دل خور و دل درد  داخل 
تعالی اگر روزی برسد که بودجه ی اردو و پولیس ما از داخل افغانستان تهیه 
شود، من خوش حال می شوم و به بچه گگ خود هم می گویم که خوش حال 
والیت های  ناامن ترین  از  یکی  است  نزدیک  هم  کابل  که  می دانم  باشد. 
کشور شود و مثل والیت غزنی که دیروز یک موتر را در آن ماین تکه تکه 
کرد و مسافرانش را قطعه قطعه، هر روز شاهد ماین گذاری های دشمن، ولو 

که در لباس مخالفان سیاسی، باشد. 
خویش  وقت  قدر  امیدوارم  است.  ارزش  با  خیلی  شما  وقت  عزیز!  وکالی 
وقتی شما  قبل  بگیرید. من سال ها  کار  به خیر مملکت  آن  از  و  بدانید  را 
هیچ کدام تان وکیل نبودید، پیش خدا شب و روز دعا می کردم که ای کاش 
همین شخصیت های فرزانه روزگاری وکیل مردم شوند. من به خوبی آگاهم 
بزرگان  از  بعضی  دارید.  وکالت  راستای  در  فوق العاده  استعداد   که شما چه 
شما مدام بر من فشار وارد می کردند که فالنی ها وکیل صاحب   های محترم 
و آدم های شایسته  اند و باید در کابینه ی حکومت وحدت ملی جای داشته 
باشند؛ اما من وقتی دیدم اگر همان وکیل صاحبان را بگیرم و وزیر برای 
حکومت وحدت ملی معرفی کنم، در پارلمان کسی نمی ماند. مطمئنم خود 
شما این مسئله را بهتر از من می دانید و نیازی نیست مشاور صاحب آن را 

در فیس بوک خود بیاندازد.
بگویید.  دارد، شما  اگر  ندارد.  مادر  و  پدر  مردم! سیاست  باعزت  نمایند  گان 
بشر دوست صاحب! آیا سیاست پدر و مادر دارد؟ ...  ببخشید، فکر کنم آقای 
از شما  پارلمان کشیده. به هر صورت، می دانم یک جمع  از  را  بشردوست 
اندکی از من آزرده خاطر شده اید. من قباًل از طریق های مختلفی تالش کردم 
اما به نظرم که مصلحت قادر متعال  که رضایت خاطر تان را فراهم آورم؛ 
نبود. یک بار تصمیم گرفتم که برای هر کدام از شما که از من دل خور بودید، 
یک ساعت رادو و پنج هزار کلدار امریکایی اختصاص بدهم. فکر می کردم 
در این وضعیت خراب کار و بازار، شما کم خرج باشید؛ اما الحمدهلل وضع شما 
خیلی خوب بود. شما به آن نیاز نداشتید و آن را رد کردید و گفتید که ببر این 
تحفه ی خویش را زیر بالشت فالن خانم بگذار که کمی بلند شود و موقع 
خواب پوخخخس نکند. امیدوارم حاال از خر نارضایتی پایین شده باشید و 
در جاده  ای که قباًل روان بودیم، با ما یک جا و هم گام حرکت کنید. من تا 
آخرین ثانیه  سر قولم بودم؛ اما تقدیر الهی نبود، حاصالت نصف شد! می دانم 
که شما بچه ی صنف اول نیستید که قهر کنید و ما هرچه پیش شما عذر 
کنیم، شما قبول نکنید. از باب احتیاط گفتم؛ چون در کل من آدم محتاطی 
هستم. حتا موقع غذا خوردن احتیاط می کنم که پق پق گلویم باال نشود. از 
را بسیار دوست  با آن که آن  پَرَ  کی می خورم.  قاق  نان  همین خاطر، کم تر 
دارم، اما مید  گی این نان گاهی کار آدم را به پق پق می کشاند. نه نه راحت 
باشید! من قباًل دستور داده ام که کسی حق ندارد هرچه دلش خواست، در 

فیس بوک بنویسد!
و  وزارت ها  برای  که  را  شخصیت هایی  این  تمام  دوستان!  نهایت  وکالی 
ریاست ها در نظر گرفته ام، حتا از خود من هم الیق تر اند. یکی از آرزوهای 
وزیر شان!  من  و  شوند  جمهور  رییس  این ها  روزی  که  است  این  من 
توانایی های شان برای همه ی تان معلوم است. از بس زیاد است، ماه ها طول 
کشید تا ما آن  را کشف کنیم. واال چه عرض کنم، هرچند یک تعدادی را که 
ما در نظر گرفته بودیم، ناقص برآمدند؛  اما باز هم  شما  کاری کنید که آبروی 
از این بیش تر نرود. شما را به طول و عرض تان قسم! قول می دهم  بنده 
مدت وکالت تان را یک سال دیگر تمدید کنم. اگر هیچ بهانه ی دیگری پیدا 
نشد، بودجه ی انتخابات را بهانه می کنم. به آن یوسف دالور می گویم که 
از همین حاال خبر نبود بودجه را به گوش مردم برساند تا از طریق مردم به 
گوش شما برسد و شما سر ما باور کنید که ما اهل عمل هستیم. همه اش 
را که الف نمی زنیم. من هفته ی آینده به ترکمنستان خواهم رفت. بگویید 

از آن جا برای تان چه بیاورم؟
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پنج  برنامه های  شرح  برای  دیروز  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس 
ساله ی حکومتش و معرفی اعضای کابینه به مجلس نمایندگان رفت و 
برنامه های حکومتش را در بخش های امنیت، سیاست خارجی، صلح، 
کرد.  تشریح  مجلس  نمایندگان  به  حکومت داری  و  کودکان  و  زنان 
آنچه که در مورد برنامه های پنج ساله ی رییس جمهور می توان گفت و 
می تواند وجه امتیاز او از رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، باشد، این 
است که او دست کم در عرصه های مختلف حکومت داری خویش دارای 
دیدگاه و برنامه های مشخص می باشد که به نحوی نشان می دهد که 
درک او از مشکالت و نیازهای جامعه ی افغانستان، واقع بینانه است و 
حامد کرزی  دوره ی  در  که  نارسایی  و  تطبیق شوند  برنامه ها  آن  اگر 
وجود داشتند و از برنامه های دولتی نظارت صورت نمی گرفت، از بین 
برده شوند. می توان امیدوار شد که رییس جمهور می تواند بانی تغییرات 

ارزشمند در دوره ی زمام داری اش گردد. 

را  کابل  بی شماری  انتحاری  گذشته، حمالت  هفته ی  چند  جریان  در 
تکان داده اند. نظر به وضعیت امنیتی، به نظر می رسد که در هر گوشه ی 
بازرسی،  ایستگاه های  در  شده اند:  گماشته  مسلح  محافظان  پایتخت، 
 ورودی های وزارت خانه هایی که پشت موانع عظیم و دیوارهای بلند با 
سیم های خاردار پنهان شده اند، یا هم در جاده های شهر. هرچند این 
نیروهای امنیتی در خط مقدم قرار دارند و  بنا بر این، اغلب قربانیان این 
حمالت هستند؛ اما نگهبانان کابل به آرامی مأموریت شان را وظیفه ی 

شریف خدمت به کشور شان می دانند.
منطقه ی  در  با یک همکارش  که همراه  است  پولیسی  افسر  شهاب، 
می کند.  نگهبانی  کابل،  مرکز  در  خان،  اکبر  وزیر  آرام  و  مسکونی 
یونیفورم آبی کمرنک و متمایل به خاکستری پولیس ملی افغانستان که 
جلو  پاسدارخانه ی کوچک آویخته شده است تا خشک شود، آرامی را 
نشان می دهد؛ اما دیوار ساخته شده از بوری های ریگ و کالشینکوفی 
تصور  این  به  است،  شده   آویخته  پولیس  مردان  شانه های  روی  که 
به  را وظیفه ی شریف خدمت  مأموریتش  او مشتاقانه  خیانت می کند. 
در  انتحاری  حمله ی  یک  اواخر  این  در  هرچند  می خواند.  کشورش 
این نزدیکی ها صورت گرفته است، او ادعا می کند که از هیچ چیزی 
افغانستان و به طور عموم  نمی ترسد. برعکس، او می گوید که پولیس 
افغان ها، هرگز اهل ترس نیستند و بالفاصله اضافه می کند که طالبان 

را شکست خواهند داد.
با قلب یک شیر

امنیت  ریاست  مقابل  که  سربازانی  جوان،  پولیس های  با  مقایسه  در 
افغانستان که پشت دیوارهای کالن  بدنام  ملی، شبکه ی استخباراتی 
و  ایستاده اند  است،  قلعه  یک  شبیه  بیش تر  و  است  پنهان  کانکریتی 
خستگی شان را پنهان می کنند، کمتر جدی اند. دو تن از آن ها بیهوده 

این  برداشت می شود،  رییس جمهور  ماهه ی  کارکرد سه  از  آنچه که 
واقعیت است که رییس جمهور در زمینه ی طرح مشکالت و برنامه های 
حکومت داری اش خوب عمل کرده است. اما در عرصه ی عمل، با آن که 
رو به رو  حکومت  ساختاری  نارسایی های  از  ناشی  دشواری های   با  که 
جهت،  این  از  کند.  عمل  داده  وعده  که  آنچه  به  نتوانسته  می باشد، 
نخبگان  او  نزد  جمهوری  ریاست  روز  اولین  در  که  امیدواری هایی 

سیاسی و مردم به وجود آمده بودند، رنگ باخته اند. 
در  آنچه  که  به  جمهور  رییس  که  دارند  انتظار  جامعه  و  مردم 
و  زندگی  در  نهادی  تغییرات  از  و  می کند  مطرح  سخنرانی هایش 
مصداق  کند.  می دهد،  عمل  نوید  مردم  به  حکومت داری اش  شیوه ی 
زمینه ی  در  را می توان   رییس جمهور  با عملکرد  تناقض شعار  واقعی 
از کارنامه، سطح تحصیل، شایستگی و  یافت.  معرفی اعضای کابینه 
توانایی تعداد  زیادی از اعضای کابینه معلوم می گردد که رییس جمهور 

