تشدید جنگ محرمانهی
ایاالت متحده در افغانستان

با چیره شدن سرمای ماه اکتوبر بر مسیرهای کوهستانیای که پناهگاههای شورشیان در
افغانستان و پاکستان را از هم جدا میکنند ،گروه کوچکی از کماندوهای استخبارات افغانستان و
نیروهای عملیات ویژهی ایاالت متحده در روستایی که این نیروها باور داشتند یکی از رهبران
القاعده در آنجا پنهان شده است ،فرود آمدند.
آن شب افغانها و امریکاییها به مرد مورد نظرشان ،ابوالباره الکویتی ،دست یافتند .آنها
همچنان چیزی را یافتند که مقامهای هردو کشور میگویند ،حتا یک غنیمت بزرگتر [از
الکویتی] بود :کمپیوتر لپتاپ و فایل (اسنادی) که جزئیات عملیاتهای القاعده در هردو سوی
مرز را شرح میداد.
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دستاوردهای پس از خروج
ارتش شوروی
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با خروج ایاالت متحده ،نقش چین در افغانستان برجسته خواهد شد
یکی از مقامهای ارشد ایاالت متحده گفت که در ماه دسامبر ،نمایندگان ایاالت
متحده ،چین و افغانستان برای گفتوگوهای خصوصی در لندن دیدار کردند.
این نخستین بار بود که سه کشور برای جستوجوی راههای آوردن صلح در
افغانستان با هم مالقات کردند.
این مالقات سری که چند روز پس از دیدار نمایندگان طالبان از پکن صورت
گرفت ،گام گذاشتن در راهی بود که چین سالها در برابر آن مقاومت کرده بود.
این کشور از حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان خسته و به دخالت در امور
همسایهاش بیمیل بود .یکی از اشتراککنندگان گفت که این سه کشور بار دیگر
در ماه گذشته ،در امارات متحدهی عربی در یک نشست بینالمللی در بارهی
افغانستان با هم دیدار کردند.
مقامهای غربی گفتند که حرکت چین برای گرفتن نقش میانجی ،نشاندهندهی
یک تغییر در سیاست خارجی چین است .چین برای دههها بر مسایلی داخلیاش
متمرکز بود .اما اکنون این کشور مسایل جغرافیایی-سیاسی آسیانه را به سنجش
و تواناییاش را به مثابهی رهبر منطقهای به آزمایش میگیرد...
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رهبران جهادی

در حاشیه یا متن؟
 هادی صادقی
شماری از رهبران جهادی روز گذشته در همایشی به مناسبت
سالروز خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان ،از حضور کمرنگ
مجاهدین در حکومت وحدت ملی انتقاد کردند .آنها به گونهی
تلویحی گفتند که گویا با مجاهدین در تصمیمگیریهای کالن
و روندهای سیاسی کشور مشورت نمیشود .برخی از آنها با
لحن صریح و بیپرده از عملکرد حکومت وحدت ملی ،خصوصا
حاشیه راندن مجاهدین ،انتقاد کردند .انتقادی که با هشدار و

به
به نحوی خط و نشان تعیین کردنها برای حکومت وحدت ملی
نیز همراه بود.
البته این را نمیتوان به معنای پیا ِم مورد اجماع تمام مجاهدین
افغانستان قلمداد کرد .مراسم روز گذشته از سوی حزب جمعیت
اسالمی گرفته شده بود و در آن تنها شماری از رهبران حزب
جمعیت اسالمی ،حزب اسالمی و عبدالرب رسول سیاف حضور
داشتند -جریانی از مجاهدین که گفته میشود در حکومت
وحدت ملی در حاشیه قرار گرفته و در مورد ترکیب کابینه و
تشکیل حکومت وحدت ملی ناراض اند.
حقیقت این است که هردو تیم سیاسی «تحول و تداوم» و
«اصالحات و همگرایی» از جریانهای خرد و بزرگ جهادی
و غیرجهادی تشکیل شدهاند .به عبارت دیگر ،هریک از احزاب
و رهبران جهادی عضو یکی از این دو دستهی انتخاباتی بودند.
از رهبران و جریانهای جهادیای که عضویت یکی از دو ستاد
انتخاباتی را داشتند ،همواره و در تمام مراحل تشکیل حکومت
وحدت ملی مشوره گرفته شده است .آنها در زمان انتخابات
برای تیمهای مورد نظرشان کمپاین کردند و از هواخواهانشان
خواستند تا برای نامزد مورد نظرشان رای بدهند .همینطور در
روند مذاکرات تشکیل حکومت وحدت ملی نیز هریک از اعضای
این تیمها نقش داشتند .مذاکرات تشکیل حکومت وحدت ملی
با مشورهی رهبران و جریانهای جهادی و غیرجهادی که در دو
دستهی سیاسی حضور داشتند ،پیش میرفت و در تمام مراحل،
مشورهها و مالحظات آنها از سوی رهبران دو تیم در نظر گرفته
شدهاند .گذشته از آن ،تقسیم مساویانهی کرسیهای حکومت
میان رییس جمهور و رییس اجرایی با فشار و مهندسی رهبران
و جریانهای جهادی صورت گرفت و وزارتخانههای سهم
هر تیم نیز در درون تیمها میان رهبران و جریانهای سیاسی
جهادی و غیرجهادی تقسیم شدهاند.
هرچند که در فهرست پیشنهادی کابینه کسی از رهبران
جهادی یا دیگر چهرههای بارز جهادی حضور نداشت؛ اما هریک
از نامزدوزیران در درون دو تیم یا از سوی رهبران جهادی معرفی
شدهاند ،یا هم در جریان گزینش با آنها مشوره شده است .از
اینرو ،نمیتوان گفت که حضور مجاهدین در حکومت وحدت
ملی کمرنگ است .هم اکنون در رأس دولت ،غیر از رییس
جمهور ،دیگر تمام سران حکومت وحدت ملی چهرههای جهادی
هستند .هنوز هم مجاهدین بر عرصهی سیاسی و مدیریتی
کشور حاکم اند و تصمیمگیریها و اختیار رویکردهای سیاسی
در مشوره با مجاهدین صورت میگیرند.
تنها تفاوت در این است که در حکومت قبلی رهبران جهادی خود
عضو کابینه بودند .آنها در پستهای وزارت ،والیت ،معینیت
و دیگر بخشهای حکومت کار میکردند و از اینرو ،خود را
نزدیکتر به دولت احساس میکردند؛ اما در حکومت وحدت ملی
آنها مستقیما عضو حکومت نیستند .فیصلهی رییس جمهور و
رییس اجرایی در مورد گزینش چهرههای جدید در وزارتخانهها،
راه ورود رهبران جهادی به کابینه را بست و اکنون آنها احساس
میکنند که در حاشیه قرار گرفتهاند .این در حالی است که حضور
آنها در حکومت از طریق وزیرانی که به رییس جمهور و رییس
اجرایی معرفی کردهاند ،پر شده است .رهبران جهادی نباید توقع
داشته باشند که برای همیشه سکاندار وزارت ،والیت و ریاست
باشند .خوب است که آنها با معرفی چهرههای جدید در این
پستها ،کم کم زمینهی انتقال مدیریت کشور را به نسل جدید
فراهم بسازند.

سیاف:
اعالمیهی مال عمر در وزیر اکبرخان کابل نوشته میشود

اطالعات روز :عبدالرب رسول سیاف ،یکی از
رهبران جهادی ،تغییر سیاست خارجی بدون آگاهی
ملت را ناروا و جفا در حق ملت خواند .او دیروز
در مراسم 26مین سالروز خروج ارتش شوری از
کشور ،به سران حکومت وحدت ملی هشدار داد ،از
پنهانکاری در این زمینه خوداری کنند.
سیاف گفت که سران حکومت وحدت ملی در
مسایل مهم ملی باید با مردم مشوره کنند و مسایل
ملی را از چشمدید مردم پنهان نکنند .این رهبر
جهادی هشدار داد« :تغییر استراتژی در روابط
افغانستان با همسایهها و کشورهای دنیا ،بدون
مشوره و آگاهی ملت ،ناروا و تصرف دیکتاتورانه و
فردی است؛ ما آن را قبول نخواهیم کرد».
این اظهارات تند سیاف در حالی مطرح شد که اخیراً
روابط کابل و اسالمآباد بحثهایی را به راه انداخته
است .پس از گذشت  13سال ،برای نخستین بار 6
افسر ارتش برای فراگیری آموزشهای نظامی به
ش از
پاکستان فرستاده شدند و همچنان چندی پی 
عملیات مشترک نیروهای افغان ،پاکستان و ناتو در
خاک کشور گزارشهایی به نشر رسیدند.
از سوی دیگر ،هفتهی گذشته گزارش شد که
رییس جمهور خرید سالحهای سنگین برای
نیروهای امنیتی از هند را به حالت تعلیق درآورده
است .در این مورد سران حکومت وحدت ملی
جزئیات ندادهاند؛ اما برخی از کارشناسان تأکید

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور
کشور در گفتوگو با سفیران افغانستان مقیم
کشورهای ایران ،هند ،چین ،پاکستان ،تاجکستان،
ازبکستان و ترکمنستان از طریق کنفرانس ویدیویی
گفت ،در آیندهی نزدیک به ایران و هند سفر خواهد
کرد .این نخستین سفر رییس جمهور پس از رسیدن
به قدرت به این دو کشور خواهد بود.
رییس جمهور از سوی حسن روحانی ،رییس جمهور
ایران و نخستوزیر هند برای سفر رسمی به این
کشورها دعوت شده است .ولی هنوز به طور دقیق
معلوم نیست که غنی چه زمان و در قدم نخست
به کدام یکی از این دو کشور سفر خواهد کرد؛ اما
ی در بخشهای مختلف از
گسترش روابط و همکار 
اهداف سفر وی خواهد بود.
غنی اکنون قرارداد خرید سالح سنگین برای

دارند ،رییس جمهور غنی برای بهبود روابط کابل-
اسالمآباد چنین تصمیمی را گرفته است.
سیاف دیروز هشدار داد ،این قضایای ملی باید
با ملت مشوره و با شواری ملی در میان گذشته
شود .عملکرد اخیر غنی در مورد فرستادن افسران
ارتش به پاکستان مورد انتقاد احزاب سیاسی نیز
قرار گرفت .برخی از احزاب سیاسی اعالم کردند،
با این کا ِر رییس جمهور ،زمینهی نفوذ استخبارات
پاکستان در کشور بیشتر فراهم میشود.
مرکز نشر اعالمیههای مال عمر در وزیر
اکبرخان
عبدالرب رسول سیاف گفت که اعالمیههای مال
عمر ،رهبر طالبان در وزیر اکبرخان کابل نوشته
میشوند و وی در این زمینه اسناد دارد .این رهبر
جهادی از حضور جاسوسان در میان نظام حکومت
خبر داد و افزود« :با حضور آنان ،صلح و ثبات در
کشور تأمین نمیشود؛ این جاسوسان زیر ریش ما
نشستهاند».
او در ادامه جنگ روان در کشور را استخباراتی
خواند و گفت که پیروزی در این جنگ ،در حفظ
اسرار است؛ اما ما جاسوس داریم .سیاف در گذشته
نیز از حضور جاسوسان در داخل حکومت سخن
گفته بود؛ اما وی هنوز نام کسی را فاش نکرده
است .او دیروز از سران حکومت وحدت ملی
خواست که با جاسوسان مبارزهی جدی کنند.

ایجاد هماهنگی بین مجاهدین
سران مجاهدین در 26مین سالروز خروج ارتش
شوروی از افغانستان ،از به حاشیه رانده شدنشان
در حکومت وحدت ملی هشدار دادند .آنان تأکید
کردند ،حکومت وحدت ملی باید از تجربهی
مجاهدین در زمنیهی صلح استفاده کند .عبدالرب
ف از هماهنگی بین مجاهدین در کشور
رسول سیا 
خبر داد و گفت که مردم به زودی شاهد اتحاد آنان
خواهند بود.
او افزود که دور ماندن مجاهدین از صحنهی
سیاسی ،به ثبات کشور آسیبهای جدی میزند .به
دنبال آن ،اسماعیل خان ،یک رهبر جهادی دیگر،
بر افزایش نقش مجاهدین در حکومت وحدت ملی
تأکید کرد .صالحالدین ربانی ،وزیر خارجه و رییس
حزب جمعیت اسالمی در مراسم دیروز تأکید کرد،
مجاهدین در هیچ معادلهای در کشور فراموش
نشوند.
کارشناسان چه میگویند؟
شماری از کارشناسان در مورد اظهارات دیروز
مجاهدین ،از جمله سیاف ،نظرات مختلفی دادهاند.
برخی از آنان اظهارات سیاف را نوعی ابراز نگرانی از
به حاشیه رانده شدن مجاهدین توصیف کرده است.
محمد یونس فکور ،یکی از این کارشناسان گفت،
شاید اشرف غنی در تصمیمهای خود با مجاهدین
مشوره نکند و از اینرو ،مجاهدین نگران شدهاند.