وقت می گذرانند و یکی از مردان جوان این گروه که رنگ تیره، ریش 
و دستمال گلدار و شیک سیاه و سفید دارد  را طالب می خوانند. سرانجام 
مردی که به طالب بودن متهم است، جدی تر می شود و می گوید که 
حمالت،  به  توجه  با  اما  است؛  خسته کن  کار  یک  کابل  در  نگهبانی 
به خاطر  را  این کار  از آن جایی که آن ها  این حال،  با  نیست.  بی خطر 
با  ادعا می کند،  انجام می دهند، کار خوبی است. وی هم چنین  کشور 
نمی ترسد.  او هرگز  است،  افزایش  در حال  وجودی که خطر همیشه 
و  پرسش ها خسته اند  این گونه  از  دیگر  سرباز  دو  که  می رسد  نظر  به 
بیش تر عالقه مند دختران و بازی با موبایل های شان هستند. در جاده ی 
می شود، شمس الدین،  منتهی  حکومتی  منطقه ی  یک  به  که  دیگری 
او،  نظر  به  می کند.  اداره  را  سفید  و  سرخ  رنگ آمیزی شده ی  مانع 
افغان های مانند او باید از کشور شان مراقبت کنند تا افغانستان بتواند 
پیشرفت کند، شگوفا شود و به کشوری مانند کشورهای غربی تبدیل 
را  او  فزاینده  انتحاری  حمالت  که  می شود  پرسیده  او  از  وقتی  شود. 
نگران می کنند یا خیر، بدون این که حرفی بزند، به کالشینکوف روی 

شانه اش اشاره می کند.
در  پیاده رو ها  و  موترها  اندکی  تعداد  آن  شب،  بی مهتاب  شام  ناوقت 
از  جاده ها وجود دارند، هرچند ساعت فقط هشت شام است. گروهی 
ادعا  و  ایستاده اند  اسلحه ی شان  به  مجهز  موتر  کنار  پولیس  افسران 
می کنند که یونیفورم مثل پوست شیر است و شیرها ترس نمی شناسند. 

شهیدان، قهرمانان و پیشوندهای بسیار دیگر
اداره ی پولیس محلی در تره خیل،  حومه ی روستا مانند کابل، شباهت به 
یک پایگاه نظامی دارد؛ اما مانند بسیاری از مسایل دیگر در افغانستان، 
تصور پستی را به نمایش می گذارد. دیوارهای دورادور آن فرو می ریزند 
با  شده اند.  ساخته  مستحکم  روسی  کهنه ی  تانک های  اسکلیت  با  و 

نتوانسته است به آنچه که در جریان مبارزات انتخاباتی اش شعار می داد 
و  شایسته  کابینه ی  و  است  مخالف  قدرت  تقسیم  با  که  می گفت  و 
متخصص  تشکیل می دهد،  عمل کند. بعد از نشر نام اعضای کابینه، 
روشن شد که اعضای آن بر اساس معیار تقسیم قدرت و داشتن روابط 

سیاسی گزینش شده اند. 
نمایندگان  مجلس  در  دیروز  جمهور  رییس  که  برنامه ا ی  مهم  موارد 

ارائه کرد، این ها اند:
رییس جمهور یکی از برنامه های  حکومتش را بلند بردن   .1
سطح تولیدات داخلی عنوان کرد. او گفت که می خواهد تولیدات داخلی 
را باال ببرد و  هزینه ی 4 میلیارد دالری ای که برای تأمین نیازمندی های 
ارتش و پولیس ملی ضرورت است را می شود از این طریق تأمین کرد. 
اگر رییس جمهور در پنج سال حکومت داری اش تولیدات داخلی را در 
مدرنیزه  برای  را  برنامه هایی  و  دهد  افزایش  صنعت  و  زراعت  بخش 

به صورت  نزدیکی ها  این  در  انتحاری  حمله ی  دو  اخیرا  که  وجودی 
مجموعی 7 تن از نیروهای امنیتی را کشت و حد اقل 17 تن دیگر را 
زخمی کرد و این ادعا که در منطقه ی واقع در امتداد جاده ی بین این 
اداره ی پولیس و ورودی کابل شورشیان وجود دارند، به طوری که حتا 
افسران پولیس جرأت ندارند به تنهایی به مناطقی در این نزدیکی ها 
پولیس های  بود،  گرفته  قرار  راکت  آماج یک  باری  اداره  این  و  بروند 
این جا همه آرام اند. با این حال، آن ها اظهارات رحمت اهلل نبیل، رییس 
امنیت ملی را تصدیق می کنند که نیروهای امنیتی فاقد نیروی انسانی 
و تجهیزات اند. نظر به گفته ی آن ها، آن ها نیروی انسانی کافی ندارند 
تا با شورشیان در دروازه های کابل به طور مؤثر بجنگند. سخت است 
که  آفتابی ای  بعد از ظهر  در  حد اقل  کنیم؛  بازبینی  را  آن ها  گفته های 
دامنه های خشک و پر گرد و خاک تپه های خرمایی و کوه های  واقع در 
لبه ی هندوکش، آرام و صلح آمیز به نظر می رسند و حتا کوچک ترین 
کوه ها  این  این که  کردن  باور  و  ندارد  وجود  بالقوه  خطر  از  نشانه ای 

بتوانند النه ای برای تروریستان باشند، سخت است.
فرمانده اداره ی پولیس این محل نمی خواهد تأسف مشکالت موجود 
در کار پولیس یا نبود منابع را بخورد. وی توضیح می دهد که پولیس در 
هر حالت، دشوار یا آسان، به مردم افغانستان خدمت می کند و افسران 
کنند.  وظیفه ی شان  قربان  را  جان شان  تا  آماده اند  همیشه  پولیس 
که تالش می کنند  دارند  وجود  نشان می دهند، کسانی  اخیر  حمالت 

افغانستان را خراب کنند؛ اما نیروهای امنیتی تضعیف نخواهند شد و 
استوار خواهند ماند. نظر به گفته ی او، در افغانستان یک ملت وجود دارد 
و همه، با داشتن یک دین در یک افغانستان، متحدانه دور هم جمع 

شده اند و پولیس به خاطر محافظت از آن ها و در خدمت آن ها است.
پولیس هم چنین به مرده هایش  احترام می کند. میر افغان، افسری که در 
یک حمله ی انتحاری در این نزدیکی ها کشته شده بود، با ملقب شدن 
احترام شده است.  به شهید و قهرمان روی پوسترهای خرد و کالن 
افغانستان،  بداند که ملت  باید  پولیس، جهان  به گفته ی فرمانده  نظر 
)پروپاگند(،  تبلیغات  موجودیت  بر  مبنی  حس  است.  قهرمان ها  ملت 
چنان که اغلب وجود داشته است، قوی است. با این وجود، از آن جایی 
تقریبا  اند،  متمایل  بودن  ترحم انگیز  به  عموم  به صورت  افغان ها  که 
ناممکن است بگوییم که تا چه اندازه تبلیغات وجود دارد و تا چه اندازه 
این احساس واقعی است. حد اقل در گفت وگو با نگهبانان کابل، آن ها 
خود را شیرهای بی ترس در یونیفورم معرفی می کنند که با افتخار از 

ملت شان دفاع می کنند. 
مانند آن ها شیر بی ترس  زندگی کردن در کابل،  با  این که  نهایت  در 
با وجود  اما پی می برید که در شهری به این بزرگی، حتا  نمی شوید؛ 
حمالت بی شمار، زندگی به اندازه ی نیم آن چیزی که فکر می کنید، 
آرام  افغانستان  در  را  اوضاع  افغان ها  مانند  و  تقریبا  نیست  خطرناک 

می بینید.

سرمایه گذاری های  زمینه ی  هم چنین  و  بسازد  عملی  زراعت  کردن 
طریق  آن  از  ببرد،  باال  آن  تولیدات  و  تقویت صنعت  برای  را  داخلی 
می شود که سطح تولیدات داخلی باال برود و دولت از طریق مالیات و 
سایر وجوه مالی، بخشی از نیازمندی های نیروهای ارتش و پولیس ملی 

را تأمین کند.
برنامه  ی مهم دیگر پنج  ساله ی رییس جمهور،  باال بردن   .2
و  مهارت  از  جوانان  باید  گفت،  و  است  کشور  انسانی  نیروی  توانایی 
برنامه های  هدف،  این  برای  شوند.  برخوردار  حرفه ای  آموزش های 
آموزشی کشور را تغییر می دهد. این برنامه از این جهت اهمیت دارد 
که بیکاری یکی از مشکالت جدی جامعه ی افغانستان است و یکی از 
عوامل اصلی جنگ، ناامنی و مهاجرت شهروندان کشور به کشورهای 
همسایه و کشورهای اروپایی و استرالیا می باشد. با تطبیق آن میزان 
بیکاری در جامعه کاهش می یابد و جوانانی که از دانشگاه و مکتب فارغ 
می شوند، از مهارت و دانش روز برخور دار می گردند و می توانند جذب 

کار شوند و برای خویش اشتغال زایی نمایند.
گفته  صلح  و  امنیت  تأمین  زمینه ی  در  جمهور  رییس   .3
است، الزم است که جنگ در مناطق مرزی کشور از بین برود و این 
امر را نیاز اساسی برای تأمین صلح عنوان کرد و تأمین صلح و امنیت 
سرتاسری کشور را وابسته به آن برشمرد. رییس جمهور به خاطری به 
افغانستان ریشه در مداخالت خارجی  آن تأکید کرده است که جنگ 
دارد. طالبان و دیگر شورشیان از پاکستان و کشور های همسایه تقویت 
می شوند و گروهای تروریستی از خارج قلمرو کشور می آیند، در مناطق 
مرزی پایگاه های نظامی می سازند و با نا امن سازی آن مناطق، زمینه ی 
فعالیت  شان را مساعد می سازند. برای تطبیق این هدف، رییس جمهور 
ناگزیر است که حاکمیت دولت را در مناطقی که طالبان نفوذ دارند، 
تقویت نماید. اگر رییس جمهور همانند حامد کرزی نسبت به طالبان از 
رویکرد تساهل کار بگیرد، نمی تواند حاکمیت دولت را در مناطقی که 
طالبان نفوذ دارند، توسعه بدهد و جنگ را در مناطق مرزی کشور از 

بین ببرد.
بر  مبتنی  را  دولت  خارجی  سیاست  جمهور  رییس   .4
همکاری های متقابل و دوام دار تعریف کرد و گفت که بدون همکاری 
متقابل نمی شود  به ثبات دست یافت. این رویکرد رییس جمهور از این 
جهت اهمیت دارد که می تواند افغانستان را وارد یک رابطه ی همکاری 
متقابل بسازد. این هدف زمانی می تواند تحقق پیدا کند که دولت ار 

لحاظ کارکرد و مدیریت تقویت شود. 
تعریف  کرد،  مطرح  را  آن  جمهور  رییس  که  دیگری  مهم  نکته ی 
صالحیت های والی ها و فرماندهان پولیس می باشد که این امر کمک 
می کند، اقتدار حکومت باال برود و زمینه ی تقویت نظام فراهم شود. 
این برنامه ها زمانی قابل تطبیق اند که رییس جمهور بتواند از فرصت ها 

به خوبی استفاده کند  و آن را تطبیق نماید.