رییس جمهور به ایران و هند میرود

نیروهای امنیتی از هند را به حالت تعلیق درآورده
و در سفرش به این کشور ،احتمال دارد روی این
موضوع بحث کند .هند در زمان حکومت حامد
کرزی ،رییس جمهور پیشین ،از همکاران نزدیک
افغانستان به شمار میرفت و در آن وقت دو کشور
روی خرید سالح سنگین برای نیروهای امینتی
توافق کرده بودند.
اما رییس جمهور جدید به جای هند ،گفتوگو
با سران پاکستان و سفر به این کشور را اولویت
داد و به باور کارشناسان ،این کار وی برای جلب
اعتماد پاکستان صورت گرفته است .با این حال،
اشرف غنی به وزارت خارجه دستور داد تا بر اساس
یک برنامهی منسجم ،بر اصالحات در آن وزارت و
سفارتخانههای افغانستان در خارج کار کند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر

خبرنامهای اعالم کرد ،سفیران افغانستان مقیم
کشورهای همسایه شام روز شنبه 25 ،دلو در
مورد چگونگی روابط این کشورها با افغانستان،
تصویر فعلی آنان از افغانستان و کارهای انجام
شده معلومات دادند و پیشنهادهایشان را برای
گسترش بیشتر روابط با کشورهای همسایه ارائه
کردند.
رییس جمهور پس از شنیدن معلومات و
پیشنهادهای سفیران افغانستان مقیم کشورهای
یاد شده ،گفت که حلقهی اول سیاست خارجی
افغانستان را کشورهای همسایه ،بهشمول هند،
تشکیل میدهد که اکنون روابط افغانستان با این
کشورها همهجانبه و در حال تغییر مثبت است .غنی
گفت ،به زودی از همتای تاجکستانی خود دعوت
میکند تا به کابل سفر کند .او در ادامه با اشاره به

به گفتهی او ،مجاهدین نگران اند که اگر با عادی
شدن روابط کابل و اسالمآباد ،طالبان وارد عرصهی
سیاسی شوند ،آنان به حاشیه رانده میشوند .اما
احمد سعیدی ،کارشناس دیگر مسایل سیاسی به
صدای امریکا گفت ،پس از به قدرت رسیدن اشرف
غنی ،همهی سیاستهای خارجی با استخبارات
پاکستان در پشت پرده انجام میشوند .به گفتهی
او ،اشرف غنی سربازان ارتش را برای جاسوس
تربیه شدن به پاکستان فرستاده است.
با داعش مقابله میکنیم
عبدالرب رسول سیاف گروه دولت اسالمی را دشمن
دین اسالم و بشریت خواند و به این گروه هشدار
داد ،مجاهدین افغانستان اجازهی جای پا باز کردن
داعش در این کشور را نمیدهند .سیاف از آمادگی
مجاهدین برای مقابله با داعش در کشور خبر داد و
گفت ،این گروه نسخهی تازهی استخبارات منطقه
به جای طالبان است.
این اظهارات در حالی مطرح شدند که فرمانده
داعش در افغانستان پیشتر در هلمند کشته شد.
از سوی دیگر ،یکی از مشاوران قبلی والی غزنی
که به عنوان سخنگوی داعش در کشور فعالیت
داشت ،دو ماه پیش از سوی امنیت ملی بازداشت
شده است .داعش در عراق و سوریه ظهور کرد
و این گروه در قتل عام مردم بیگناه در جهان
کمسابقه خوانده میشود.

اینکه فرصتهای زیادی برای گسترش روابط با
کشورهای منطقه وجود دارند ،گفت ،وزارت خارجه
و سفیران افغانستان در این کشورها از فرصتهای
موجود استفاده کنند .اشرف غنی به وزارت خارجه
دستور داد تا برای پیگیری موافقتنامههای انجام
شده و در حال انجام با کشورهای منطقه و جهان،
یک میکانیزم بسازد.
همچنان رییس جمهور به مسئوالن وزارت خارجه
هدایت داد تا در زمینهی تقویت روابط با کشورهای
همسایه بکوشند و تصویر واقعی افغانستان را به
نمایش بگذارند .او افزود ،افغانستان خطری برای
هیچ کشور ،بهویژه کشورهای همسایه ،نخواهد بود.
همسایههای افغانستان ،بهویژه ایران و پاکستان ،از
امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن نگران
اند.

گروهی از عامالن تجاوز بر زنان و قتل کودکان بازداشت شدند

اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور اعالم کرد
که گروهی از عامالن تجاوز جنسی بر زنان و قتل
کودکان در چند عملیات جداگانه از سه والیت
بازداشت شدند .به گفتهی مسئوالن این وزارت،
بازداشت شدگان از والیتهای فاریاب ،تخار و
قندوز اند و به زودی پروندههای آنان به دادستانی
ارسال میشود.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله دیروز به

اطالعات روز :آمدن برفکوچ در ولسوالی یمگان
والیت بدخشان ،جان شش تن را گرفته و هفت تن
دیگر زخمی را زخمی کرده است .در یک برفکوچ
دیگر در این ولسوالی 20 ،خانه تخریب شدهاند .احمد
نوید فروتن ،سخنگوی والیت بدخشان دیروز با تأیید
این خبر گفت ،این برفکوچها عصر روز شنبه در
قریههای کلفزار و خاشدرهی ولسوالی یمگان

گروههای جنایتکار در کشور هشدار داد ،در حال
حاضر نیروهای پولیس در صدد از بین بردن چنین
گروهها در کابل و والیتها اند .او افزود ،نیروهای
پولیس از جنایت این گروهها چشمپوشی نخواهند
کرد و با آنان مطابق قانون برخورد میکنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که در
چند هفتهی گذشته چند تجاوز جنسی بر زنان
و کودکان در برخی از والیتهای کشور صورت

گرفته است .دو هفته پیش افراد ناشناس در والیت
فاریاب بر یک کودک تجاوز جنسی گروهی کردند
و سپس این کودک را به گونهی بیرحمانه به قتل
رساندند .همچنان به تازگی تعدادی از افراد بر یک
دختر جوان در والیت تخار تجاوز جنسی کرده
و سپس وی را کشتهاند .از سوی دیگر ،هفتهی
گذشته یک مرد در والیت هرات در غرب کشور
شرمگاه خانمش را با چاقو برید .این مسئله باعث

برفکوچ در بدخشان جان شش تن را گرفت
بدخشان رخ دادهاند .او افزود ،در حال حاضر تالشها
برای بیرون کشیدن اجساد از زیر برف جریان دارند و
زخمیهای این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدهاند.
فروتن در ادامه افزود ،حادثهی زیر برف شدن بیست
خانه در ولسوالی یمگان بدخشان تلفات جانی

نداشته؛ اما اعضای این خانهها به قریههای همجوار
آواره شدهاند .او گفت ،به دلیل مسدود بودن راههای

مواصالتی ولسوالی یمگان ،کمیتهی حالت اضطرار
بدخشان برای توزیع کمک اولیه به آسیبدیدگان،
درخواست هلیکوپتر کرده است .افغانستان از
جملهی کشورهای کوهستانی است که برفکوچ در
فصل زمستان در شماری از والیتهای آن ،بهویژه
بدخشان ،بامیان و همچنان شاهراه سالنگ ،تلفات
جانی زیادی برجا گذاشته است.

نگرانی نهادهای مدافع حقوق زن ،فعاالن مدنی
و شهروندان شده است .موسی محمودی ،رییس
اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر دیروز گفت،
نیروهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی در
برابر عامالن تجاوز جسنی و قتل زنان و کودکان
سکوت اختیار نکنند .او تأمین امنیت شهروندان،
بهویژه زنان ،را از وظایف نیروهای امنیتی خواند و
گفت ،باید این نیروها جلو چنین رویدادها را بگیرند.

راههای مواصالتی این والیتها در فصل زمستان بر
اثر ریزش برف زیاد و برفکوچها مسدود میشوند و
در اکثر موارد مریضان پیش از رسیدن به شفاخانهها
جان میدهند .شهروندان همواره از دولت خواستهاند
که پیش از رسیدن زمستان برای جلوگیری از
برفکوچها ،اقدامهای جدی روی دست بگیرد؛ اما
هنوز این مشکل حل نشده است.

کمیته المپیک افغانستان :نیکپا از نیوزیلند درخواست پناهندگی کرده است

مقامهای کمیته ملی المپیک افغانستان گفتهاند
که روحاهلل نیکپا تکواندوکار و مدال آور مسابقات
المپیک  ۲۰۰۸و  ،۲۰۱۲از دولت نیوزیلند درخواست
پناهندگی کرده است.
او تنها مدالآور المپیکی تاریخ افغانستان است.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده که آقای نیکپا به
دلیل وجود فساد در نهادهای ورزشی ،دیگر الزم
ندیده که به عضویت خود در تیم ملی تکواندو ادامه
دهد و به همین دلیل از عضویت در آن استعفا
داده است.
اما رفیع فردوس رئیس هیئت عامل کمیته ملی
المپیک به بیبیسی گفت که تنها مدالآور المپیک

افغانستان هنوز رسم ًا استعفا نداده و او در نیوزیلند
به سر میبرد و از این کشور احتماال درخواست
پناهندگی کرده است.
آقای فردوس افزود که ممکن است بخشی از
دالیل آقای نیکپا وجود مشکالتی در فدراسیون
تکواندو باشد .به گفته او ،شماری از افراد در
ردههای مختلف این فدراسیون در "سودجویی"
دست داشته اند و از سوی دیگر ،اداره تربیت بدنی
هم در کار فدراسیون "مداخله" میکند.
رئیس هیئت عامل کمیته ملی المپیک گفت که
این کمیته از فدراسیون جهانی تکواندو خواسته
که با بررسی مشک فدراسیون ملی تکواندوی

افغانستان موافقت کند.
آقای فردوس افزود که فدراسیون تکواندو به لحاظ
اداری از نهادهای زیرمجموعه کمیته ملی المپیک
است ،اما در امور داخلی خود مستقل است و بررسی
مشکالت درونی آن نیاز به اخذ مجوز از فدراسیون
جهانی دارد.
این مقام بلندپایه کمیته ملی المپیک افغانستان
گفت که این کمیته رسم ًا از روحاهلل نیکپا میخواهد
که به کشورش بازگردد و فعالیتهای ورزشی خود
در داخل کشور ادامه دهد.
به گفته او ،درخواست پناهندگی آقای نیکپا به
"آبرو و حیثیت جامعه ورزشی افغانستان لطمه وارد

میکند".
پیشتر رسانههای محلی در افغانستان از قول آقای
نیکپا گزارش کردهاند که او به دلیل وجود فساد
در کمیته ملی المپیک از عضویت در تیم تکواندو
کنارهگیری کرده است ،اما این کمیته ادعای او را
رد کردهاند.
روحاهلل نیکپا پرافتخارترین ورزشکار افغانستان
است .او دو مدال برنز از بازیهای المپیک در پکن
در سال  ۲۰۰۸و لندن  ۲۰۱۲کسب کرد .او چندین
مدال طال و نقره از دیگر بازیهای جهانی هم به
دست آورده است.
(بی بی سی)

باخروجایاالتمتحده،
نقشچیندرافغانستانبرجستهخواهدشد

3

دوشنبه
 28دلو
1393
سال چهارم
شماره  778

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

سالم بر پشت گوششان!