نگهبانان کابل 
در »خط مقدم« پایتخت

بشیر یاوری

مردم و جامعه انتظار دارند که رییس جمهور به آنچه  که در 
سخنرانی هایش مطرح می کند و از تغییرات نهادی در زندگی و شیوه ی 
حکومت داری اش به مردم نوید می دهد،  عمل کند. مصداق واقعی تناقض 
شعار با عملکرد رییس جمهور را می توان  در زمینه ی معرفی اعضای 
کابینه یافت. از کارنامه، سطح تحصیل، شایستگی و توانایی تعداد  زیادی 
از اعضای کابینه معلوم می گردد که رییس جمهور نتوانسته است به آنچه 
که در جریان مبارزات انتخاباتی اش شعار می داد و می گفت که با تقسیم 
قدرت مخالف است و کابینه ی شایسته و متخصص  تشکیل می دهد،  عمل 
کند. بعد از نشر نام اعضای کابینه، روشن شد که اعضای آن بر اساس 
معیار تقسیم قدرت و داشتن روابط سیاسی گزینش شده اند.

منبع:  هافینگتن پست
نویسنده: فرانز مارتی
برگردان: حمید مهدوی



نگاهیبهمهمترینبرنامههای



می دهد.  پیج و تاب  دستش  کف  در  را  درخشان  و  شفاف  بلورین  سنگ  قطعه  یک  میرزا   جان 
فروشنده ای که کاله سفیدی بر سر دارد، با لبخند می گوید، هر قطعه اش 250 دالر می ارزد. در 
خنج، قریه ای که در کنار رودخانه ی پنجشیر قرار گرفته است – والیت پنجشیر در 50 کیلومتری 
کابل موقعیت دارد- وقتی از درآمد های محلی سخن به میان می آید، جز زمرد، دیگر حرفی نیست 
که بر سر زبان ها بیفتد. سنگ های گران بهای دیگر نیز کم نیستند که در دامنه ی کوه های این 
دره، جا گرفته اند. بخشی از این سرمایه های بزرگ را تانک های جنگی روس ها  زیر تایرشان نابود 
کرده اند؛ تانک های جنگی ای که با مسعود در نبرد بوده اند. این دره که در امتداد سلسله کوه های 
هندوکش قرار دارد، ذخایر بزرگی از زمرد، طال و الجورد را در قلب خود جا داده است. موجودیت 

ذخایر معدنِی این جا افسانه ای است.
مأموریت جنگی ناتو در افغانستان در آخر ماه دسامبر 2014  خاتمه یافت؛ اما بیش از هر زمان 
دیگر، بهره برداری از این ذخایر معدنی به یک گفتمان داغ مبدل شده است. این عواید بالقوه ای 
که در افغانستان وجود دار د، می توانست در عوض کمک های جامعه ی جهانی که از سال 2002 
به این سو به افغانستان تزریق می شوند، استفاده شو د. از این معادن به شیوه ی غیر رسمی از سوی 
نهادهای داخلی و خارجی  استفاده می شد؛  این در حالی است که دولت کابل با مشکل و بحران 
از معاش ها پرداخته نشده   تا هنوز بخشی  اداره های دولتی،  بودجه ای مواجه می باشد. در بعضی 

است.
با این وجود، افغانستان سرشار از ذخایر معدنی است؛ ذخایر بزرگ معدنی چون آهن، کوبالت، طال، 
لیتیم، سنگ های کم یاب، سنگ های قیمتی و ... در گوشه  گوشه ی این کشور در زیر خاک ها پنهان 
اند. ارزش های تخمینی آن ها خیلی شگفت آور است. بر اساس تخمین ها، ارزش این ذخایر معدنی، 
از 1000 تا 3000 میلیارد دالر حدس زده شده است. خوش بینی دولت کابل بر این است که از این 

مجرا می تواند به خودکفایی اقتصادی برسد. اما واقعیت چیز دیگری است.
خان میرزا که در پیش برآمد دکان خود تکیه زده است، می گوید، در خنج، گفته می شود که این 
معادن تا دامنه های کوه های پر برف امتداد دارد. در بازار قریه، از این ذخایر معدنی مطابق یک 
قانون داد و ستد صورت می گیرد. او از زمان گذشته ی این دره می گوید که فرمانده مسعود چگونه 
با پول این ذخایر معدنی، جنگش را تأمین می کرد . او می گوید،  مسعود زمردها را به پولندی ها 
از همین ذخایر  را تجهیز می کرد. وی هم چنان می افزاید که  نیروهای جنگی اش  می فروخت و 
و  مرغوب ساخته می شوند  جاها چیزهای  دیگر  و  تایلند  هند،  نیویورک،  دبی،  در  اکنون  معدنی 
دوباره به افغانستان وارد می شوند. از او می پرسم، اگر استفاده از این معادن این قدر ساده است، خود 
شما چرا استفاده نمی کنید. او می خندد و می گوید: »این جا قانون نیست، پرسان نیست، هرکس 
می تواند  آن جا برود و فقط ده درصد باید به دولت بدهد«. او با تأسف می گوید، »این مقدار مالیه 

هم مشخص نیست«.
تقسیمات غیرقاونی معادن

خنج، اختیار تام و تمام در عواید خود دارد. خنده دار این است که دولت کابل با وجود مشکالت 
مالی، از این عواید بهره ی اندکی می برد. در سال 2013، عواید معادن افغانستان به طور چشم گیری 
را عواید  بودجه ی کشور  از  تنها 2.6 درصد  دید.  دالر خساره  میلیون ها  افغانستان  یافت.  کاهش 

معادن تأمین می نماید؛ در حالی که ذخایر معادن و عواید آن به مراتب بیش تر از آن است.
معادن  می دانند. نخست،  از  بهره برداری الزم  و عدم  این کاهش  اصلی  را علت  دلیل عمده  دو 
که  دارند  وجود  استفاده  حال  در  معدن   1400 کشور  سراسر  در  معادن.  غیر قانونی  تقسیم بندی 
محصوالت این معادن را به کشورهای همسایه صادر می کنند، به خصوص در مورد معدن کرومیت 
که به کشور پاکستان صادر می شود. زمانی که قراردادهای بهره برداری معادن به امضا می رسد، 
دولت در مقابل گروه ها و شرکت های قرارداد کننده ی خصوصی ضعف نشان می دهد و ارتباطات 

سیاسی را به عنوان دلیل انصراف و رهایی خود از این قراردادها به پیش می کشد.
بغالن  در والیت  زاغان  قره  معدن مشهور طالی  از  بهره برداری  نمونه ها، شیوه ی  این  از  یکی 
)شمال کابل( می باشد. در سال 2001، بانک سرمایه گذاری امریکایی )JPMorgan( با متصدی 
انحصاری و زورمند محلی، سادات نادری، ارتباط بر قرار نمود. قرارداد به امضا رسید  و معدن به 
از این معدن طال را استخراج نمود، به خاطر   از آن که  بهره برداری سپرده شد. آقای نادری پس 
پرداخت مالیه، قرارداد را فسخ کرد. جاوید نورانی، پژوهشگر مستقل و کارشناس در امور معادن 

محیط  و  فساد  به  آلوده  و  زورمند  افراد  دولت،  »ضعف  می گوید:  مورد  این  در  افغانستان 
سالیانه ی  مالی  نموده اند. خساره های  فراهم  را  معادن  غیرقانونی  استخراج  زمینه های  نا امن  
دولت افغانستان، صدها میلیارد دالر تخمین زده شده است. مطابق گزارش انستیتوت  صلح 
)USIP(، دولت کابل برای تأمین ثبات و پایداری افغانستان، به این مقدار پول  نیاز جدی 
دارد و با مشکل فراوان مواجه می باشد؛ در حالی که شورشیان بیش از پیش به قدرت شان 

افزوده اند.
ضعف دولت

کند،  به طور  قرارداد  بین المللی  بزرگ  شرکت های  با  می خواهد  که  زمانی  افغانستان   دولت 
آشکار از خود ضعف نشان می دهد. در سال 2007 زمانی که دولت با  یک شرکت چینی به نام 
Metallurgical Corporation of China )MCC( برای استخراج ذخایر معدنی 
مس )مس عینک( در والیت لوگر )جنوب کابل( قرارداد بست ، امیدهای زیادی به میان آمدند. 
دولت افغانستان عواید سالیانه ی 250 میلیون دالری را پیش بینی کرده بود. هفت سال از این 
قرارداد می گذرد؛ اما کار آن تا هنوز شروع نشده است. چینی ها دلیل تأخیر و شروع نشدن 

کارشان را نا امنی، موجودیت آثار باستانی از دوران بودایی و حفظ این آثار  گفته اند.
باستان شناس،  یک  باور  به  می دانند.  »غیر معقول«  را  بهانه ها  این  کابل   در  تحلیل گران  اما 
 MCC مدیران شرکت  حقیقت،  در  نمی تواند.  شده  کار  مانع  باستانی،  آثار  این  موجودیت 
در پی گفت وگوی دوباره در مورد قرارداد سال 2007  می باشند. بر اساس این قرارداد، آن ها 
باید یک مرکز حرارتی، خط آهنی به طول 718 کیلومتر و یک مجتمع فوالد سازی  راه اندازی 
نمایند؛ اما اکنون در پی تجدید نظر قرارداد اند تا این رقم را کاهش دهند. چینی ها انتظار 
دارند که 19.5 درصد  به نفع خودشان کاهش دهند. این کاهش، بی نهایت به ضرر افغانستان 
تمام می شود. به نظر می رسد که کابل در مقابل این عزم آهنین چینی ها بی پاسخ و بی دفاع 

مانده است.
این ناتوانی دولت افغانستان یک تصادم مهم نا امنی را در پی دارد. سکتورهای معادن، برای 
پیشرفت و ثبات کار شان، مجبور اند به مردم محل مراجعه کنند. شورشیان و فرصت طلبان، 
به رقابت و کشمکش های درونی شان می پردازند و دست به نا امنی می زنند. این یک ناکامی 
است. معادن در حال استفاده، اکثرا در اختیار زورمندان و فرماندهان محلی قرار دارند و حتا 

آن ها این معادن را پیش فروش می کنند.
سر  بر   ،2012 سال  در  می نماید.  بروز  رقیب  مسلح  باندهای  میان  در  هم چنان، خشونت ها 
معدن کرومیت در کوه صافی در شمال کابل، ده ها نفر کشته شدند. به تازگی ، در ماه نوامبر 
2014، به خاطر در گیری میان دو داوطلب معدن الجورد در والیت شمالی بدخشان، پنج سرباز 
پولیس کشته شدند. به باور دانش کرخیل، سردبیر خبرگزاری پژواک، یک چهارم  نا امنی ها در 
افغانستان، به خاطر مقابله ی فرماندهان محلی  و باندهای مسلح به خاطر دستیابی و در اختیار 
گرفتن ذخایر معدن صورت می گیرد. خبر گزاری پژواک یکی از خبرگزاری های مهم افغانستان 
است که اکثرا در مورد معادن بازتاب خبری دارد. دولت افغانستان برای آن که از آسیب پذیری، 
نا پایداری و شکنندگی کنونی نجات بیابد، مجبور است که در بهره برداری از ذخایر معادن، 

سعی جدی کند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

سابق می گفتند، بار کج به منزل نمی رسد. درست هم می گفتند؛ 
چرا که بار را معموال سر خر و قاطر و شتر می گذاشتند و طبیعی 
بود که اگر کجش می گذاشتند، رفته رفته بار کج تر می شد و 
سر انجام در نیمه ی راه می افتاد و صاحب بار را به عزای خود 
می نشاند. بعد که موتر کروال آمد و میهن گیر شد، این سخن 
حکیمانه هم منطق خود را از دست داد. در این عصر، متأسفانه 
بار کج به منزل می رسد. شما یک جوال گندم را در یک طرِف 
بام سراچه بگذارید و در طرف دیگر هیچ چیز نگذارید و حرکت 

کنید. بار را کج گذاشته اید، اما این بار تان به منزل می رسد.
حاال مسئله این است که اگر کسی عمدا نخواهد بار به منزل 
برسد، چه کار کند؟ سابق اگر نمی خواستید بار به منزل برسد، آن 
را بر پشت خر و قاطر کج می گذاشتید و نیم ساعت بعد به شما 
خبر می آوردند که جوال آرد در کنار سرک افتاده و خر مشغول 
لذت بردن از علِف دشت است. حاال اگر نخواهید بار به منزل 
برسد، چه کار می کنید؟ حتما می گویید که مگر ممکن است 
کسی نخواهد بارش به منزل برسد؟ خودم هم به همین فکر 
کردم و به این نتیجه رسیدم که اساسا طرح کردن چنین سوالی 
احمقانه است. خیلی خوب، از خیر این سوال می گذریم. بیایید به 

یک مسئله ی دیگر بپردازیم. به مسئله ی کابینه:
فرض کنید ملتی هست که در جان برکفی نظیر ندارد و این 
ملت گریبان شما را گرفته که کابینه می خواهم کابینه می خواهم. 
چه کار می کنید؟ شما می خواهید کابینه را یک سال بعد اعالم 
کنید، اما ملت کابینه یادش آمده و همین حاال کابینه می خواهد. 
مجبور می شوید کاری بکنید. می دانید که کاروان کابینه باید از 
گردنه ی پارلمان عبور کند. با خود می گویید: »آها، یادم آمد. 
بار را کج بگذارم که در سِر همین گردنه بیفتد«. اما بعد یادتان 
بار نمی کنید که  را  می آید که شما که خدای نخواسته کسی 
بارش بیفتد. ولی فکر می کنید که اینش دیگر واقعا مهم نیست. 
مهم این است که »بار کج به منزل نمی رسد« به عنوان یک 
و  ببینید  گردنه  را  پارلمان  که  آورد  یادتان  به  عمل  راهنمای 

خالقیت تان گل کند. چه کار می کنید؟ پاسخش ساده است:
به آدم های خود می گویید که کسانی را برای شما پیدا کنند که 
یا تحت تعقیب پولیس انترپول باشند، یا چهارده ساله باشند، یا 
افغانستان،  تابعیت  یا همزمان  باشند،  مریخ تحصیل کرده  در 
انگلستان، افریقای جنوبی، پاکستان و  هالند را داشته باشند. بعد 
این افراد را کاروان می کنید و می فرستید. سِر گردنه ی پارلمان، 
کاروان متوقف می شود. این گردنه از آن گردنه های خطرناک 
البته  شده اند.  چیز  گردنه  همین  سر  مسافران  اکثر  ها.  است  
مطمئن نیستید که کاروانی از بارهای کج را که عازم این گردنه 
کرده اید، واقعا سر این گردنه زمین گیر می شود یا نمی شود. ولی 
شما تالش بند گی خود را کرده اید و بارها را تا ممکن بوده کج 
گذاشته اید. فقط می ماند که به رسانه ها بگویید که شما دقت و 
این  جهد کافی کرده اید که بهترین ها را معرفی کنید و حاال 
قانون گذاران اند که بر سر گردنه چه تشخیصی می دهند. این را 

هم که بگویید نان تان در روغن است انشا اهلل.

کج گذاشته ام 
که نرسد 

کابل در برابر سراب معادن افغانستان
نویسنده: فردریک بوبین، خبرنگار روزنامه ی لوماند در کابل
برگردان: نسیم ابراهیمی
منبع: روزنامه ی فرانسوی زبان لوماند
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بگو مگو از

منطقمخالفتباتابعيتدوگانه؟
دوگانه  تابعيت  مورد  در  پارلمان  محترم  اعضاي 
مي گيرند  موضع  انعطاف  غير قابل  و  تند  به حدي 
ملت  و  ملك  بد بختي هاي  تمام  مي كني  خيال  كه 
و  مجرمين  زمره ی  از  نيز  آن  حاملين  و  مي گيرند  سر چشمه  دو گانه  تابعيت  از 

تبه كاران تاريخ اند!
معلوم نيست منطق مخالفت با تابعيت دو گانه در كشوري كه با بيش تر از ٢٠ 
آن  و ...  رياست  و  وزارت  هر  در  كرده ،  امضا  استراتژيك  پيمان  خارجي  كشور 
برادران عزيز خارجي به عنوان مشاور و كارشناس  تشريف دارند و نزديك به ٥ 
ميليون نفر از شهروندان آن در كشورهاي مختلف جهان زندگي مي كنند، از چه 
اصلي پيروي مي نمايد؟ مزيد بر آن، تهيه ی امكانات فني، كمك مالي، آموزشي و 
حتا تعيين سقف هزينه هاي جاري ادارات دولتي توسط همكاران خارجي و بانك 

جهاني را اصال بي خيال !

نجیب اهلل مهاجر


پایچوبينبهترازبیدستوپاییهابود...
اين خارجی ها – در مقايسه با ما- يك خوبی بی نظير 
دارند: همين كه اتفاقی می افتد، از هر رسانه يكی- 
ثغور  و  حدود  و  بر می خيزند  بسيارتايی  يا  سه  دو- 
اين  به  و شرح می دهند.  می كنند  كند و كاو  را  مسأله  چرايی  و  و چونی  چندی 
ترتيب، عوام الناس تكليف خود را با مسأله پس از كنار هم قراردادن استدالل 
موافق و مخلف روشن می كنند و له يا عليه موضع می گيرند يا بر اين می شوند 

كه مسأله ربطی به آن ها ندارد و به كاری كه سرگرم بودند، ادامه می دهند.
می پردازند  موضوع  بررسی  به  موضعی  از  شرح دهندگان  اين  كه  است  آشكار 
خودشان  كه  آن جايی  از  را  مسأله  و ضرر  سود  شعاع  دارند.  قرار  خودشان  كه 
در  را  جغرافيا  سهم  می كنند  تالش  ترتيب  اين  به  و  می سنجند  دارند،  قرار 
استنتاج های شان آن طور كه ايجاب می كند، بپردازند. وقتی حادثه ی شارلی ابدو 
اتفاق افتاد، همان شام در رسانه های روسی زبان و انگليسی زبان غوغايی برپا شد. 
بخشی از تحليل گران گفتند كه آزادی بيان برای فرانسوی ها در همان حد كه 
دين برای مسلمان ها، گرامی است و فرانسوی ها هويت ملی خود را در بيرون از 
دايره ی آزادی كامل دچار آسيب می بينند. بنابراين، آن ها حق دارند در كشور خود 
كاری كنند، مطالبی نشر كنند كه با سنت تسامح آن ها هم خوانی دارند. گروهی 
ديگر بر اين بودند كه اخالق می بايست به عنوان مهاركننده ای لحاظ و رعايت 
شود. نمی توان احساسات يك و نيم ميليارد آدم را كه از پيش معلوم است، از 
چنين كنشی دل خور می شوند، به بازی گرفت. با دين داری نمی شود استدالل 
كرد؛ زيرا در مواجهه ی استدالل خردورزانه ی دانش محور با دين داری، نمی توان 
راه  بهترين  و  يافت  هم ديگر  حد اكثرهای  و  حد اقل ها  ميان  توافقی  و  تناسب 
همانا پذيرش دين داری است، به عنوان يك واقعيت و احترام به كرامت انسانی 
دين داران كه گره خورده با دين. سومی ها هم قوانين برخاسته از اراده ی مردم را 
به عنوان محدود كننده ی آزادی ها اولويت می دادند و پابندی به آن را اصل واجب 

برای رعايت از همه جوانب.
در اين ميان دو گروه ديگر هم بودند: يك گروه می گفتند: حق فرانسه است كه 
اين طوری مجازات شود. مگر همين ها نيستند كه در خاور ميانه جنگ افروزی 
كشورهای  و  می كنند  غارت  را  ميانه  خاور  كه  نيستند  همين ها  مگر  می كنند؟ 
آن ها  منابع  به  چشم  هم  امروز  و  كردند  استعمار  سده  چندين  در  را  اسالمی 
توجيه كردند،  و  برخاستند  است  اسالمی  انكار هرچه  بر  دوم،  دوخته اند؟ گروه 
هجوم گسترده ای را كه بر مساجد و مظاهر اسالمی در اروپا اتفاق افتاد. عده ای 
به  چرا  استند،  دين شان  دل بسته ی  اين همه  وقتی  مسلمان ها  كه  نوشتند  هم 
كشورهای خود نمی روند و زير چتر داعش و طالب و ... زندگی نمی كنند. اين 