منبع :وال استریت ژورنال
یکی از مقامهای ارشد ایاالت متحده گفت که در ماه دسامبر،
نمایندگان ایاالت متحده ،چین و افغانستان برای گفتوگوهای
خصوصی در لندن دیدار کردند .این نخستی ن بار بود که سه
کشور برای جستوجوی راههای آوردن صلح در افغانستان با
هم مالقات کردند.
این مالقات سری که چند روز پس از دیدار نمایندگان طالبان از
پکن صورت گرفت ،گام گذاشتن در راهی بود که چین سالها
در برابر آن مقاومت کرده بود .این کشور از حضور نظامی ایاالت
متحده در افغانستان خسته و به دخالت در امور همسایهاش
بیمیل بود .یکی از اشتراککنندگان گفت که این سه کشور بار
دیگر در ماه گذشته ،در امارات متحدهی عربی در یک نشست
بینالمللی در بارهی افغانستان با هم دیدار کردند.
مقامهای غربی گفتند که حرکت چین برای گرفتن نقش
میانجی ،نشاندهندهی یک تغییر در سیاست خارجی چین است.
چین برای دههها بر مسایلی داخلیاش متمرکز بود .اما اکنون
این کشور مسایل جغرافیایی-سیاسی آسیانه را به سنجش و
تواناییاش را به مثابهی رهبر منطقهای به آزمایش میگیرد.
دیوید سیدنی که قبال در پکن و کابل دیپلمات بوده و از سال
 2009تا  2013به حیث معاون وزارت دفاع در امور افغانستان،
پاکستان و آسیای مرکزی کار کرده ،میگوید« :به یک معنای
خاص ،آنان برای رسیدن به موفقیت در افغانستان با ایاالت
متحده رقابت میکنند .آنان میخواهند ثابت کنند که میتوانند
بهتر کار کنند».
مقامهای امریکایی از بحث روی نتایج مذاکرات ابا ورزیدند .اما
اشتراک چین در این مذاکرات به مثابهی بخشی از یک تالش
گستردهت ِر دیپلماتیک دیده میشود که با رییس جمهور شدن
شی جینپینگ در سال  2012آغاز و هر روز این تالشهای او
جدیتر از پیش شدند.
مقامهای خارجی گفتند که سفر ماه دسامبر طالبان به پکن،
دومین سفر آنان در ماههای اخیر بود و هفتهها پس از سفر
اشرف غنی به چین انجام شد .بعد از نشستن بر چوکی ریاست
جمهوری ،اشرف غنی در نخستین سفر خارجیاش به چین
رفت.
پکن نیز ،وعدهی  327ملیون دالر کمک اقتصادی تا سال 2017
ش یافتن راههایی شده
داد و به نظر میرسد که اکنون در تال 
است که با خروج نظامیان ایاالت متحده و متحدانش ،امنیت
افغانستان را بهبود بخشد.
وزیر خارجهی چین گفت که پکن میخواهد که با حمایت از
روند صلح به رهبری مردم افغانستان« ،نقش سازنده» بازی
کند؛ اما به پرسشهای خاص در رابطه به دیدار طالبان و
دیگر فعالیتهای دیپلماتیک آن کشور پاسخی نداد .مقامهای
افغانستان گفتهاند که از نقش چین استقبال میکنند.
کارشناسان میگویند که ابتکار چین در رابطه به افغانستان
بازتابدهندهی انگیزهی ش ی جینپینگ برای تقویت دیپلماسی
منطقهای و موقعیت بینالمللی چین است و نیز میخواهد که
نقش ایاالت متحده را به عنوان تضمینکنندهی صلح و آرامی
منطقه به چالش بکشد.
طالبان ماه گذشته نخستین بیانی هیشان را در این رابطه صادر
و تماسشان را با چین تأیید کردند .اما آنان دخیل بودن چین
در روند مذاکرات صلح را رد کردند .آنان در این بیانیه گفتند که
هیئت طالبان به منظور ایجاد مناسبات همسایگی به چین سفر
کرده بودند.
دیگر آگاهان امور گفتند که چین امیدوار بود که میزبان
گفتوگوهای صلح بین طالبان و حکومت افغانستان باشد و
به نظر میرسد که این تالشها به درازا خواهند کشید .یک
فرمانده ارشد پیشین طالبان گفت که یک هیئت دیگر طالبان به

برگردان:جوادزاولستانی

زودی از چین دیدن خواهد کرد و روسیه نیز به این گفتوگوها
خواهد پیوست .وزارت خارجهی روسیه گفته است که آنان فقط
از روند صلح به رهبری مردم افغانستان حمایت میکنند.
با وجود احتیاطها در بارهی سیاست خارجی قاطع چین در
جاهای دیگر ،مقامهای پیشین و کنونی ایاالت متحده گفتند
که اکنون بعد از یک دهه بیمیلی ،ایاالت متحده از کمک چین
در افغانستان استقبال میکند .آنها گفتند که واشنگتن منتظر
جزئیات برنامههای چین است.
یک مقا م امنیتی افغانستان گفت که چین پیش از این ،به
آموزش دادن پولیس افغانستان آغاز کرده است و در نظر دارد
که تجهیزات نظامی غیرمهلک نیز به این کشور کمک کند.
تا هنوز معلوم نیست که چین ارادهی سیاسی یا امکانات
دیپلماتیک برای رسیدن به این هدف را دارد یا نه .محمد
محقق ،یک مقام بلندپایهی حکومت افغانستان گفت« :زمان
زیادی خواهد گرفت تا ببینیم که آنان به نتیجهای دست یابند».
اما چین انگیزهای قوی برای این کار دارد .پکن نگران آن است
که بیثباتی در افغانستان و پاکستان منجر به افزایش ناآرامی
در ایالت مسلماننشین سینکیانگ گردد ،جایی که مقامهای
چینی جداییطلبان اویغور را به خاطر دستیازیدن به خشونت
مقصر میدانند.
این نگرانیها با خروج نظامیان امریکایی و ناتو و محدود شدن
نقششان که خالیگاه بالقوهی امنیتی ایجاد کرده ،افزایش یافته
است.
بر اساس گفتههای یک مقام ارشد امنیتی افغانستان ،در جریان
انتقال سیاسی پرآشوب افغانستان در سال گذشته ،مقامهای
چینی به صورت منظم دیدارهایشان از کابل را آغاز کردند و از
پناهگاههای امن تروریستان نگران بودند.
فرانز میشل ملیبن ،فرستادهی خاص اتحادیهی اروپا برای
افغانستا ن گفت که او برای نخستی ن با ر در سال  2013متوجه
افزایش عالقهی چین نسبت به افغانستان شد .او گفت« :آنان
در جستوجوی جایی بودند که جعبهابزار سیاست خارجیشان
را پهن کنند .اما آن را طوری انجام دهند که از نگاه استراتژیک
تهدیدی به ایاالت متحده دیده نشود».
آگاهان امور میگویند که در جریان کنفرانس ماه اکتوبر در
بارهی افغانستان در پکن ،یک جنرال چینی با مطرح کردن یک
درخواست پنتاگون از آنان برای تالش مشترک با چین برای
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ،اشتراککنندگان امریکایی
را شگفتزده کرد.
تا همین اواخر ،چنین جسارت مشترک دور از پندار بود .مقامهای
امریکایی با ارتش چین تماس گرفته بود ،اما بعد از بحث ،آنان
به این نتیجه رسیدند که منافع جدی در میانشان نیست .یک
مقام ارشد امریکایی گفت که چین فقط میخواست دیدگاههای
مختلف را به آزمایش بگیرد تا بداند که چه کاری میتواند در
افغانستان انجام دهد.
ابتکارها برای آوردن صلح در گذشته به شمول برنامهی قطر که
توسط ایاالت متحده حمایت میشد ،ناکام گردید.
اما چین برخی امتیازات دیپلماتیک را در دست دارد ،به شمول
پول که افغانستان شدیدا به آن نیازمند است و تمایل به
جلوگیری از افراطگرایی اسالمی و مناسبات خوب با طرفهای
اصلی ،ایران و روسیه.
آقای غنی از زمان کارش در بانک جهانی در کار با چین
تجربهی زیادی دارد .کسانی که با او صحبت کردهاند ،میگویند
که او به چین به حیث یک منبع مهم کمک و سرمایهگذاری
مینگرد.
آنان میگویند که برعالو ،آقای غنی و دیگر مقامها چین را
منبعی برای نفوذ بر پاکستان میدانند .پاکستان که طالبان در

آن پناهگاههای امن دارند ،متحد چین است و باید در هر نوع
معامله و مذاکرهی صلح دخیل باشد.
غنی در سخنرانیاش به مناسبت گرامیداشت از  60سالگی
مناسبات افغانستان با چین در ماه گذشته گفت« :ما امیدواریم
که چین در آوردن صلح به افغانستان نقش فعال بازی کند،
چون ،هر کاری را که چین میکند ،آن را با برنامه و دقت
انجام میدهد .حاال که آنان در این روند دخیل شدهاند ،ما شاهد
برداشتهشدن گامهای بیشتر برای رسیدن به صلح خواهیم بود».
چین از فرستادن سربازان خود ،به جز اینکه بخشی از یک
تالش ملل متحد برای حفظ صلح باشد ،خودداری کرده است.
یکی از دیدگاههای اشتراککنندگان امریکایی در گفتوگوها با
چین این است که این کشور برای نیروهای امنیتی افغانستان
چرخبالهای  )helicopter 17-Mi( 17-Miساخت
روسیه فراهم کند که مشابه با هواپیماهاییاند که ایاالت متحده
به افغانستان داده است.
وزارت دفاع چین به درخواست برای ابراز نظرشان در این رابطه،
پاسخی نداد.
هو شیشینگ ،کارشناس مسایل افغانستان در انستیتوت چین
برای روابط بینالمللی معاصر که مرتبط با وزارت امنیت دولتی
چین است ،گفت که چین در بارهی تهیهی این نوع تسلیحات
سنگین متردد خواهد بود.
اما او آموزش دادن نیروهای امنیتی افغانستان را در بیرون از
کشور توسط ایاالت متحده و چین به طور مشترک« ،قابل
دستیابی و واقعبینانه» توصیف میکند ،مثال ،آموزش
خلبانهای هلیکوپتر .هر دو کشور ،آموزش دیپلماتهای
حکومت افغانستان را به طور مشترک پیش از این آغاز کردهاند.
آقای هو که در اکثر گفتوگوها و مذاکرات اخیر در بارهی
افغانستان شرکت داشته ،گفت که چین از پاکستان خواسته
است که طالبان را به پیوستن به روند مصالحه تشویق کند و
کمکهای بیشتری به اسالمآباد پیشکش کرده است.
روز دوشنبه هفته گذشته ،در یک بیانیهی وزارت خارجهی
پاکستان که به دنبال مذاکرات بین چین ،پاکستان و مقامهای
دولت افغانستان نشر شد ،آمده است که پاکستان به منظور
حمایت از روند صلح افغانستان با چین کار خواهد کرد.
پس از کمک به مجاهدین افغانستان علیه نیروهای شوروی در
دههی  ،1980چین در یک دههی گذشته در افغانستان نقش
خود را کمرنگ نگهداشته است .در دههی  1990که طالبان بر
سر قدرت بود ،چین هیچگاهی مناسبات دیپلماتیک ایجاد نکرد.
اما روابط تجارتیاش را برقرار ساخت و با رهبران طالبان نشست
و از آنها خواستند که از جداییطلبان مسلمان در ایالت شمالی
غربی سینکیانگ حمایت نکنند.
بر اساس معلومات دیپلماتهای غربی و پژوهشگران چینی و
غربی ،چین از سال  2002به بعد ،بیشتر از طریق مالقاتها در
داخل پاکستان ،تماسش را با رهبران طالبان حفظ کرده است.
در نتیجه ،موضعگیری چین در افغانستان در اکثر دورهی یک
دههی گذشته ،بازتاب دهندهی موضع پاکستان بوده که از دادن
نقش سیاسی به طالبان و خروج سریع سربازان ایاالت متحده
پشتیبانی میکرده است .بر اساس گفتههای کارشناسان چینی
و غربی ،اما در دو-سه سال گذشته ،نگران ی و تردید پکن
در رابطه به توانایی پاکستان در زیر نظر نگهداشتن تندروی
اسالمی ،افزایش یافته است.
آقای سیدنی ،مقام پیشین پنتاگون گفت« :چین میخواهد یک
قدرت جهانی باشد .اکنون این کشور میفهمد که قدرت جهانی
بودن چه قدر سخت است ،استفاده از نفوذ و رسیدن به نتایجی
که شما میخواهید چه قدر دشوار است .من پیشبینی نمیکنم
که آنان ناکام خواهند شد ،اما حاال نامعلوم است».

متوجه شدید بعضی وقتها آدم قلمش را پشت گوشش میگذارد و همین که
حواسش به چیزی دیگری رفت ،یادش میرود که قلمش را کجا گذاشته .هی
کتابها و جیبهایش را میگردد تا قلمش را پیدا کند؛ اما پیدا نمیشود .به خودش
مشکوک میشود .با خودش فکر میکند و میگوید ،المصب همین حاال همین جا
توجو ،متوجه میشود که قلمش
بود ،یک دفعهای کجا گم شد؟ بعد از کلی جس 
را پشت گوشش گذاشته ،خندهاش میگیرد و با خود میگوید ،الحول وال ،عجب
کارهایی که در این دنیا اتفاق نمیافتند!
همین چند روز پیش ،دلم مدام میخواست از درون سینه پرواز کند .هرچه با خود
فکر میکردم که چرا این دل من این قدر عاشق پرواز شده ،جوابش را نمییافتم.
حتا سه روز پیش متوجه شدم که دستهایم به میل خودشان ،بدون اینکه با قلب و
مغز من مشوره کنند ،به سوی آسمان بلند میشوند .هرچه میخواستم کنترول کنم،
میل پروازش بیشتر میشد .حیران مانده بودم که چه کار کنم ،میترسیدم بقیهی
اعضا و جوارحم یکی یکی از کنترول خارج شوند و هرکدام از خود حرکتی بکنند.
مطمئنم شما هم اگر جای من بودید ،نگران میشدید .پیش داکتر رفتم ،داکتر هم
نفهمید! البته داکتر صاحب هم مثل خودم جوان بود ،اص ً
ال ریش نداشت و به این
اساس ،میتوان گفت که او در چارچوب بنیادین ،اص ً
ال ریشسفید نبود .نگران بودم،
این نگرانی هر روز هم بیشتر میشد .تا اینکه خدا خیر بدهد دیروز را ،دیروز متوجه
شدم که نه دلم هوای پریدن از سینه را دارد و نه دستهایم میل چنگ انداختن به
آسمان! کمی که عمیقتر دقت کردم ،دیدم همهی آنها مربوط به آزادی ما و شور
آزادیخواهی ما میشوند.
توشش سال پیش در بیرون راندن روسها
بدون شک ،اگر از هر مجاهدی که بیس 
از افغانستان نقشی داشته ،بپرسی آزادی یعنی چه؟ حق ماست! یعنی این سوال کردن
حق ماست .آنها هرکدام جوابی برای ما خواهند داشت .مث ً
ال یکی از این بزرگواران
ممکن است به این عقیده باشد که آزادی ،یعنی بیرون راندن روسها از افغانستان!
آزادی یعنی اینکه حکومت نباید مجاهدین را در تصمیمگیریهای کالن ،نادیده
بگیرد .البته این سخنان با توجه به کارکرد و نگاه خود همین مجاهدین در سیزده
سال گذشته ،کمی پیچیده میشود و یک آدم بهسختی میتواند معنای این سخنان
گهربار را بفهمد .مخصوص ًا اگر آدم سرش به حکومت کردن مصروف باشد و فکرش
درگیر رسیدگی به خواستهها و نگرانیهای اصالحات بار دوستانش باشد.
توشش سال پیش به
البته این سخن را میتوان اینگونه تعبیر کرد .جهادی که بیس 
خروج نیروهای شوروی از افغانستان منجر شد ،به دست همهی مردم ،هویت و اعتبار
پیروزی را به خودش گرفت .درست است که یک عده حیثیت رهبر و فرماندهی
جهاد را داشتند .میلیونها نفر شهید و معلول شدند .میلیونها نفر دیگر زنده ماندند!
تعدادی از رهبران هم شهید شدند و تعدا د دیگری زنده ماندند .اینکه بعد از پیروزی
مجاهدین چهگونه بر افغانستان حکومت کردند ،به نظر من دیگر از ُمد گذشته
که در مورد آن سخن بگوییم .فقط همین قدر کافیست که بگوییم ،مجاهدین،
توششمین سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان را در جایی جشن
بیس 
گرفتند که خود روسها آن را ساخته بودند .البته این به این معنا نیست که مجاهدین
هیچ چیزی نساختهاند ،بلکه به این معناست که ممکن است بناها و زیرساختهای
زیادی را خود مجاهدین ساخته باشند؛ اما مشکلی که گاهگاهی در افغانستان به وجود
میآید ،این است که ما بر سر افتتاح یک بنا یا ساختمان ،توافق نمیتوانیم .من
میگویم باید به دست من افتتاح شود ،تو میگویی نه! من باید افتتاحش کنم .اگر
به من اجازه داده نشود ،واهلل اگر بمانم که کس دیگری افتتاحش کند .بعد یک عالم
غیرت و احساسات از چهار طرف گل میکند و اینگونه ،بنای مذکور افتتاح ناشده
باقی میماند و همه توافق میکنیم که تا وقتی که همه به توافق نهایی نرسیدهایم،
دروازهاش را بسته کنیم و حوز ه هم الک مهرش کند!
نه راستی ،حرف حساب این بود که از آن جمله رهبران دوران جهاد که تا هنوز
زندهاند و همواره سنگ پیروزی را به تنهایی به سینه میزنند ،کم نیست .یک عده
سالهای سال در حکومت آقای کرزی ،حضور پررنگ و باصالحیتی هم داشتند .ما
هم دیدیم که چگونه هوای خانوادههای شهدای جهاد را دارند و چه قدر هم به فکر
معلوالن آن دوران هستند .فقط کافیست یکی از این رهبران را بشناسی و از زندگی
مصرفی و تجملیاش آگاه باشی ،آنوقت میفهمی که فرق میان یک رهبر جهادی
با جهادیای که فقط جهاد کرده ،به چه سطح و پیمانه است! حاال با توجه به تفاوت
زندگیهای یک رهبر جهادی و یک جهادی ساده ،میتوان حدس زد که چرا وقتی
آدم قلمش را پشت گوشش میگذارد و یک دفعه فکر و حواسش طرف سخن یا کار
دیگری میرود ،دوباره آن را فراموش میکند و بعد از لحظهای آن را کشف میکند
و دلش شاد میشود.
هرچند به قول یکی از این بزرگواران ،بنده حق ندارم در مورد هیچ جهادیای حرف
بزنم و قضاوتم را داشته باشم؛ اما با توکل به خدای یگانه ،هنوز این مسئله برای من
روشن نیست که چرا بعد از پیروزی جهاد افغانستان ،وضع هر روز بد و بدتر شد ،تا
اینکه حاال جهادیان از به حاشیه رفتنشان گالیه دارند؟ چه کسانی مقصر اند؟ آیا
خیر و صالح مملکت و مردم ،بعد از به پیروزی رسیدن جهاد افغانستان ،مطرح بود؟
اگر مطرح بود ،چه کسانی آن را به باد دادند؟ حاال داعیهی صالح و خیر مملکت به
دست همین رهبران جهادی دیروز و امروز ،چه قدر از نظر عموم منطقی خواهد بود؟
اگر حکومت به حرفهای این بزرگواران وقعی ننهد ،این بزرگواران با توجه به شعور
جمعی و بلند رفتن میزان آگاهی مردم از زد و بندهای سیاسی ،چه کاری خواهند
کرد؟ یعنی ممکن است ربطی به پشت گوششان داشته باشد!
فکر نکنید جواب این سوالها را نمیدانید و نمیدانم ،فقط خواستم چند سوال بپرسم
تا یادتان نرود که اگر قلمتان یک دفعهای گم شد ،حتم ًا آن را از پشت گوشتان
کشف کنید!
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افغانستاندرنگاه

مسئولیتناتو
پایان یافت؛ اما
تهدیدها باقی اند

تشدید جنگ محرمانهی ایاالت متحده در افغانستان
منبع :نیویارک تایمز

نویسندگان :متیو روزنبرگ و ایریک اشمیت

برگردان :حمید مهدوی

منبع :ریا نووستی
بخش آخر

تهدید دومی متوجه دولت افغانستان ،تهدید مستقیم نظامی طالبان و همینطور
افراطگرایی و بنیادگرایی دینی است.
الزم به یادآوری است که برای ثبات و امنیت افغانستان و کل منطقهی آسیای
میانه ،یکی از بزرگترین تهدیدها ،اتحاد و همسویی «طالبان» و گروه «داعش»
است .بنابراین ،در حال حاضر متحدان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت
جمعی ( )ОДКБو کشورهای مستقل مشترکالمنافع ( )СНГو روسیه ،در
نقاط مرزی بسیاری ،با اوضاع سیاسی و نظامی پیچیدهای روبهرو هستند .طبق
اطالعات کارشناسان روسی ،در حال حاضر جنگجویان گروه اسالمی داعش ،در
افغانستان رسم ًا فعالیت میکنند .در ماه آگست سال گذشته ،در مربوطات والیت
قندوز -نقطهی سرحدی تاجیکستان -دو گروه از جنگجویان دولت اسالمی
( )ИГمتشکل از اعراب ،چچنیها و داغستانیها ظاهر شدند که تالش میکردند
«شریعت اسالمی» را پیاده کنند.
عالوه براین ،در آغاز سال جاری ،در نزدیکی مرز میان افغانستان و ترکمنستان در
حدود  20درگیری مسلحانه میان طرفین رخ داد .یادآوری این نکته مهم است که
تمام این درگیریهای پیش آمده در این نقطهی مرزی ،در واقع در نقطهی انتقال
خط لولهی گاز تاپی رخ داده است که از ترکمنستان به افغانستان و از آنجا به
پاکستان و هند امتداد مییابد.
اعضای گروه دولت اسالمی (داعش) ادعا میکنند که آنها به عنوان بازیگران
صحنهی سیاسی افغانستان ،جنگ خود را پیش میبرند .به باور بسیاری از افراد
طالبان ،افراد «جوان داعش» جذاب و قابل تحسین اند .این جنبش جنگجویان،
فراملی است و به قوم و جغرافیای خاصی تعلق نمیگیرد .در واقع ایدهی استهزاآمیز
به مفهوم «جهانوطنی» :داعش برای ایجاد خالفت اسالمی میجنگد ،در هر
جایی که امکانش موجود باشد.
ناتو در سالهای اخیر این تصمیم را در دستور کار خود قرار داد که ارتش افغانستان
باید قابلیت مبارزه با هرنوع خطرات و چالشها را داشته باشد .اکنون که در
اینجای کار قرار داریم ،ارتش افغانستان در مقابل تهدیدهای در حال رشد ،آنهم
در غیبت متحدان ناتو ،چه کار میتواند انجام دهد؟
اطالعات منابع غربی در این ارتباط ،بینهایت خاص است .در سال ،2013
واحدهای نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )АНСБبا همراهی ارتش این کشور
( )АНАو پولیس ،تمامی عملیات علیه جنگجویان و مخالفان مسلح را با
حمایت مشروط نیروهای ناتو پیش بردند .در این اقدام ،اردوی ملی افغانستان به
گشتزنی و «پاکسازی» مناطق پرداخت؛ اما اطالعات بیشتر در مورد چگونگی
عملیات آن در برابر طالبان و اینکه چقدر موفق بود ،گزارش نشد .بر اساس
معلومات رسانههای غربی ،بسیاری از واحدهای ارتش ملی افغانستان ،مواد سوخت
کافی در اختیار نداشتند و فاصلههای زیادی را بدون وسایط نقلیه میپیمودند.
بلندترین نرخ ترک صفوف ارتش از سوی سربازان ،تنها در ماه جنوری تا ماه جون
بوده که بیش از  24هزار گزارش شده است .عالوه براین ،ارتش افغانستان از عدم
سواد کافی نیز رنج میبرد .به گفتهی مربیان آلمانی ،قبل از انجام عملیات بسیاری
از افسرهای جوان به توضیح مفاهیم اولیهی نقاط جفرافیایی نقشه ،ضرورت دارند.
هم اکنون نیز اردوی ملی افغانستان با کمبود شدید اسلحه و تجهیزات نظامی
(توپخانه ،وسایل نقلیهی زرهی و مهمتر از همه حملونقل هوایی) مواجه اند.
تا امروز پشتیبانی مشروط از نیروهای هوایی از سوی ناتو اعالم شده است و این
بدین معناست که ممکن است توان رزمی ارتش افغانستان خیلی کمتر شود.
تعداد نیروهای افغانستان  350هزار نفر است؛ با این حال ،بعید به نظر میرسد
که دولت افغانستان پس از  ،2014ارتش بزرگتری داشته باشد .برای مقایسه،
تعداد نیروهای مسلح کشورهای توسعهیافتهی آسیای مرکزی ،به  60الی 70
هزار نفر میرسد.
وضعیت موجود ،احتمال وخامت اوضاع در افغانستان را بیشتر میکند و از سویی،
وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در افغانستان لزوم ًا زمینه را برای حضور مجدد
نظامیان ناتو و آمریکا (با توجه به سناریویی که در عراق پیش آمد) فراهم میکند.
بدیهی است که حضور مجدد نیروهای آمریکایی ،این بار انعطافپذیرتر انجام
میشود .آنهم در شرایطی که قرار است تا سال  2016انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا برگزار شود و واشنگتن دیسی به این نتیجه خواهد رسید جنگ در کشوری
که احتمال شکست در آن امر ممکن است ،بیش از این الزم نیست .در عین
حال ،حضور و گسترش نیروهای ناتو و آمریکا در منطقه ،میتواند خطر جدایی
اویغورها در ایالت خودمختار سینکیانگ را افزایش دهد که این مسأله برای
چین و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه ،تهدید بزرگی محسوب میشود .در
صورتی که کشورهای غربی با کمکهای نظامی-تخنیکی به افغانستان و عملیات
برای خنثاسازی تهدیدها در این کشور ،جدی و صادقانه عمل کنند ،روابط غرب
با کشورهای روسیه ،کشورهای مستقل مشترکالمنافع و سازمان پیمان امنیت
جمعی بهبود خواهد یافت.
جلوگیری از وقوع هرنوع بحران سیاست خارجی و نظامی ،روسیه را در قبال
کشورهای آسیای مرکزی عوض خواهد کرد و راهی را باز میکند تا روسیه به
طور مستقیم همکاریهای نظامی-تجهیزاتی خود را با افغانستان افزایش دهد.
روسیه عامل مهم تأمین ثبات آسیای مرکزی است و خواهد بود؛ زیرا که اعتبار و
اتوریتهی روسیه در شرق ،همیشه باال بوده است.