دو گروه مالكان حقيقت های مسلمی اند كه هيچ مويی الی درزشان نمی رود.
وقتی در اروپا يا امريكای شمالی هستيم يا آن كشورهايی كه خود را »جامعه ی 
اند،  معيار »ارزش های عام بشری«  توليد و صادر كننده ی  و  جهانی« می نامند 
رعايت  و  اخالق  رعايت  است.  سومی  و  دومی  گروه  برخورد  همان  مرغوب تر 

قوانين كه اهانت به ديگری را در هر شكلش ناجايز می شمارد.
اما همين اصل زيبا و زرين، آن جا كه »رعايت اخالق« و »تفسير قوانين« در 
دست گروهی از انسان های جامع الكماالت به نام مال و عالم و شورای علما قرار 
دارد، به نظر نمی رسد چنان مرغوب باشند كه در لندن، پاريس، برلين و...  ما 
برای افغانستان می نويسيم و برای ما مهم اين است كه چندی و چونی حوادث 
چه تأثيری بر وضع ما دارد. بعيد به نظر می رسد قوانين در اين جا همان حرمتی را 
سزاوار باشد كه در كشورهای ديگر، كشورهايی كه قانون گذاران شان با انتخاب 
مردم قانون گذار می شوند و از رييسان جمهور نيز با رای شان می توانند حساب 
پس بخواهند. – حد اقل ظاهر امر كه چنين است. نيست؟- قايل شدن تقدس به 
تعبير كسانی كه در سده ی بيست و يكم مدعی مالكيت حقيقت اند، بی انصافی 
در حق خردگرايی است- ولو پايش چوبين و بی تمكين هم باشد- است. اين حق 
را خردگرايی با اين نجابت سزاوار است كه وقتی با استدالل برتر روبه رو می شود، 
بر حقانيت خود خواستار جاری شدن  پافشاری  با  عقب نشينی می كند، بی آن كه 
دانشگاه  انجنيری  و  طب  دانشجويان  تظاهرات  هر  در  كه  چنان  شود،  خونی 
ننگرهار می بينيم. فشرده ی كالم اين كه توجه داشتن به خاستگاه حقيقت ها مهم 
است. حقيقت های وام  گرفته شده، هميشه حقيقت های ما هم نمی توانند بود. 
اين راه از نسخه ی مسكو و بيجينگ گرفته تا تيرانا و بلگرادش را آزموده ايم. 

واشنگتنش را هم آزموديم.
به صالح ماست بر آزادی بيان به عنوان يك حق پافشاری كنيم. می دانم امروز 

هنوز چيزی برای بيان نداريم، ولی داشته آيد به كار.
پ.ن. متوجه امكان انتقاد مبنی بر نخبه گرايی نوع سكيوالر اين متن استم.

حضرت وهریز
راه های تقویت اراده چیست؟

آيا گاهی احساس می كنی حوصله نداری دست 
در  می كنی  احساس  گاهی  آيا  بزنی؟  كاری  به 
برابر كاری كه بايد انجام دهی، مقاومت به خرج 
می دهی و بهانه می آوری؟ آيا عادت هايی داری كه 
دلت می خواهد آن را تغيير دهی، ولی اراده ی قوی 

و قدرت الزم را نداری؟
می تواند  انضباط  و  اراده  قدرت  باشد،  يادت 
درونی ات  قدرت  و  كند   متحول  را  زندگی ات 
است،  مهم  معنوی  رشد  و  موفقيت  برای  كه  را 
فعال كند. داشتن يا نداشتن اين مهارت ها عامل 
عمده ای است كه تو را به سوی موفقيت يا ناكامی 
می برد. اين قضيه برای تمام امور، خواه پيش پا 

افتاده يا اساسی، نيز بسيار مهم است.
کمی در مورد این پرسش ها فکر کن:

- چندبار قصد پياده روی داشتی و می دانستی 
كه پياده روی حالت را بهتر می كند، ولی تنبلی به 
تو اجازه ی اين كار را نداد و به جای آن در خانه 

ماندی و تلويزيون تماشا كردی؟
- چندبار سعی كردی عادت غذايی ات را تغيير 
دهی، سيگار كشيدن را ترک كنی، صبح زودتر 
از خواب بيدار شوی؛ اما اراده ای برای انجام اين 

امور نداشتی؟
- چندبار كاری را با ذوق و شوق شروع كردی، 

ولی آن را نيمه تمام گذاشتی؟
نباش؛  ناراحت  اند،  نااميد كننده   جواب هايت  اگر 
چون می توانی با اراده  ی قوی رفتارت را بهتر كنی.

اراده یعنی چه؟
برای  كه  است  باطنی  نيرويی  - اراده 
تصميم گيری، شروع كار، انجام اهداف و وظايف 
در برابر عقب انداختن كارها و تنبلی، نقش پادزهر 

را ايفا می كند.
می تواند  كه  است  مهارتی  و  توانايی  - اراده  
را  غيرضروری  و  مضر  هوس های  و  انگيزه ها 

كنترول يا رد كند. 
- اراده توانايی تصميم گيری و پی گيری با عزم 
راسخ است تا آن هدف و تصميم با موفقيت به 

پايان برسد.
مجبور  را  تو  كه  است  درونی  نيروی   - اراده 
می كند به ميل خود و از روی هوس رفتار نكنی. 
امكان  تو  به  كه  است  درونی  نيرويی  - اراده 
غلبه  بيرونی  و سدهای  موانع  تمام  بر  می دهد، 

كنی.
با  شخصی  انضباط  كنی  توجه  بايد  چنين  هم 
می دهد  قدرت  تو  به  و  است  همراه  اراده  قدرت 
و  پافشاری كنی  و  انجام هركاری سماجت  برای 
مهارتی است كه رضايت فوری و لذت و خوشی 
برايت  كه  چيزی  به  تا  می كند  مهار  را  ناگهانی 
برای  اگر  حتا  برسی،  است،  و خوش آيندتر  بهتر 
با مشكالت رو به رو  رسيدن به آن، مجبور شوی 

شوی.
انضباط  و  اراده  يعنی  مهم،  مهارت  دو  اين 
فردی  و  توانا  قدرت مند،  بسيار  را  تو  شخصی، 
به راحتی  می توانی  نتيجه  در  می كند؛  مسئول 
رفتار و اعمال خود را انتخاب كنی. وقتی اراده ی 
كه  هركاری  مورد  در  می توانی  شود،  قوی  تو 
می خواهی انجام دهی، به خوبی فكر كنی. اراده 

باعث می شود اهداف تو معقول باشند.
وقتی اراده ات قوی باشد، می توانی با تالش و تقال 
و استقامت، هر آنچه را بخواهی، به دست بياوری.

روش های تقویت اراده
دلت  كه  را  كاری  هدف:  1- تعیین 
مشخص  دقيق  به طور  دهی،  انجام  می خواهد 
كن. هدف تو بايد شفاف، قابل اجرا، مطابق توان 
و استعداد تو و واقع بينانه باشد. اگر هدفت جنبه ی 
توانايی های  از  خارج  و  باشد  داشته  بلندپروازی 
می شوی  مواجه  با مشكالتی  باشد،  شخصی ات 
كه نتيجه ی آن، نااميدی و دل سردی خواهد بود و 
تو را از ادامه ی كار باز می دارد؛ چون خود را ناتوان 
و بی اراده می بينی كه همين موارد منفی موجب 

فشار عصبی در تو می شوند.
2- شناخت توانایی: در وجودت توانايی و 
استعداد خاصی نهفته است. بايد آن ها را كشف 
به كار  را  آن ها  اهدافت  به  رسيدن  برای  و  كنی 

ببری.
3- برنامه ریزی: بايد برايت تمام امور خودت 
برنامه  ی منظم داشته باشی؛ پس هر روز كه از 
خواب بيدار می شوی، برنامه های خودت را طبق 
اولويت يادداشت كن و خودت را موظف كن كه 
تك تك آن ها را انجام دهی. در صورت تخلف در 
هر  كدام، خودت را تنبيه و در صورت موفقيت در 
اجرای هركدام، خودت را تشويق كن و به خودت 

پاداش بده.
4- تلقین: هر كالمی كه از دهانت بيرون 
می آيد، باور تو را می سازد. وقتی می گويی: »من 
آدم زرنگی نيستم«، در حقيقت حكم محكوميت 
خود را صادر كرده و به كائنات فرمان داده ای كه 
به سويت سرازير كند. سعی  را  تمام موارد منفی 
كن زمانی كه گفت و گوی ذهنی با خودت داری، 
را  آنچه  باشد؛ چون هر  از موضع قدرت  كالمت  
خودت  به  چندبرابرش  می گويی،  خودت  به  كه 
ببين  و  كن  بررسی  را  ذهنت  اول  بر می گردد. 
بيش تر اوقات خودگويی هايت مثبت اند يا منفی؛ 
چون زيربنای هستی، تفكر است. اگر می خواهی 
موارد عالی و مثبت در زندگی برايت پيش بيايند، 
نگرش و ذهنيت خود را تغيير بده و يادت باشد 
كه نود درصد تغييرات خوب و بد زندگی ات به نوع 
بستگی  زندگی  رويدادهای  به  نسبت  تو  نگرش 
دارد و ده درصد آن به وقايع بيرونی وابسته است.

مشكل افراد شكست خورده ای كه دست از تالش 
برداشتند، اين است كه خبر نداشتند در يك قدمی 
بود  اين  در  من  موفقيت  راز  هستند.  موفقيت 
و  می كردم  تالش  دری  بازكردن  برای  هرگاه  كه 
بارها تالش  و  بارها  قوی  اراده ی  با  نمی شد،  باز 
كليد  اين  »حتما  می گفتم:  خودم  با  و  می كردم 
رويم خواهد گشود.«  به  را  در  بار  اراده، صدمين 

»اديسون«
تدریجی بودن قدرت اراده

صاحب  يك شبه  باشی  داشته  انتظار  نمی توانی 
اول  كار، می توانی  اين  برای  اراده  ی قوی شوی. 