با چیره شدن سرمای ماه اکتوبر بر مسیرهای کوهستانیای که
پناهگاههای شورشیان در افغانستان و پاکستان را از هم جدا
میکنند ،گروه کوچکی از کماندوهای استخبارات افغانستان و
نیروهای عملیات ویژهی ایاالت متحده در روستایی که این
نیروها باور داشتند یکی از رهبران القاعده در آنجا پنهان شده
است ،فرود آمدند.
آن شب افغانها و امریکاییها به مرد مورد نظرشان ،ابوالباره
الکویتی ،دست یافتند .آنها همچنان چیزی را یافتند که
مقامهای هردو کشور میگویند ،حتا یک غنیمت بزرگتر [از
الکویتی] بود :کمپیوتر لپتاپ و فایل (اسنادی) که جزئیات
عملیاتهای القاعده در هردو سوی مرز را شرح میداد.
مقامهای ارتش امریکا میگویند ،معلومات استخباراتیای
که در جریان این حمله به دست آمدند ،احتماال به اندازهی
اطالعاتی که از کمپیوتر و اسناد اسامه بن الدن در ایبتآباد
پاکستان ،پس از کشته شدنش توسط نیروهای دریایی امریکا
در سال  2 011به دست آمده بودند ،مهم است .مقامهای افغان
و امریکایی گفتند که در جریان ماههای پس از این حمله،
معلومات استخباراتی به دست آمده ،به تشدید قابل توجه
عملیاتهای شبانه توسط نیروهای عملیات ویژهی امریکایی
و کماندوهای استخبارات افغانستان کمک کرده است.
سطح حمالت با خط مشی اعالمشده در واشنگتن در تقابل
قرار دارد؛ جایی که حکومت اوباما نقش امریکا در جنگ را
واقعا پایان یافته تلقی کرده است .اما این تشدید ،واقعیت
موجود در افغانستان را انعکاس میدهد؛ جایی که جنگی شدید
در جریان سال گذشته تعداد بیپیشینهای از سربازان ،افسران
پولیس و ملکیها را کشت.
مقامهای امریکایی و افغا ن که نخواستند نامشان فاش شود،
گفتند که در بسیاری از حمالت ،نیروهای امریکایی نقش
جنگی مستقیم را بازی میکردند و صرف مشاور نبودند.
جان کربی ،سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه گفت« :ما واضح
گفتهایم که عملیاتهای ضدتروریزم به عنوان بخشی از
مأموریت ما در افغانستان باقی خواهند ماند .همچنین واضح
گفتهایم که این عملیاتها را با همکاری افغانها برای از
بین بردن تهدیدها علیه نیروها ،همکاران و منافعمان انجام
میدهیم».
ظاهرا این حمالت بخش گستردهای از شورشیان اسالمگرا را
هدف قرار دادهاند و مأموران القاعده و طالبان ،هردو ،هدف این
عملیاتها بودهاند و این نیروها از مأموریت محدود مبارزه با
تروریزم ،که مقامهای حکومت اوباما گفته بودند ،پس از ختم
رسمی عملیاتهای جنگی به رهبری امریکا در ماه دسامبر
سال گذشته آن را ادامه خواهند داد ،فراتر رفتهاند.
یک مقام ارتش ایاالت متحده گفت که سرعت این عملیاتها
«در این وقت سال» ،که پیش از این جنگ در جریان زمستان
فروکش میکرد« ،بیپیشینه است» .هیچ مقامی آمار واقعی را
فراهم نخواهد کرد؛ چون این دادهها محرمانه اند .حکومتهای
افغانستان و ایاالت متحده نیز به دنبال آن بودهاند که به
منظور جلوگیری از پیامدهای سیاسی عملیاتهای شبانه در
هردو کشور ،در مورد تشدید این عملیاتها خاموشی اختیار
کنند.
یک مقام امنیتی پیشین افغانستان که به شکل غیررسمی

به همکاران سابقش مشاوره میدهد ،گفت« :اکنون تمام
این عملیاتها در سایه [به طور محرمانه] انجام میشوند».
«جنگ رسمی برای امریکاییها پایان یافته است .صرف
جنگ محرمانه هنوز ادامه دارد؛ اما این جنگ با دشواری
مواجه است».
مقامهای امریکایی و افغان گفتند ،معلومات استخباراتیای
که از مأموریت ماه اکتوبر به دست آمد ،تنها عامل افزایش
حمالت نیست .تقریبا در عین زمانی که تحلیلگران
استخباراتی افغان و امریکایی لپتاب و فایلهای ضبط شده
را بهدقت بررسی میکردند ،اشرف غنی ،رییس جمهور جدید
افغانستان ،موافقتنامهی امنیتی را با ایاالت متحده امضا کرد
و از محدودیتهایی که توسط حامد کرزی بر عملیاتهای
شبانهی نیروهای امریکایی و افغان وضع شده بودند ،کاست.
آقای کرزی همچنین به دنبال آن بود تا استفاده از قوای
هوایی امریکایی ،حتا برای حمایت از نیروهای افغانستان ،را
محدود کند.
ناسازگاری صریح آقای کرزی با ایاالت متحده ،به اعمال
فشار بر حکومت اوباما کمک کرد تا دستور سریعتر خروج
از افغانستان را صادر کند ،سریعتر از آنچه که فرماندهان
ارتش امریکایی میخواستند .در حالی که جدول زمانی خروج
اکثریت نیروهای امریکایی تا اواخر سال  2016پا برجاست،
مقامهای امریکایی و افغان گفتند که بهبود روابط در زمان
ریاست جمهوری اشرف غنی ،حکومت اوباما را تشویق کرد
تا به فرماندهان امریکایی در عملیاتهای نظامی آزادی عمل
بیشتری بدهد.
فرماندهان امریکایی از آزادی جدید استقبال کردند .در جریان
فصل جنگ سال گذشته ،که معموال از بهار تا خزان ادامه
مییابد ،جنگ با طالبان برای نیروهای امنیتی در بخشهایی
از کشور طاقتفرسا بود .بسیاری از مقامهای غربی هراس
دارند که بدون پشتیبانی هوایی و لوجستیکی ائتالف به
رهبری امریکا و عملیاتهای مشترک شبانهی نیروهای افغان
و امریکایی برای حفظ فشار بر فرماندهان شورشیان ،فصل
جنگ سال جاری برای افغانها میتواند بدتر باشد.
ظاهرا جنرال جان اف .کمپبل ،فرمانده امریکایی نیروهای
ائتالف ،دستورش را هدف قراردادن مستقیم شورشیان افغان
که تهدید فوری به نیروهای ائتالف باشند یا طرح راهاندازی
حمالت علیه آنها را بریزند ،تفسیر کرده است .او افغانها
را صرف به خاطر شمولیت در گروههای شورشی هدف قرار
نمیدهد .اما یک مقام ارتش امریکا گفت ،معیاری که برای
تعیین خطرناک بودن یک فرد برای نیروها مورد استفاده قرار
گرفته است ،دست داشتن این شخص در حمالت گذشته یا
تالشهای آنها در راستای راهاندازی حمالت علیه نیروهای
امریکایی است .با توجه به اینکه ایاالت متحده برای بیش
از یک دهه با طالبان جنگیده است ،این افراد گروه بزرگی را
تشکیل میدهند.
از آغاز سال تا کنون ،دلیل محافظت از نیروهای امریکایی ،به
آسانی توسط نیروهای ائتالف ،برای توجیه عملیاتهایشان،
از جمله دو مورد در هفتهی گذشته ،مورد استفاده قرار گرفته
است .روز شنبه ،مقامهای ائتالف اعالم کردند که در ولسوالی
آچین در شرق افغانستان« ،در نتیجهی یک حملهی دقیق دو

فردی که تهدیدی علیه نیروها بودند ،کشته شدند».
دو روز بعد ،نیروهای ائتالف حملهی دیگری را که خود آن
را حملهی دقیق توصیف کردند ،در والیت هلمند در شرق
افغانستان انجام دادند و در نتیجه «هشت فردی را که تهدیدی
علیه نیروها بودند» ،کشتند .هرچند نیروهای ائتالف نمیگویند
چه کسانی کشته شدند ،مقامهای افغان و امریکایی و بزرگان
قومی در هلمند گفتند که مال عبدالرووف خادم ،فرمانده
پیشین طالبان و زندانی زندان گوانتانامو که اخیرا به دولت
اسالمی (داعش) اعالم وفاداری کرده بود ،شامل کشته شدهها
است .مقامهای افغان و امریکایی در مصاحبهای که قبل از
مرگ مال عبدالرووف انجام شده بود ،گفته بودند که از ماه
نوامبر بدینسو آنها چندین بار با راهاندازی حمالت شبانه،
او و جنگجویانش را هدف قرار دادهاند .مقامهای امریکایی
گفتند که وابستگی مال عبدالرووف به دولت اسالمی (داعش)،
که آنها گفتند چیزی بیش از وابستگی نمادین است ،کمک
کننده بود .اما این مقامها در روزهای اخیر گفتند که او بیشتر
به خاطر معلومات استخباراتیای که در حملهی ماه اکتوبر از
لپتاب ضبط شده به دست آمده بود ،هدف قرار داده شد.
این مقامها در مورد ماهیت دقیق معلومات استخباراتی که به
مرگ مال عبدالرووف انجامید ،یا اینکه احتماال فهرستی وجود
داشته باشد که به آنها در هدف قرار دادن افراد مشخص
کمک کرده است ،صحبت نمیکنند .آنها گفتند که افشای
ماهیت این معلومات میتواند عملیاتهای آینده را با خطر
مواجه کند.
مقامهای افغان و امریکایی گفتند که حمالت چند ماه اخیر
توسط کماندوهای نخبهی ریاست امنیت ملی و اعضای
ترکیبی از واحدهای عملیات ویژهی ارتش امریکا انجام
شدهاند .ریاست امنیت ملی گفت که کویتی را در ماه نوامبر
کشته است و لپتاب را ضبط کرده است .سی.آی.ای که
نیروهای امنیت ملی را آموزش داده و تأمین مالی میکند ،از
اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.
احتماال کویتی خودش با نوشتن مدحی که سه سال قبل
برای یکی دیگر از مأموران ارشد القاعده که در یک حملهی
هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در پاکستان کشته شده
بود ،ندانسته برخی از سرنخها را بیرون داده باشد .کویتی در
«پیشگامان خراسان» که یک مجلهی القاعده است ،گفت
که او «شاگرد» و «همراه» عطیه عبدالرحمان بوده است.
عطیه عبدالرحمان قبل از مرگش توسط «النگ وار ژورنال»،
وبسایتی که ملیشهها را ردیابی میکند ،مدیر عمومی القاعده
توصیف شده بود.
کویتی در مدحش پیوسته اشاره کرده بود که به اسناد عطیه
عبدالرحمان دسترسی داشته است و او از جزئیات عملیاتهای
متعدد ،از جمله یک حملهی انتحاری در شرق افغانستان در
سال  2009که هفت مأمور سی.آی.ای را کشت ،مطلع ساخته
شده بود.
یک مقام پیشین ارتش امریکا گفت که گمان میرود کویتی
برخی از مسئولیتهای عطیه عبدالرحمان در داخل القاعده را
برعهده گرفته بود ،به ایمن الظواهری رهبر القاعده نزدیک بود
و «جزئیات عملی زیادی در مورد اینکه قرار بود آنها با آن
کمپیوتر چه کار کنند ،داشت».
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دستاوردهای پس از خروج ارتش شوروی
بشیر یاوری

پیامد کودتای هفتم ثور  ،1358افتادن حاکمیت افغانستان به
خلق پیرو ایدیولوژی مارکسیستی-
دست حزب دموکراتیک ِ
لنینی ،بود .به دلی ل اینکه حزب دموکراتیک خلق از نظر
ایدیولوژی به نظام شوروی وابسته بود ،حمایت سیاسی آن را
نیز به همراه داشت .زمانی که حفیظاهلل امین به قدرت رسید،
چون تحصیلکردهی امریکا بود و رابطهی نزدیکی با آن کشور
داشت و نیز به خاطر جنایتهایی که بعد از به قدرت رسیدنش
انجام داد و هزاران مخالف سیاسی نظام را زندانی و به قتل
رساند ،اتحاد جماهیر شوری برای تقویت نظام وابستهی خویش
در افغانستان ،اقدام جدیتری انجام دهد .به همین خاطر ،ببرک
کارمل را پیشقراول تجاوز نظامی خویش به افغانستان انتخاب
کرد و در حمایت او و برای سرنگونی حفیظاهلل امین ،نیروهایش
را وارد افغانستان کرد و این نیروها تا  26ششم دلو  1367برای
دفاع از حاکمیت کمونیستی در افغانستان باقی ماندند.
تناقض آموزههای کمونیستی با ارزشهای دین اسالم و
کشتار بیرحمانهی مردم ،تندروی و شیوهای نامعقول برخورد
با مخالفان نظام ،از جملهی عواملی بودند که مردم افغانستان
در برابر حکومت کمونیستی قیام مسلحانه کردند ،از اشغال
سرزمین خویش توسط نیروهای شوروی دفاع کردند و با
مقاومت شایسته ،تا پایان خروج نیروهای شوری ،این مقاومت
را ادامه دادند .ارتش شوروی با تمامی امکاناتش موفق نشد
افغانستان را به طور کامل تحت کنترولش درآورد .به همین
خاطر ،مقاومت مردم برای دفاع از استقالل این سرزمین و
خروج ناکام ارتش شوروی ،قابل ارجگذاری است.
کسانی که صادقانه برای دفاع از این سرزمین و برای برچیدن
جنایتهایی که تحت شعار از بین بردن نابرابری اجتماعی
توسط عمال خلق و پرچم صورت میگرفت ،پرچم مقاومت
را بلند کردند و برای این اهداف بلند انسانی رزمیدند و قربانی
دادند ،قابل قدر اند و باید از کارنامههای درخشانشان پاسداری
و بزرگداشت شود.
نکتهی قابل تأمل در این مورد این است ،کسانی که مدعی
بودند «انقالب هفت ثور» را برای پایان بیدادگری و ظلم به