از امور جزئی شروع كنی.
نيم  صبح  روز  هر  كه  كن  اراده  1- مثال 
اگر عادت  يا  بيدار شوی،  از خواب  ساعت زودتر 
به ورزش كردن نداری، سعی كن ده دقيقه از صبح 

خود را به ورزش اختصاص دهی.
برايت  كه  را  كاری  بده  قول  خودت  2- به 
سخت است و به خاطر تنبلی مرتب از زير آن در 

می روی، انجام دهی.
تمرین های تقویت اراده

تمرین شماره یک: اگر در بس نشسته ای و 
می بينی فرد مسنی وارد می شود، بلند شو و جای 
غلبه  برای  است  تمرينی  اين  بده.  او  به  را  خود 

كردن بر مقاومت ذهنی و روحی خودت.
اگر كلی ظرف كثيف در  تمرین شماره دو: 
 آشپزخانه است كه بايد شسته شوند و تو به خاطر 
تنبلی، شستن آن ها را عقب می اندازی، به سرعت 
تو  تنبلی  نده  اجازه  و  بشور  را  آن ها  و  شو  بلند 
را كنترول كند. وقتی اين گونه عمل كنی، قدرت 

اراده ات تقويت خواهد شد.
تمرین شماره سه: به خانه می آيی و مستقيم 
تنبلی  احساس  چون  می روی؛  تلويزيون  سراغ 
اين  بر  پس  كنی،  حمام  نمی خواهی  می كنی، 
حال و هوا غلبه كن و اول سراغ حمام كردن  برو.
تمرین شماره چهار: اگر دوست داری هميشه 
قهوه يا چای را با شكر بنوشی، يك هفته تمرين 
كن و چای يا قهوه ات را بدون شكر بنوش و اگر 
عادت به مصرف زياد چای در روز داری، سعی كن 
در مدت ده روز آن را به دو پياله در روز برسانی؛ 
را  عادت هايت  می توانی  صورت  اين  در  چون 

كنترول كنی يا آن ها را تغيير دهی.
تمرین شماره پنج: اگر برای باالرفتن می توانی 
از »ليفت« يا پله استفاده كنی، پله را انتخاب كن، 

البته اگر تعداد طبقات خيلی زياد نباشند. 
درواقع با تقويت قدرت اراده، قدرت درونی خود را 
بر عادت های  باعث می شود  آشكار می كنی كه 
مضر خود غلبه كنی، راحت تر تصميم بگيری و 
جرئت پيدا كنی كه تمام موانع را از سر راه خود 

برداری و موفق شوی. )برترين ها(
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شركت اديداس، بزرگ ترين حامي ليونل مسي خواهان انتقال 
اديداس سال   بايرن مونيخ است.  به  اين ستاره ي آرجانتيني 
گزارش ها  ولی  می كند،  پرداخت  مسی  به  يورو  ميليون   18
برند  با  را  مسی  هواداران،  درصد   7٠ كه  اند  آن  از  حاكی 
نايكی كه توليد كننده ی لباس های بارسلوناست، می شناسند. 
به همين  اديداس  داد كه  گزارش  اكونوميستا  ال  خبرگزاری 
دليل می خواهد مسی را از بارسلونا به بايرن مونيخ، چلسی، 
منچستريونايتد )كه از فصل بعد اديداس خواهد بود(  يا ريال 
از  بايرن  به  مسی  پيوستن  احتمال  كه  كند  منتقل  مادريد 

همه ی گزينه ها بيش تر است.

پاريس سنت جرمن قصد دارد ادن  هازارد، ستاره ي چلسي را به 
خدمت بگيرد. درخشش  هازارد در پيراهن آبی های لندنی باعث 
شده تا تيم های بزرگ مثل ريال مادريد و بايرن مونيخ خواهان 

جذب هافبك بلجيمی باشند.
حال، روزنامه ی معتبر لو پاريزين چاپ فرانسه گزارش داده كه 
پاريس سنت جرمن، باشگاه متمول فرانسوی خواهان جذب  
از  حاكی  گزارش ها  است.  فرانسه  به  او  بازگرداندن  و  هازارد 
پيش نهاد ٥٥ ميليون يورويی اين باشگاه برای  هازارد است كه 
البته بعيد است مسئوالن چلسی با اين ارقام راضی به فروش 

ستاره ی تيم شان شوند.

روبرتو مانچيني، سرمربي اينتر عنوان كرد كه مائورو ايكاردي، 
مهاجم آرجانتيني تيمش مي تواند به يك ستاره تبديل شود. 
مهاجم آرجانتينی تا به اين جای فصل 1٠ گول در 19 بازی به 
ثمر رسانده و عملكرد خوبی در مجموع داشته است. مانچينی 
معتقد است كه اين مهاجم ٢1 ساله، تا زمانی كه تمركزش را 

روی فوتبال حفظ كند می تواند به يك ستاره تبديل شود.
برای  زيادی  جای  و  است  بااستعداد  خيلی  »مائورو  گفت:  او 
پيشرفت دارد. همه چيز به خودش بستگی دارد. اگر بخواهد به 
يك مهاجم درجه يك تبديل شود، بايد تمركزش را فقط روی 
از زمين او؟ مهم ترين چيز،  فوتبال بگذارد. حاشيه های خارج 

درخشش او در داخل زمين است«.
مانچينی سپس در باره ی آينده ی اينتر در فصل جاری گفت: 
»اينتر، هميشه اينتر است و برای افتخارات بزرگ می جنگد. 
ما تمام تالش مان را خواهيم كرد كه سهميه حضور در ليگ 
قهرمانان را به دست آوريم«. اينتر در حال حاضر با كسب ٢6 

امتياز از 19 بازی در رده ی نهم جدول قرار دارد.

به نظر لوييز فيگو اگر كريستيانو رونالدو و ليونل مسی هم بازی 
بهترين های  بودند هيچ وقت هفت سال پشت سر هم  او  زمان 
جهان نمی شدند. فيگو در مورد به دست آوردن توپ طال توسط 
بودم  فوتبال  زمانی كه من در  رونالدو می گويد:  ليونل مسی و 
آن قدر ستاره وجود داشت كه هميشه توپ طال بين دو نفر تقسيم 
نمی شد. بازيكنانی بودند كه خيلی با كيفيت تر از مسی و رونالدو 
بازی می كردند. فيگو اضافه كرد: كاری نمی توانيم انجام دهيم؛ 
زيرا اتفاقاتی كه می افتد دست ما نيست. در حال حاضر رونالدو و 
مسی هستند كه بازار توپ طال را گرم كردند و تا زمانی كه آماده 

باشند، به اين جايزه دست پيدا می كنند.

ريال  از  كه  دخيا  داويد  خود،  دروازه بان  براي  منچستريونايتد 
از  يورو  ميليون   6٥ دارد،  اختيار  در  جدي  پيش نهاد   مادريد 
جاری  فصل  در  دخيا  است.  كرده  درخواست  سپيدپوشان 
عملكرد خيره كننده ای داشته و نقش مهمی در كسب نتايج 
منچستريونايتد ايفا كرده است. او از لحاظ آماری ، بيش ترين 
سيو در ميان دروازه بان های اروپايی را به ثبت رسانده و حاال 
سپيدپوشان مادريد به دنبال جذب او هستند. به گزارش »ديلی 
اكسپرس«، منچستريونايتد 6٥ ميليون يورو در قبال او از ريال 
را  تاريخ  دروازه بان  گران ترين  ركورد  رقم،  اين  كه  می خواهد 
خواهد شكاند. در صورتی كه دخيا از تمديد قرارداد با منچستر 

سر باز بزند، يونايتدی ها به دنبال فروش او خواهند بود.
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در رسانه هاي ايتاليايي شايعات زيادي در مورد 
ستاره ی  پوگبا،  پل  جذب  به  ريال  عالقه ی 
پس  است.  شده  منتشر  يوونتوس  فرانسوي 
از اظهار نظر جنجالی مدير برنامه های پوگبا 
پيش نهاد  اولين  با  موكلش  اين كه  بر  مبنی 
از  بسياری  شد،  خواهد  جدا  يووه  از  خوب، 
ريال  كه  شدند  مدعی  ايتاليايی  رسانه های 
مادريد، خريد پوگبا را برای فصل تابستان در 

اولويت قرار داده است.
كارلو آنچلوتی، سرمربی ريال كه ديروز برای 
شركت در مراسم تاالر مشاهير فوتبال ايتاليا 
رابطه  همين  در  داشت،  حضور  فلورانس  در 
به خبرنگاران گفت: »شكی نيست كه پوگبا 
بازيكن خوب و ارزش مندی است؛ اما در حال 
خدمت  به  برای  عالقه ای  هيچ  ريال  حاضر، 
گرفتن اين بازيكن ندارد و شايعات اخير نيز 

صحت ندارند«.
كريستيانو  از  تمجيد  به  سپس  آنچلوتی 
طول  در  »من  گفت:  و  پرداخت  رونالدو 
زيادی  بزرگ  بازيكنان  با  مربی گری  ام،  دوران 
تواناترين  و  بهترين  رونالدو  اما  كرده ام؛  كار 
آن هاست. هرگز بازيكنی در تيمم نداشتم كه 
بتواند در هر بازی يك گول بزند و رونالدو اين 
انجام  به خوبی  كه  است  را چندين سال  كار 
می دهد«. كارلتو در واكنش به انتخاب يواخيم 
گفت:  دنيا   ٢٠14 سال  مربی  عنوان  به  لو 
ملی  تيم  در  لو  عالی  عملكرد  به  توجه  »با 
آلمان كه اين تيم را قهرمان جهان كرد، فكر 
می كنم كه شايسته اين عنوان بود. از اين كه 
جزو سه مربی برتر سال قرار داشتم به خودم 
می بالم و در آن مراسم، از اين كه رونالدو موفق 

به تصاحب توپ طال شد لذت بردم«.

زين الدين زيدان، بازيكن اسطوره اي تيم ملي 
حاشيه ی  در  ديروز  مادريد،  ريال  و  فرانسه 
رونالدو  از  تمجيد  به  تبليغاتي  مراسم  يك 
هفته ی  رونالدو  كريستيانو  پرداخت.  بنرما  و 
گذشته موفق شد سومين توپ طالی خود را 
نيز به دست بياورد و در يك قدمی ركورد ليو 
مسی كه چهار توپ طال دارد، برسد. رونالدو 
كه  بود  گفته  گاال  فيفا  مراسم  انتهای  در 

هدفش رسيدن به چهارمين توپ طالست.
 زيدان در پاسخ به سوالی در مورد كريستيانو 
رونالدو به خبرنگاران گفت: »شك ندارم كه 
رونالدو اگر به همين روند ادامه دهد، از ركورد 
طالی  توپ های  و  می گيرد  پيشی  مسی 
او  كه  كاری  آورد.  خواهد  به دست  بيش تری 
كار  است،  دادن  انجام  حال  در  اكنون  هم 
انگار  كريستيانو  نيست.  عادی  بازيكن  يك 

از سياره ی ديگری آمده است«.

كريم  هم وطنش  عملكرد  مورد  در  زيدان 
 9 شماره  يك  »بنزما  گفت:  ريال  در  بنزما 
بتواند  كه  نيست  مهاجمی  او  است.  واقعی 
به  اما  بزند؛  گول   6٠ سالی  رونالدو  مثل 
آمار  رونالدو،  و  او  باالی  هماهنگی  لطف 
گولزنی های ريال هر فصل بيش تر از ساير 
فوق العاده  گول ساز  يك  بنزما  تيم هاست. 
است و در مجموع برای ريال بازيكن بسيار 
در  مواقع  برخی  می شود.  محسوب  مهمی 
اين مورد كه پست او در ريال بايد تغيير كند، 
بحث می شود كه به نظر من اشتباه است. او 
در بسياری مواقع به كمك ريال آمده است«. 
زيزو در مورد شانس ريال برای قهرمانی در 
شود؛  قهرمان  ريال  »اميدوارم  گفت:  الليگا 
چرا كه در مسير درستی قرار دارد؛ اما هنوز 
بايد اميدوار  البته  از راه باقی مانده و  نيمی 

بود كه اين روند ادامه يابد«.

اعالم  گذشته  فصل  والدس،  ويكتور  وقتي 
كرد كه ديگر قصد ماندن در بارسلونا را ندارد، 
بسياري گمان مي كردند كه بارسا از جدايي 
والدس ضرر خواهد كرد؛ اما با آمدن كلوديو 
براوو، اين گونه نشد. براووی شيليايی، پس از 
8 فصل حضور در سوسيداد، تابستان گذشته 
به بارسلونا پيوست. نمايش های خوب او در 
جام جهانی نيز در اين انتقال بی تأثير نبود. 
اين دروازه بان، شروعی رويايی در بارسا داشت 
و در 8 هفته ی ابتدايی الليگا گولی دريافت 
نكرد. با اين حال، در هفته ی نهم و مقابل 
ريال، دروازه ی اين دروازه بان، سه بار گشوده 
شد تا ركورد كلين شيت های متوالی او روی 

عدد 8 بماند.

در ادامه، براوو 6 گول ديگر تا پايان نيم فصل 
اول دريافت كرد. البته او تنها دروازه بانی در 
الليگاست كه تعداد گول های خورده ی او تا 
بدين جای فصل تك رقمی است. بارسلونا با 
اسپانيا  دفاعی  خط  بهترين  خورده،  گول   9
خورده  گول   1٥ با  ريال  و  دارد  اختيار  در  را 

دوم است.
بازی  در  مادريد  اتلتيكو  مقابل  در  اگر  براوو 
نمی كرد،  دريافت  گولی  گذشته،  هفته ی 
بارسلونا  در  زارتا  زوبی  ركورد  با  می توانست 
برابری كند. زوبی در فصل 1986-1987، در 
يك نيم فصل، تنها 8 گول دريافت كرده بود. 
بدين ترتيب، براوو نتوانست به ركورد تاريخی 

زوبی زارتا برسد و تاريخ ساز شود.

انتقال   با  گذشته  تابستان  فالكائو  رادامل 
قرضي از موناكو به منچستريونايتد پيوست؛ 
اما هنوز نتوانسته آمار گولزني هاي خود را در 
مصدوميت  بسياری،  دهد.  افزايش  تيم  اين 
دليل  را  گذشته  فصل  در  او  صليبی  رباط 
اوجش  روزهای  از  فالكائو  گرفتن  فاصله 
می دانند. پس از نيمكت نشينی در بازی های 
وارد  را  فالكائو  تدريج  به  فان خال  ابتدايی، 
تيگره  ال  كار  حاصل  كرد.  اصلی  تركيب 

تاكنون سه گول در ليگ برتر بوده است.
از  پس  كه  كلمبيايی  ستاره ی  اين 
بازی  در  ساوتهمپتون،  مقابل  سكونشينی 
مقابل رنجرز 9٠ دقيقه به ميدان رفت و دو 
فرصت عالی گولزنی را هم از دست داد، به 
ديلی ميرور گفت: »9٠ دقيقه بسيار مهمی 
برای من بود؛ چرا كه نياز داشتم بازی كنم. 
از اين كه مربی بازهم به من اعتماد كرد و مرا 

در تركيب ثابت قرار داد، خوش حالم.

يونايتد  برای  باز هم  زودتر  اميدوارم هر چه   
گولزنی كنم. 

اگر باز هم فرصت گولزنی نصيبم شود، آن را 
از دست نخواهم داد. از اين مسئله مطمئنم. 
تا  عملكردم  از  و  خوش حالم  منچستر  در 
هيچ  خوش بختانه  هستم.  راضی  بدين جا 
به طور  مصدوميتم  و  ندارم  فيزيكی  مشكل 

كامل برطرف شده است«.

زين الدين زيدان، سرمربي ريال مادريد كاستيا 
و هافبك سابق ريال مادريد عنوان كرد كه 
سپيدپوشان  روزهاي  اين  ستاره ي  ايسكو، 
به خاطر  ايسكو  دارد.  او  به  زيادي  شباهت 
سبك بازی اش با بازيكنان بزرگی مثل زيدان 
مقايسه می شود. او اين روزها ستاره ی ريال 
مادريد است و عملكرد خيلی خوبی از خود 
كه  كرد  تأييد  نيز  زيدان  و  گذشته  به جای 

شباهت هايی بين اين دو وجود دارند.
او گفت: »او خيلی شبيه من است. هواداران 
روزهای  و  هستند  راضی  عملكردش  از 

بازی  می گذارد. هميشه  پشت سر  را  خوبی 
می كند و در حال پيشرفت است و خالقيت 
خيلی بااليی دارد«. زيدان در باره ی احتمال 
ببينم  »بايد  گفت:  ريال  در  مربی گری اش 
كاستيا  در  حاضر،  حال  در  شد.  خواهد  چه 
خوش حالم. بايد ببينيم اتفاقات آينده چطور 

رقم می خورند«.
انتقال  در  نقشی  آيا  اين كه  باره ی  در  زيزو 
پوگبا به ريال خواهد داشت گفت: »نه زيرا، 
بهترين ها  ولی  ندارم،  او  از  شناختی  شخصا 

هميشه به ريال می آيند«.

اسپانيايي   باتجربه ی  هافبك  آلونسو،  ژابي 
در گفت وگو با وب سايت رسمي باشگاه بايرن 
مونيخ از نقش كليدي اي كه با گذشت تنها 
پيدا  تيم  اين  به  پيوستن  از  نيم فصل  يك 
رفتن  از  بعد  بايرنی ها  كرد.  كرده،  صحبت 
تونی كروس به ريال، بازيكنی را جذب كردند 
آمدنش  كرد  ثابت  همه  به  نپاييد  ديری  كه 

 ارزشش را داشت.
وجود  با  سن  سال   33 با  آلونسو  ژابی 
به  ماتئوس،  لوتار  چون  كارشناسانی  انتقاد 
برابر كلن  بازی  در  و  باواريايی ها ملحق شد 
موفق شد با   ٢٠6 پاس، ركورد بيش ترين پاس 
را به نام خودش ثبت كند  و اين دقيقا همان 
عاملی است كه آلونسو را از سايرين متمايز 

می كند: پاس  كاری و تقسيم بازی .
من  شغل  »اين  می گويد:  بازيكن  اين  خود 
است و هميشه اين كار را  كرده ام. وقتی كه 
تو در مركز ميدان و به عبارتی در وسط بازی 
 قرار داری، نبايد مدت  طوالنی توپ را در اختيار 
خودت نگه داری.در عوض بايد به كرات پاس 
بدهی، آن هم هرچه سريع تر، بهتر. من  كسی 
هستم كه توپ را از اين سمت به آن سمت 
منتقل می كنم، از خط دفاعی به خط حمله 
جريان  به  است:  همين  من  كار  می رسانم. 
همين طوری  هم  شخصيتم  بازی.   انداختن 
نمی توانم  هم  ديگر  جای  هيچ  است. 
فقط  مدافع،  نه  مهاجمم،  نه  من  كنم.  بازی 

بازی ساز«.

بايرن  فرانسوي  ستاره ی  ريبري،  فرانك 
با  امسال  دارد  قصد  كه  مي گويد  مونيخ، 
تيمش هر سه جام ممكن را فتح كند. ريبری 
كه در سال ٢٠13 با بايرن به چنين افتخاری 
سايتونگ«  »بيلد  با  گفت وگو  در  رسيده، 
نمی كنم  فراموش  »هرگز  داشت:  اظهار 
از بردن سه جام در يك فصل چه  كه بعد 
احساسی داشتم. انگار می خواستم پرواز كنم. 
می خواهم  بود.  ديوانه كننده  بود.  فوق العاده 
ما  كنم.  تجربه  را  حس  اين  ديگر  يك بار 
برای ساختن يك  را  اقتضائات الزم  همه ی 

فصل رويايی در اختيار داريم«.
موفق   ٢٠1٢-13 فصل  در  باواريايی ها 
هاينكس  يوپ   مربی گری  با  بودند  شده 

ليگ  و  آلمان  حذفی  جام  بوندسليگا،  در 
قهرمانان باشگاه های اروپا قهرمان شوند. در 
چند مدت اخير هم كه پپ گوارديوال سكان 
نظر  به  گرفته،  دست  در  را  بايرن  هدايت 
می رسد اين تيم به شرايط ايده آل و آرمانی 

نزديك شده است.
در  قبل  »فصل  افزود:  باره  اين  در  ريبری 
تا  می رفتيم  پيش  درست  زمينه ها  همه ی 
ريال  به  نيمه نهايی چمپيونزليگ  اين كه در 
از  ريتم  انگار  نشد.  ديگر  و  خورديم  مادريد 
طرز  به  كه  شد  اين  نتيجه  و  افتاد  سرمان 
مسخره ای حذف شديم. اما اين شكست ما 
را قوی تر كرد. اين اتفاق ديگر تكرار نخواهد 

شد«.