یادداشتهایسخیدادهاتف

چای دو گانهی
اعصاب ندارید؟

پیروزی رساندهاند ،در عمل نتوانستند این شعارشان را تحقق
بخشند و با انجام کشتار و اعمال ضدبشری ،بانی نظام دیکتاتور
و سرکوبگر علیه تودهی مردم و اشغال شدن سرزمین توسط
بیگانگان شدند.
کسانی که شعار «حاکمیت خدا بر زمین خدا» را سر میدادند
و پرچم جهاد فیسبیلاهلل را بلند کردند و با شعار تأمین عدالت
اجتماعی و برقراری اخوت اسالمی علیه نظام کمونیستی
جنگیدند و با شعار اخوت اسالمی مردم را به سنگرهای
جهاد فراخواندند و با نیروی ایمان مردم به پیروزی رسیدند
هم نتوانستند آنچه را که شعار میدادند ،تحقق بخشند .در
نهایت ،برای گرفتن قدرت علیه همدیگر جنگندید و هزاران
انسان این سرزمین را با تیغ جنگ مذهبی و قومی از بین بردند
و جنایتهای بزرگتر بشری را مرتکب شدند و در نهایت

نتوانستند ارمغان مقاومت و آزادیخواهی فرزندان و شهدای
صادق این سرزمین را پاسداری کنند.
آنچه از کارنامهی آنها بهجا ماند ،این است که نه استقالل
سرزمین تحقق یافت و نه اخوت و همدلی اسالمی به وجود
آمد و در نهایت پای ائتالف مبارزه با تروریزم را به این سرزمین
کشاندند و با فشار نظامی بزرگترین قدرت امپریالیستی جهان
که نه به خدا و نه به بهروزی جامعه میاندیشد ،ناگزیر شدند که
از جنگ دست بکشند .آنچه که اکنون به عنوان یک واقعیت
در تاریخ این سرزمین بهجا مانده ،این است که ما میراثدار
درد و رنج و آرمانهای فریبندهای چو ن تشکیل جامعهی بدون
طبقهی کمونیستی و اخوت اسالمی شدهایم و مدعیان این دو
روایت نه بر اساس آموزهای مکتبشان عمل توانستند و نه به
شعارهایشان صادق ماندند.

سود افغانستان از پروژهی تاپی
محمداسالمحسینی

پروژهی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان
و هندوستان موسوم به تاپی ( )TAPIکه طرح آن در سال
 ۲۰۰۲ریخته شد ،یکی از پروژههای بزرگ انتقال گاز در سطح
منطقه میباشد .طول این پایپالین از ترکمنستان تا هند
 ۱۸۰۰کیلومتر است که  ۷۳۵کیلومتر از خاک افغانستان ،از
والیتهای هرات ،هلمند و قندهار میگذرد و بعد از عبور از
مناطق شمالغربی پاکستان (بلوجستان و ملتان) ،داخل کشور
هندوستان میشود .این خط لولهی گاز دارای ظرفیت انتقال
 ۳۳میلیارد تن گاز در سال خواهد بود و هزینهی ساخت آن
۱۰میلیارد دالر پیشبینی شده است.
قرار بود در نوزدهمین نشست کشورهای ذینفع پروژهی تاپی
که به تاریخ  ۱۰و  ۱۱فبروری سال جاری در پاکستان برگزار
شده بود ،زمان کار عملی و شرکت تطبیقکنندهی پروژه تعین
گردد؛ اما شرکتکنندگان این نشست به نتیجهی قطعی دست
ی سال جاری میالدی،
نیافتند و قرار بر این شد تا در ماه م 
بیستمین نشست کشورهای ذینفع تاپی در کابل برگزار گردد.
بدون شک ،چهار کشور دخیل در این پروژه ،منافع بزرگی را از
این پروژه به دست خواهند آورد .این پروژه برای افغانستان یک
فرصت طالیی است؛ به دلیل اینکه با آغاز عملی این پروژه،
سو ِد کالنی نصیب افغانستان خواهد شد .اما پروژهی تاپی چه
سودی برای افغانستان خواهد داشت؟ تاپی در چند مورد سود
کالنی برای افغانستان دارد که در اینجا به چند مورد آن اشاره

میشود:
 کمک به تأمین انرژی گاز افغانستان :یکی ازمشکالتی که مردم و دولت افغانستان دارند ،کمبود گاز و قیمت
بلند آن است .پروژهی تاپی تا اندازهی زیادی در کاهش قیمت
گاز در افغانستان مؤثر واقع خواهد شد؛ به این دلیل که افغانستان
در ده سال اول ساالنه  ۵۰۰میلیون متر مکعب ،در ده سال دوم
یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم یکونیم میلیارد متر
مکعب گاز که در مجموع  ۳تریلیون متر مکعب گاز در  ۳۰سال
میشود را به قیمت مناسب خریداری میکند و همچنان در
آینده با آغا ِز کار استخراج معادن گاز ،قادر به فروش انرژی گاز
به پاکستان و هند با استفاده از خط لولهی این پروژه خواهد شد.
 افزایش عواید ملی و کاهش در کسر بودجه:دولت افغانستان در طول چند دههی اخیر متکی به کمکهای
بینالمللی بوده است .اکنون تمام بودجهی انکشافی و بخشی از
بودجهی عادی توسط کمکهای بینالمللی تمویل میشود و
این مشکل در سالهای نزدیک همچنان دامنگیر دولت خواهد
بود؛ چون هنوز افغانستان به یک کشو ِر با تولید انبوه مبدل نشده
است .دولت با استفاده از عواید این پروژه ،میتواند بودجهی خود
را تمویل کند .همین اکنون عواید گمرکات بزرگترین منبع
تمویل داخلی بودجه میباشد که حتا بودجهی عادی را به طور
کامل نمیتواند تمویل کند .اما با شروع کار عملی پروژهی تاپی،
دولت افغانستان عواید زیادی از این پروژه به دست خواهد آورد
که تنها عواید حق ترانزیت آن نزدیک به چهار میلیون دالر
میشود .پولهایی که از این طریق به دست میآیند ،در امر
کاهش بودجه و افزایش عواید ملی نقش مؤثری ایفا خواهند
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نمود و میزان وابستگی به کمکهای بینالمللی را کاهش
خواهند داد.
 ایجاد اشتغال :پروژهی تاپی برای تعداد زیادی از نیرویکار ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینهی کار را فراهم
میکند و با شروع عملی این پروژه ۵۰ ،هزار کارگر افغانستان
صاحب کار میشود که جذب این مقدار نیروی کار ،تأثیر مثبت
بر کاهش نرخ بیکاری خواهد گذاشت.
 بهبود روابط تجارتی افغانستان و پاکستان:افغانستان برای راهیابی به بازارهای کشورهای جنوب آسیا،
از جمله هند ،باید از دهلیز پاکستان عبور کند؛ اما پاکستان
همواره با استفاده از این وابستگی ترانزیتی افغانستان ،مشکالت
و موانعی را فراراه تاجران افغانستان ایجاد کرده است .در این
زمینه افغانستان به دلیل میزان زیاد واردات از پاکستان و
وابستگی ترانزیتیاش به این کشور ،از عمل باالمثل عاجز است.
اما با شروع عملی پروژهی تاپی ،دست افغانستان تا حدی باز
میشود و همچنان پاکستان به دلیل موجودیت منافع مشترک
و بهخصوص وابستگی به افغانستان در انتقال خط لولهی گاز،
وادار به همکاری دوجانبه خواهد شد.
سخن آخر :پروژهی تاپی ،در ابعاد مختلف ،سود کالنی برای
افغانستان ایجاد میآورد .دولت افغانستان باید در همکاری با
کشورهای ذینفع ،سعی کند کار شروع عملی این پروژه به
زودترین فرصت آغاز شود .از طرفی هم ،پروژهی تاپی از میان
والیتهای ناامن افغانستان عبور میکند و این یک چالش
بزرگ فراروی این پروژه است .بنابراین ،دولت افغانستان باید
برای تأمین امنیت این خط لولهی گاز ،تالش جدی کند.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان به «چای دوگانهی معده»
میماند که این روزها بازارهای افغانستان را به اشغال خود در
آورده است .این چای دوگانهی معده دو خاصیت دارد :یکی
اینکه معدههای بیسروصدا را یک کمی قوت میبخشد تا
گاهگاهی برای اثبات حضور خود بوعی بزنند یا قنبرررررررری
بگویند .دیگری اینکه معدههای بسیار ناالن و غران را به
طمانینه و سکون وا میدارد؛ به گونهای که بعضی آدمها از
بس صدایی از شکم خود نمیشنوند ،پیش داکتر میروند و
شکایت میکنند که درونشان مرده .حاال مخترعان این چای
دوگانهی معده چه گونه توانستهاند این دو خاصیت عجیب را در
این چای بیامیزند ،خدا میداند .دولت افغانستان هم همین طور
است .اگر کسی داد و فریاد کند که داعش در غزنی خالفت
اسالمی برپا کرده ،دولت میگوید که ما این را خبر داریم ،زیاد
جوش نزنید .اما اگر مردم آرام در خانههای خود نشسته باشند و
سریال کارادایی را تماشا کنند ،دولت داد و بیداد راه میاندازد
که افغانستان به هیچکس اجازه نخواهد داد در داخل خاکش
عملیات کند .قبلگاه گل محمد در هر مجلس میپرسد« :چه
شده؟ کسی به خاک ما تجاوز کرده؟»
نمونهی دیگرش همین والی غزنی است .مشاورش رفته
سخنگوی داعش شده و کسی نیست به ایشان بگوید که تو
حالت خوب است؟ یک سال پیش همین والی نبود که میگفت
به طالبان اجازه داده دو راکت به شهر غزنی بزنند؟ حال ،شما
بروید به دولت خبر بدهید که آن از والیات و آن هم از مشاور
والیات .فکر میکنید دولت چه میگوید؟ میگوید که نگران
نباشید ،ما میدانیم که والی غزنی طالب است و دست از طالب
ندارد تا کام وی برآید .همین مانده که دولت و سازمان امنیتش
مدعی شوند که مال عمر آخند برای دولت جاسوسی میکند.
از آنسو ،رزاق مأمون در گزارشی مؤثق نشان داده که کرزی
در یک مجلس صد درصد خصوصی و محرم گفته که قصد
دارد محمد اشرف غنی ،رییس جمهور فعلی کشور را تا شش
ماه دیگر بازداشت کرده و در بند  135زندان پلچرخی بیندازد.
بنابر گزارش وبسایت آقای مأمون ،آقای کرزی این تصمیم
را در تبانی با دولت ناروی گرفته .ظاهرا کرزی در یکی از
شبهای ظلمانی خزان امسال پنهانی به ناروی میرود و در
آنجا با رییس سازمان اطالعات افریقای جنوبی دیدار میکند و
صبح برمیگردد .حاال اگر این را از دولت بپرسید ،میگوید بلی
بلی ،میدانیم و اوضاع را کامال تحت نظر داریم .البته از روی
آمارهایی که دولت میدهد ،تردیدی نمیماند که واقعا میداند
چه به چه است .میگوید پاکستان تا کنون سیزده هزار و نهصد
ت و هفت و نیم راکت به خاک افغانستان پرتاب کرده.
و شص 
آدم وقتی که این کلمهی «نیم» را میشنود ،کمی آرام میشود.
چون معنایش این است که در قلمرو این دولت پشه نمیتواند
پر بزند ،مگر اینکه ابتدا مجوز اخذ نماید .آن هزار خانوادهی
داعشی چه گونه به غزنی رسیدهاند؟ نگران نباشید ،دولت خبر
دارد .و همین کافی است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
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یک ساله
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 2500افغانی
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از

یعقوب یسنا

نیچه میگوید ،نهیلیسم دروازهی هریک ما را میکوبد؛ از
این نهیلیسم که نیچه سخن میگوید ،نهیلیسم (پوچی)
زندگی نیست؛ نهیلیسم فرهنگهایی است که ما در درون
آن زندگی میکنیم و زندگی افراد را به انقیاد و تسلط
خویش درآورده است .بنابراین ،نهیلیسم نیچه ،پوچی ارزشها و تهیشدگی ارزشهای
فرهنگی (فرهنگ به مفهوم عام) چند هزار سالهی بشر است .هنگامی که این فرهنگها
به تهیشدگی خویش میرسند ،افراد درون آن فرهنگ یا بایستی نهیلیسم و پایان
ارزشهای فرهنگیشان را بپذیرند و ارزشهای تازه را بیافرینند ،یا اینکه به نوستالژیای
فرهنگیشان تن بدهند و نهیلیسم فرهنگ و پایان ارزشهایشان را انکار کنند و
راه خشونت ،افراطیت و تعصب را در پیش گیرند و غیر از خود و فرهنگ به پایان
رسید هیشان را دشمن شان بدانند ...هر فرهنگی تاریخ مصرف دارد .هیچ فرهنگی
نمیتواند برای همیشه فرهنگ زندگی باشد ...فکر کردهایم که ما با این هوشدار
نیچه چه مناسبتی داریم و در کجای نهیلیسم فرهنگی خویش قرار داریم؟ انگار دچار
نوستالژیای نهیلیسم فرهنگی خویش شدهایم و چندان نمیتوانیم با جهان بازی کنیم.
انسان ناگزیر به بازی است ،بازی با فرهنگهای معاصر .اگر از ردهی بازی بیرون بماند،
باز مجذوب عصبیتهای قبیله و پدرتباری خویش میشود!