برندن راجرز، سررمبي ليورپول پيش از ديدار 
به  اتحاديه،  جام  در  چلسي  مقابل  تيمش 
حريف هشدار داد كه با تيم متفاوتي نسبت 
به تيم نيم فصل اول كه شاگردان مورينيو 
خواهند  تقابل  آن شدند،  به شكست  موفق 
داشت. چلسی در ماه نوامبر موفق شد ٢-1 
حاال  و  دهد  شكست  آنفيلد  در  را  ليورپول 
در  لندنی  آبی های  ميزبان  سرخ ها  ديگر  بار 
هشدار  حريف  به  راجرز  بود.  خواهند  آنفيلد 
داد كه تيم دچار تغييراتی شده و خطرناک تر 

از اوايل فصل ظاهر خواهد شد.
او گفت: »می دانم كه اگر بخواهيم قهرمان 
را  تيم ها  بهترين  بايد  بشويم،  جام  اين 

پيشرفت  فصل  طول  در  دهيم.  شكست 
خوبی  به نفس  اعتماد  و  داشته ايم  خوبی 
آن ها  با  كه  باری  آخرين  آورده ايم.  به دست 
نداشتيم، ولی  قرار   كرديم، در شرايط خوبی 
رو به پيشرفت بوديم و از لحاظ روحی روانی 
وضعيت  در  چلسی  داشتيم.  خوبی  شرايط 
خيلی خوبی قرار دارد. تيم بسيار باتجربه ای 
امتياز   ٥ با  می كند.  بازی  خوب  كه  دارند 
هستند،  برتر  ليگ  جدول  صدر  در  اختالف 
ولی هنوز راهی طوالنی پيش روست. هدف 
ما هنوز كسب جام و صعود به چمپيونزليگ 
به  زيادی  كمك  می تواند  جام  يك  است. 

آينده ی ما كند«.

ريال  سابق  ورزشي  مدير  والدانو،  خورخه 
مادريد مدعي شد كه توني كروس، هافبك 
خستگي  دچار  ذهني  لحاظ  از  سپيدپوشان 
سوی  از  ديروز  كه  كروس  است.  شده 
كميته ی آمار و ارقام فيفا به عنوان بهترين 
شد،  انتخاب   ٢٠14 سال  در  جهان  بازی ساز 
اخير  هفته ی  چند  در  والدانو  عقيده ی  به 
درخششی نداشته و دليلش، خستگی ذهنی 

بوده و نه جسمی.

خستگی  علت  بازی ها  »تعدد  گفت:  والدانو 
كروس است، ولی جدا از خستگی بدنی، او 
از لحاظ ذهنی نيز خسته است و دليل عدم 
نياز  او  است.  موضوع  همين  او،  درخشش 
تا سرحال تر شود. مشكل  دارد  استراحت  به 
مشكل  اين  از  تيم  كل  و  نيست  بدنی  او 
 6 بازيكن  يك  پيش،  می بر د. 4٠ سال  رنج 
كيلومتر می دويد، ولی امروزه، شايد بيش از 

1٠ كيلومتر در هر بازی بدود«.
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غنی،  اشرف  محمد  دیدار  در  روز:  اطالعات 
ایران،  خارجه ی  وزیر  با  کشور  جمهور  رییس 
دو  میان  استراتژیک  توافق نامه ی  طرح  روی 
سپس  است.  شده  نظر  تبادل  و  بحث  کشور 
محتوای  ترتیب  از  بعد  کرده اند،  توافق  دو طرف 
این توافق نامه در یک چارچوب منظم، در جریان 
سفر رییس جمهور غنی به ایران، توسط سران دو 

کشور امضا شود.
نشر  با  دیروز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
خبرنامه ای اعالم کرد، محمد جواد ظریف، وزیر 
جمهور  رییس  دعوت نامه ی  ایران  خارجه ی 
کشورش را به رییس جمهور غنی برای یک سفر 
غنی  اشرف  داد. سپس  تحویل  ایران  به  رسمی 
گفته است که در یک فرصت مناسبت به کشور 

ایران سفر می کند.
بر اساس این خبرنامه، این دیدار در ارگ ریاست 
جمهوری انجام شد و هر دو جانب در مورد مسایل 
مبارزه ی  افراطیت،  و  تروریزم  با  مبارزه  امنیتی، 
مشترک با مواد مخدر، مشکالت مهاجران افغان 
و همکاری های اقتصادی، به ویژه در عرصه های 
ترانزیت و انرژی برق، بحث و تبادل نظر کردند.

رییس جمهور در این دیدار گفته است که ایران 
افغانستان در  منحیث یک کشور همسایه، برای 
دارد.  اهمیت  دراز مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
رییس جمهور می گوید که بهترین راه برای رفاه 
گسترش  منطقه،  کشورهای  شدن  ثروت مند  و 

همکاری های منطقه ای است.
ایران  وزیر خارجه ی  سپس محمد جواد ظریف، 
را  ملی  کابینه ی حکومت وحدت  معرفی رسمی 
کار  روی  با  که  است  گفته  و  خوانده  مهم  گام 
آمدن حکومت جدید، فصل تازه  ای از همکاری ها 
میان افغانستان و ایران باز شده است. او می گوید 
که کشورش برای همکاری با حکومت افغانستان 

در بخش های مختلف آمادگی دارد.
او افزوده است، افغانستان و ایران با چالش های 
مشترک مواجه اند و برای حل آن باید دو طرف 
است،  گفته  ایران  خارجه ی  وزیر  کنند.  تالش 
پیشرفت روند صلح و  را در  افغانستان  کشورش 
کابل شد  وارد  دیروز  او  می کند.  همکاری  ثبات 
و پس از آن با عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی نیز 
در مورد مبارزه با هراس افگنان و حل مشکالت 

مهاجران گفت و گو کرد.

ماین  انفجار  اثر  بر  روز:  اطالعات 
ولسوالی   راه  مسیر  در  جاده  کنار 
باشنده ی   8 جاغوری- گیالن، 
باخته اند.  جان  جاغوری  ولسوالی 

ملی  امنیت  مأموران  روز:  اطالعات 
دستگاه  یک  با  همراه  را  جعل کار  یک 
از  سالح  حمل و نقل  جعلی  جواز  چاپ 
شهر کابل بازداشت کردند. در خبرنامه ی 
ارسالی امنیت ملی به روزنامه ی اطالعات 
روز آمده است که این فرد ایمل نام دارد و 
حین چاپ و توزیع کارت های جعلی حمل 
طی  داخله،  امور  وزارت  آدرس  از  سالح 

یک عملیات ویژه بازداشت شده است.
بر اساس این خبرنامه، این فرد کارت های 
فعالیت  جواز  سالح،  حمل  جواز  جعلی 

اعضای  انفجار  این  قربانی  پنج 
»حیدر«  منطقه ی  از  و  خانواده  یک 
احسان اهلل  هستند.  جاغوری  ولسوالی 
جاغوری  پولیس  فرمانده  علم یار، 

بدل  در  را  تابعیت  تذکره ی  و  شرکت ها 
اخذ پول برای شهروندان داخلی، خارجی، 
مسئوالن شرکت ها، اشخاص غیر مسئول 
و استفاده جو تهیه و توزیع می کرد. در این 
خبرنامه آمده است که متهم در بدل هر 
قطعه جواز جعلی حمل سالح، مبلغ 600 

دالر امریکایی دریافت کرده است.
بر اساس این خبرنامه، این فرد حین توزیع 
5 قطعه کارت جعلی باالفعل بازداشت و از 
مخفی گاهش در ناحیه ی چهارم شهر کابل 
به تعداد 95 قطعه کارت غیر قانونی حمل 

هشت  انفجار  این  در  می گوید، 
و  مرد   3 زن،   4 به شمول  غیر نظامی 

یک کودک کشته شده اند.
والی  معاون  احمدی،  علی  محمد 
شدگان  کشته  آمار  این  نیز  غزنی 
افراد  تعداد  این  است.  کرده  تأیید  را 
»سوپر  نوع  موتر  یک  برخورد  اثر  از 
کاشتوم« با ماین کنار جاده در مسیر 
داده اند.  جان  انگوری  جنده- ناوه ی 
 10 موتر  این  که  می شود  گفته 
دو  تعداد،  این  از  و  داشته  سرنشین 
زنده مانده اند. گفته می شود  آنان  تن 
از  مانده،  زنده  سرنشینان  از  تن  یک 
اثر زخمی که برداشته بود، بعدا جان 

داده است.
سرنشینان این موتر از کابل به طرف 
غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی 
را  رویداد  این  مسئولیت  می رفتند. 
از  برخی  اما  نگرفته؛  بر عهده  کسی 
داده اند،  احتمال  جاغوری  باشندگان 
افراد  یا  طالبان  سوی  از  ماین  این 

جعلی  جواز  و  جعلی  تذکره های  سالح، 
فعالیت شرکت همراه با یک پایه ماشین 
چاپ، یک پایه ماشین اسکنر و یک پایه 

کمپیوتر لب تاپ به دست آمده اند.
بازداشت 12 مظنون

با نشر  در همین حال، وزارت امور داخله 
در  کابل   پولیس  کرد،  اعالم  خبرنامه ای 
پیوند  در  را  تن   12 گذشته   ساعت   24
غیرقانونی   و حمل سالح  قتل  دزدی،  به 
بازداشت  شهرکابل  مختلف  مناطق  از 
از  پیوند به دزدی، 7 مرد  کرده است. در 

مسلح خارجی تازه وارد   جاسازی شده 
است.

و  مسئوالن  از  شماری  پیش تر 
به  جاغوری  ولسوالی  باشندگان 
بودند  گفته  روز  اطالعات  روزنامه ی 
خارجی  مسلح  فرد   150 تا   100 که 
خارجی  خانواده ی   700 هم چنان  و 
جاغوری  هم جوار  ولسوالی های  در 
این  حضور  از  مردم  شده اند.  جابه جا 
ابراز  خارجی  خانواده های  و  افراد 
نگرانی کرده و از دولت خواسته اند که 

برای از بین بردن آنان نیرو بفرستد.
جاغوری  ولسوال  شریف،  ظرف 
روز  اطالعات  روزنامه ی  به  پیش تر 
گفته بود که این مسئله را با مقام های 
در  اما هنوز  میان گذشته ؛  در  والیت 
گفته  است.  نشده  اقدامی  زمینه  این 
می شود که در محل رویداد شماری از 
جنگ جویان گروه طالبان و هم چنان 
افراد مسلح خارجی همراه با بیرق های 

سیاه  حضور دارند.

مربوطات حوزه های سوم و پنجم امنیتی و 
از ولسوالی بگرامی بازداشت شده اند.

دو مرد در پیوند به قتل یک مرد از مربوطات 
حوزه ی ششم امنیتی شهر کابل بازداشت 
شده اند. هم چنان در پیوند به حمل سالح 
ولسوالی  مربوطات  از  مرد  غیر قانونی سه 
بازداشت  تفنگچه  میل  یک  با  بگرامی 
شده اند. در پیوند به قاچاق مواد مخدر، یک 
تن از میدان هوایی کابل بازداشت شده که 
می خواست مقداری  هیرویین را به خارج از 

کشور انتقال دهد.

افغانستانوایران
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