Mukhtar Wafayee

سناتور اسبق ،فرمانده لشکر تهاجمی طالبان
در سرپل
صدها طالب مسلح ،مجهز با سالحهای سبک و سنگین،
به حومههای شهر سرپل حملهور شده و تاکنون مناطق
مهمی را در  20کیلومتری شهر تصرف کردهاند.
این جنگ که به حمایت مالی و تسلیحاتی عناصر داعش در سرپل راهاندازی شده ،پرچم
سیاه داعش در برخی از مناطق؛ مانند بغاوی و شیرمها بر مواضع طالبان برافراشته شده
است .رحمانی ،رییس شورای والیتی سرپل میگوید که خواجه عبدالحی عیید ،عضو
اسبق مجلس سنای افغانستان ،لشکر تهاجمی طالبان را در سرپل فرماندهی میکند و
تاکنون یکتن از فرماندهان نیروهای پولیس محلی به نام مال خالمحمد نیز با افراد و
تجهیزاتش به طالبان تسلیم شده است.
منابع در سرپل میگویند که عناصر داعش و طالبان در منطقهی شیرمها ،نزدیک به
 1000جنگجویشان را مجهز کرده و آمادهگی حملهی وسیعتری را باالی مرکز
سرپل دارند.
لشکر طالبان را در این جنگ ،دهها تروریست ازبیکستانی ،چچینی و پاکستانی نیز
همراهی میکنند.
جبار حقبین ،والی سرپل در حج عمره به سر میبرد و مسئوالن امنیتی نیز ،از کمبود
تجهیزات و نیروی انسانی شاکی اند.


Shah Hussain Murtazawi

قسمتی از مصاحبهی حامد کرزی با روزنامهی
اعتماد چاب تهران:
«هيچ حكومتي در افغانستان مانند حكومت  ١٣سالهی من
براي نزديك شدن به پاكستان تالش نكرده بود .من در
اين سالها  ٢١بار به پاكستان سفر كردم تا شايد پاكستان با افغانستان رابطهی جديدي
را آغاز كند و اسالمآباد هم به اين درك برسد كه افغانستان مستقل و صاحب حكومت
و صاحب ترقي به نفع پاكستان هم است كه متأسفانه چنين دركي در آنها به وجود
نيامد .ما اميدوار بوديم كه پاكستان در راستاي كمك به افغانستان آزاد و مستقل و مرفه،
دست از تربيت و تقويت افراطيون بردارد كه متأسفانه اين مسئله محقق نشد .من براي
برآورده كردن اين امر چندين بار به پاكستان سفر كردم؛ اما پاكستانيها هم به اين دليل
كه آينده را به گونهاي كه ما پيشبيني ميكرديم ،نميديدند و هم به دليل رابطهاي
كه با برخي كشورهاي غربي داشته و دارند و سياستهاي مشتركي با آنها دارند ،با ما
همراهي نكردند .پاكستان ،افراطگرايي را به عنوان ابزاري در خدمت خود ميداند و از
افراطيت به عنوان وسيلهاي براي پيشبرد اهداف خود استفاده ميكند .فايدهی تغيير
سياست پاكستان نه تنها به بهبود رابطه با افغانستان ،هند و ايران منتهي خواهد شد،
بلكه به نفع مردم پاكستان هم خواهد بود .مردم پاكستان بيش از هر ملتي در منطقه از
مسئلهی افراطگرايي رنج ميبرند و در اين آتش ميسوزند .اميدواريم كه كشته شدن
دهها دانشآموز در مدرسهاي در پشاور پاكستان ،به تغيير روش پاكستان منتهي شود و
پس از اين از افراطگرايي به عنوان ابزار سياست خارجي استفاده نكند».


Mohammad Qasim Wafayezada

دولت وحدت ملی هم دولت عجیب و غریبی است .فعال
همه ،تقریبا این دوسال پیشرو را مصرف گرفتهاند و برای
دو سال بعد کار میکنند ،جز آنهایی که دیدی برای دو
سال بعد ندارند .فعال شدن دینامیزم تغیر و تحول میان
تیمهای اصالحات و تحول به شکل قومی آن برای من هشداردهنده است و آن را
برای کشور و مردم زیانبار میبینم .در این روزها یارگیریها شکل جدیدی به خود
گرفته است و تنیدگی میانتیمی و آشفتگی درونتیمی وضعیت را در خود فرومیبرد.
رهبران سیاسی کشور مسئولیت خطیری را برای عبور دادن کشور از این مرحله به عهده
دارند .باید چشمها را بشویند و از نو ببینند و نیت پاک کنند و به این همه امیدهای گره
خوردهی مردم به دولت وحدت ملی پاسخ در خور دهند.


محمدنسیم جعفری

 26دلو ،خروج ارتش سرخ از افغانستان!
مجاهدین مسلمان افغانستان با کمک کشورهای غربی،
شوروی را شکست دادند ،سپس خودشان کشور را ویران و
مردم را قتل عام نمودند و اکنون بیش از  40کشور به جای
شوروی در افغانستان حضور دارند ،ولی مردم افغانستان هر روز خدا خدا میکنند که این
خارجیها کشور را ترک نکنند!
من ماندهام که این روز را تبریک بگویم یا تسلیت؟ واقغا مردم عجیب و غریبی هستیم ما!

نگرانی«پدر انترنت»
از «عصر تاریکی دیجیتال»

پاالب گوش ،خبرنگار علمی ب یب یسی
وينت سرف ،از «پدران انترنت» مىگويد ،نگران
است يك روز سرانجام هرچه تصوير و نوشته روى
كامپيوترهایمان ذخيره كردهايم ،از بين برود .آقاى
سرف که یکی از معاونان گوگل است ،معتقد است
به مرور كه نرمافزارها و سختافزارها از رده خارج
مىشوند ،ممكن است فايلهاى قديمى غيرقابل
استفاده شوند .طورى كه نس لهاى آينده ندانند در
قرن بيست و يكم چه مىگذشته .اسم اين دوران را
گذاشته «عصر تاريكى ديجيتال».
صحب تهايش را در نشست ساليانهی انجمن پيشبرد
علم آمريكا در سن خوزه شنيدم .او -با آن كت و
شلوار و جليقهی شيك -از چهرههاى اسطورهاى
دنياى ارتباطات است .كسى است كه در تعريف شيوه
انتقال بستههاى اطالعات در انترنت نقشى اساسى
داشته ،و احتماال تنها كسى است كه در گوگل كراوات
مىزند.
وقتى ديدمش ،اول به خاطر (وجود) انترنت ازش تشكر
كردم .سرى به نشانهی ادب خم كرد و با فروتنى
گفت« :خوشحالم كه كارى از دستم برآمده» .اما
آقای سرف این روزها درگير حل مسئلهاى ديگر است،
مشكلى كه به نظرش ممكن است تمام تاريخمان را
از بين ببرد.
موضوع اين است كه اين روزها مهم ترين عكس
هاى خانوادگىمان ،خاطرههامان ،زندگىمان ،عمال
همه چيز به شكل تكههاى ريز اطالعات روى
ديسكهاى سخت يا روى «ابر» ثبت شده .خطر
چنین پدیدهای اين است كه با پيشرفت تكنولوژى،
همه اين اطالعات از قافله پرشتاب تغيير عقب بمانند
و از دست بروند.
اين چيزى است كه وينت سرف را نگران كرده است،
«خيلى نگران» ،به قول خودش .مىگويد« :ب راى من
و شما هم موارد شبيه اين پيش آمده :نسخهی جديد
یک نرمافزار فايلهاى قديمىمان را باز نمىكند ،چون
سازگارى با گذشته در دنياى ديجيتال حتمى نيست.
بناب راين اتفاقى كه مىتواند بيافتد اين است كه به

مرور زمان آرشیوهای عظیم از دادههای دیجیتال
داشته باشیم که خودمان هم ندانیم چیست».
«نسخهی خطی دیجیتال»
آقای سرف حاال دنبال این است که به شکلی همه
نرمافزارها و سختافزارها را حفظ کنیم که هی چوقت
از بین نرود– چیزی شبیه یک موزیم– اما بهطور
دیجیتال ،روی سرورهایی روی ابر .اگر این طرحش
عملی شود ،م یشود فرض کرد که خاطرههای امروز
ما نس لها بعد هم قابل دسترسی باشد.
آقای سرف توضیح م یدهد« :راهحل این است که
از محتوا و نرمافزار و سیستم عامل همزمان با اشعه
ایکس عکس بگیریم ،بهعالوه توضیحی در مورد
دستگاهی که م یتواند این مجموعه را اجرا کند .بعد
اینها را تا آینده بسیار دور نگه داریم .در حقیقت
با عکسی که گرفتهایم ،م یشود در آینده گذشته را
بازسازی کرد».
مسئله این است که باید شرکتی باشد که این خدمات
را ارائه کند ،و بعید است شرکتی صدها سال پابرجا
باشد .بناب راین ،چطور م یتوانیم مطمئن باشیم
خاط رات شخص یمان ،یا اساسا تاریخ بشر ،در درازمدت
حفظ م یشود؟ به شوخی م یگویم ،حتا گوگل هم
ممکن است در هزارهی بعدی نباشد.

م یخندد و م یگوید« :حتما نیست .اما به نظرم جالب
است که تصور کنیم سال  ۳۰۰۰میالدی است و شما
چیزی را در گوگل جستجو کردهای .این عکس اشع ه
ایکس که م یگویم باید از جایی به جای دیگر قابل
انتقال باشد .بناب راین من باید بتوانم از ابر گوگل
ببرمش به یک ابر دیگر ،یا روی یک ماشین دیگر.
نکته این است که وقتی این تکههای اطالعات را از
جایی به جای دیگر م یبرید ،همچنان بدانید چطور
باید بازشان کنید که بخشهای مختلفش معنی
بدهد .این کار هم شدنی است ،به شرط اینکه ب رای
توضی حهایی (که در مورد آن عکس اشعه ایکس
م یدهیم) یک استاندارد مشخص تعریف کنیم».
بعد خودش م یپرسد« :منتها سوال اساسی این است
که چطور م یتوانیم مطمئن باشیم در آینده دور
استانداردی را که امروز تعریف کردهایم م یشناسند،
و این عکسی که با این دقت تهیه کردهایم همچنان
ب رایشان معنا م یدهد؟»
شیوهی مورد نظر آقای سرف– که به آن م یگوید
«نسخهی خطی دیجیتال»– توسط ماهادف
ساتیانارایانان در دانشگاه کارنگی ملون آمریکا پیاده
شده .آقای سرف م یگوید« :هنوز این شیوه تکمیل
نشده ،اما در کليتش آزموده شده و کار کرده است».

استفاده از فنآوری «حجم عظیم اطالعات»
برای شناخت دقیقتر نارساییهای قلبی

پزشکان در لندن تصاویر سه بعدی و بسیار دقیق
از تپش قلب  ۱۶۰۰نفر گردآوری کردهاند و قصد
دارند اطالعاتی را که این تصاویر ارائه م یکنند با ژن
بیماران مقایسه کنند و به درمانهای تازهای برسند.
در این پژوهش از فنآوری «حجم عظیم اطالعات»
( )Big Dataاستفاده م یشود.
دکتر دکالن اُریگان از پژوهشگران این پروژه که در
بیمارستان همراسمیت لندن اجرا م یشود ،م یگوید:
«ما امیدواریم که به درک بهتری از بیماریهای
قلبی برسیم و به بیمار مناسب ،درمان درست را
در زمان درست بدهیم» .او م یگوید« :ارتباط ژنتیک
با بیماری های قلبی واقعا پیچیده است و ما هنوز
آن را کامال نشناختهایم .امیدواریم با استفاده از این
تصاویر بسیار واضح دیجیتال از قلب به شناخت
بهتری از علت و معلول بیماری های قلبی برسیم».
دکتر اُریگان معتقد است بیماری های قلبی در
ابتدای شروع نشانه های جزئی دارند که یافتن آنها
بسیار دشوار است ،اما کامپیوترها م یتوانند این
نشانه های ریز را تشخیص دهند .استفاده از «حجم
عظیم اطالعات» رویکرد تازهای است که راه خود را
به تحقیقات بالینی باز کرده و انتظار م یرود تحولی
در این تحقیقات ایجاد کند.
تحقیقات بالینی فعلی در مقایسه با فنآوری «حجم
عظیم اطالعات» ،بر گردآوری و پردازش اطالعات
بسیار محدودی استوار است.
«حجم عظیم اطالعات»
با پیشرفت فنآوری دیجیتال ،استفاده از حجم
عظیمی از اطالعات به وجه رایج تحقیقات در سایر
علوم نیز بدل شده است .در مؤسس هی تحقیقات
بیوانفورماتیک اروپا در کمبریج ،تمام رمزهای

ژنتیکی ده ها هزار گیاه و جانور ذخیره م یشود.
ب رای ذخیره این اطالعات فعال به چیزی معادل
 ۱۵۰۰لپ تاپ نیاز دارد.
در تحقیقات مغز ،محققان دانشگاه کالیفرنیای
جنوبی اسکن دقیق مغز سی هزار نفر را ذخیره
کردهاند ،اطالعاتی معادل ده هزار لپتاپ .این فقط
به پزشکی محدود نمی شود ،پروژهی «آرایهی یک
کیلومتر مربعی»(Square Kilometre
 )Arrayپروژهای است که از سال گذشته در
استرالیا و آفریقای جنوبی آغاز شده است .این پروژه
قرار است با ردیابی پرتوهای ضعیف هیدروژن،
تصویری سه بعدی از کائنات به دست دهد.
حجم این اطالعات در یک سال  ۳۰۰میلیون
لپ تاپ را پر خواهد کرد ۱۵۰ ،ب رابر حجم فعلی
تبادل اطالعات در انترنت در کل دنیا در یک
سال .پروفیسور اوان برنی در مرکز تحقیقات
بیوانفورماتیک اروپا در کمبریج م یگوید« ،حجم
عظیم اطالعات» ،تحقیقات را متحول کرده است:
«ترس ما از اندازهگیری چیزهای بسیار در باره
انسان ،اقیانوس و کائنات ریخته چون این اطمینان

را پیدا کردهایم که م یتوانیم چنین حجمی از
اطالعات را گردآوری کنیم و با استفاده از آنها به
شناخت تازهای برسیم».
یکی از مشکالت استفاده از «حجم عظیم اطالعات»
در تحقیقات ،مشکل ذخیره کردن بوده که اکنون به
سادگی و به ارزانی رفع شده است .با این حال ،در
حال حاضر اگر این سیستم ها ناگهان در معرض
توفان اطالعات قرار گیرند ،باید کار خود را متوقف
کنند و راههای هوشمندتری ب رای ذخیره و فشرده
کردن اطالعات پیدا کنند.
مسئلهی دیگر ،طبقهبندی و سازماندهی چنین
حجم عظیمی از اطالعات است .ب رای این کار شاخه
ای جدید از دانش در حال شکل گیری است که
متخصصان آن این اطالعات را جمع آوری و طبقه
بندی و نامگذاری کنند تا محققان دیگر بتوانند
اطالعات مورد نیاز خود را از میان این اقیانوس
اطالعات پیدا کنند.
به این ترتیب دانشمندان قادر خواهند شد «چیزهایی
یاد بگیرند که تاکنون نم یدانستند و چیزهایی را
ببینند که تاکنون نم یدیدند».
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کریم بنزما از رکورد رونالدو پیشی گرفت

بنزما با گولي که شنبه شب وارد دروازهی
دپورتيوو الکرونيا کرد ،تعداد گولهايش ب راي
ریال در الليگا را به  84رساند .ریال مادرید
شنبه شب با نتیجهی  0-2بر دپور غلبه
کرد .در این بازی گول دوم ریال توسط کریم
بنزما به ثمر رسید .این مهاجم فرانسوی با
تکگولی که به ثمر رساند ،موفق شد از
رکورد  83گول رونالدوی ب رازیلی ب رای ریال

در اللیگا پیشی بگیرد.
این گول همچنین گول  129بنزما با
پی راهن ریال نیز بود .او در  268بازی ب رای
کهکشان یها موفق به ثبت این آمار شده و
در یک قدمی شکستن رکورد گولزنی میچل
نیز قرار گرفت .بنزما هم اکنون دوازدهمین
گولزن برتر تاریخ ریال و هفدهمین گولزن
برتر ریال در اللیگا نیز به حساب م یآید.



آرسنال و سیتی
در اندیشهی جذب هافبک بارسا

ايوان راکيتيچ مورد توجه دو باشگاه آرسنال
و منچسترسيتي قرار گرفته و ممکن است
تابستان آينده راهي يکي از اين دو باشگاه
شود .راکیتیچ تابستان  2014از سویا با قیمت
 20میلیون یورو به بارسلونا پیوست و با وجود
اینکه در ابتدا به صورت ثابت و در پست
ژاوی ب رای بارسلونا به میدان م یرفت اما به
تدریج جایگاه همواره ثابت خود را از دست داد؛
به طوری که در حساسترین بازیهای بارسا
در این فصل ،از جمله ال کالسیکو و بازی با
پ یاسجی ،او از ابتدا ب رای بارسلونا به میدان

نرفت .موندو دپورتیوو دیروز ادعا کرد که
همین عدم تداوم حضور راکیتیچ در ترکیب
بارسا باعث شده تا باشگاههای مطرح اروپایی
به دنبال بررسی شرایط جذب این بازیکن
ارزشمند کروات باشند .در این گزارش از دو
باشگاه آرسنال و منچسترسیتی به عنوان
مشتریان جدی راکیتیچ یاد شده است .اگر او
نتواند جایگاه ثابت خود در ترکیب بارسلونا را تا
انتهای فصل به دست بیاورد هرگونه احتمال
جدایی این بازیکن از جمع کاتاالنها وجود
خواهد داشت.



هاجسون :با لیورپول
در بارهی استوریج مشورت میکنم

روي هاجسون ،سرمربي انگليس عنوان کرد
که ماه آينده ،پيش از اعالم نهايي ليست تيم
ب راي مقدماتي يورو  ،2016با سران باشگاه
ليورپول به خصوص ب رندن راجرز در بارهی
دنيل استوريج مشورت خواهد کرد .استوریج
ب رای دیدار مقدماتی مقابل لیتوانی و دیدار
دوستانه مقابل ایتالیا آماده خواهد بود ،ولی
از اواخر تابستان ،جایی که در تیم ملی دچار
مصدومیت شد ،دیگر با هاجسون تمرین
نکرده است .پس از مصدوم شدن استوریج،
راجرز به انتقاد از ب رنامه ریکاوری تیم ملی
انگلیس پرداخت و گفت که باید به استوریج
استراحت بی شتری داده م یشده و همچنین
هاجسون مدعی شد که ب رنامههای تیم ملی
مشکلی نداشته است.
او در مصاحبه با دیلی میل ،اتهام مقصر بودن
آنها در مصدومیت استوریج را به کلی رد کرد.
او گفت« :نه ،ما مقصر نیستیم .ما تا جایی

که بتوانیم به بازیکنان استراحت م یدهیم،
ولی مسلما کمتر سراغ این کار م یرویم زی را
زمان کوتاهی بین بازیهایمان است .البته
که اگر بین بازیهای خودمان یک هفته
فاصله وجود داشته باشد ،م یتوان دو روز یا
سه روز استراحت داد ،ولی هی چگاه شرایط
ما اینگونه نبوده است .مصدومیت دنیل
ب رای ما هم بدشانسی محسوب م یشود و
از این موضوع ناراحت هستیم ،ولی بازیکنان
دیگری هم مصدوم شدم و من ندیدم جایی
در بارهی آنها بنویسند .مصدومی تهای دیگر
عضالنی؟ ،آیا آنها هم به تمرینات تیم ملی
ربط دارد؟ فکر نم یکنم .اگر ب رنامهی خاصی
ب رای درمانش پیش گرفته شده ،مطمئنا با
ارتباط با باشگاه لیورپول ،در بارهی جزئیات
آن باخبر خواهیم شد .تیم پزشکی انگلیس با
باشگاهها در ارتباط است و اگر ب رنام ه ویژهای
در کار باشد ،مطلع خواهیم شد».



راجرز :بالوتلی سرانجام به خودش آمد

ب رندان راجرز پس از پیروزی  2بر یک تیمش
در خانه کریستال پاالس که منجر به صعود
سرخهای مرس یساید به مرحلهی یکچهارم
نهایی جام حذفی انگلیس شد ،به تمجید از
بازی شاگردان خود به خصوص ماریو بالوتلی
پرداخت .مهاجم ایتالیایی لیورپول که هفته
پیش در بازی خانگی تیمش ب رابر تاتنهام گول
پیروزی مرس یسایدیها را زد ،شنبه شب هم
به آدام الالنا کمک کرد گول برتری لیورپول
را در خانه کریستال پاالس بزند تا این تیم
در جمع هشت تیم برتر جام حذفی انگلیس
قرار بگیرد .بالوتلی در نیمهی دوم بازی ب رابر
کریستال پاالس به میدان رفت و در کنار دنیل
استوریجی قرار گرفت ،کسی که گول نخست
لیورپول را در دقیقه  49به ثمر رساند و کار
را به تساوی کشاند 10 .دقیقه پس از این
گول بود که بالوتلی با یک ضربه ایستگاهی
قدرتمند که جولیان اسپرونی نتوانست آن را
کام ً
ال مهار کند ،ب رای الالنا موقعیت گولزنی
ساخت تا در پیروزی تیمش سهیم باشد .راجرز
در تمجید از بالوتلی اظهار داشت :او سرانجام
متوجه وضعیتش شده و خودش را پیدا کرده
است .ماریو اکنون دارد خوب بازی م یکند
و شروع به تمرینات فراوان و تمرکز روی
مسئولیتش در تیم کرده است .آن شب دیگر
در بازی ب رابر تاتنهام هم او زمانی که به میدان
رفت ،توانست گول پیروزی ما را به ثمر برساند

و عملکرد بسیار خوبی داشت .به نظر من او
در این بازی هم از زمانی که به میدان رفت
بازی خوبی انجام داد .او قدرت بدنی باالیی
دارد و ضربه ایستگاهی که زد واقع ًا عالی بود،
چون دروازهبان حریف را مجبور به اشتباه کرد.
راجرز در ادامه از استوریج هم تمجید کرد،
کسی که بعد از پنج ماه خانهنشینی به تازگی
به میادین بازگشته است و دومین گول خود
را هم به ثمر رساند .راجرز معتقد بود گولزنی
استوریج که در بازی ب رابر تاتنهام هم گول زده
بود ،دلیلی ب رای خوشبین بودن به آینده این
بازیکن انگلیسی در یک سوم پایانی فصل
است .سرمربی ای رلندی قرمزهای مرس یساید
خاط رنشان کرد :دنیل در حال تالش است تا
دوباره روی فرم برگردد .فع ً
ال ب رای ما مهم
افزایش تدریجی زمان حضور او در زمین بازی
است ،چون نم یخواهیم به یکباره روی او
فشار بیاوریم و ریسک مصدومیت مجددش
را قبول کنیم .شما کیفیت بازی ،کنترول و
حرکات پا به توپ او را دیدهاید .استوریج از
آن دسته بازیکنانی است که ب رای گولزنی
نیاز به فرصتهای فراوانی ندارد .به نظر من،
آیندهی او روشن است .راجرز در پایان تأکید
کرد :لیورپول در حال حاضر در سطح باالیی
بازی م یکند و بازگشت استوریج به اوج در
این مقطع از فصل خبر خوشحال کنندهای
ب رای ماست.

کریستیانو رونالدو
چقدر میارزد؟

دانشگاه پل يتکنيک والنسيا طبق تحقيقات خاصي ،روي
بازيکنان فوتبال دنيا ارزشگذاري کرده است .این شیوهی
ارزشگذاری ،متفاوت از سایر ارزشگذاریهایی است که
تاکنون صورت گرفته .در این روش ،عواملی همچون گولزنی،
پاسگول ،تعداد کارتهای زرد و سرخ دریافتی ،شخصیت
بازیکن در رهبری تیم ،سن بازیکن و کمکی که به باشگاه
متبوعش ب رای بازاریابی کرده ،لحاظ شده است.
بر این اساس ،قیمت کریستیانو رونالدو 149 ،میلیون یورو
تخمین زده م یشود .همچنین قیمت گرت بیل  91میلیون
و لوییس سوارز  81میلیون ارزشیابی شده است.

زالتان :عجیبترین بازی عمرم را
تجربه کردم

زالتان اب راهيموويچ ،مهاجم پاريس سنت
جرمن عنوان کرد که ديدار تيمش مقابل
کان ،عجي بترین ديداري بوده که در آن
حضور داشته است .قهرمان فرانسه شنبه
شب در پارک ده پرنس با گولزنی ایب را و
الوتزی 0-2 ،جلو افتاده بود .با این حال5 ،
بازیکن پاریس سنت جرمن در جریان بازی
مصدوم شدند و پاریس یها  10 ،دقیقه پایانی
را  9نفره بازی کردند و دو گول دریافت
کردند و شانس صعود به صدر جدول را از

دست دادند .زالتان در جمع خبرنگاران گفت:
«هی چگاه چنین چیزی ندیده بودم .دو امتیاز
از دست دادیم ،ولی واقعا بدشانس بودیم.
من گول زودهنگامی زدم ،ولی اهمیتی ندارد
چون نتوانستیم پیروز شویم» .به جز بلیس
متیودی که به نظر مشکلش جدی نبود،
سرجی آئوریر ،لوکاس مورا ،مارکینیوس و
یوهان کابای ،مصدومان این تیم هستند که
ب رای دیدار روز سه شنبه مقابل چلسی آماده
نخواهند بود.



پاریس سنت جرمن
به دنبال آنخل دیماریا

پاريس سنت جرمن قصد دارد ب راي خريد آنخل دي ماريا از
منچستريونايتد ،پي شنهادي به اين باشگاه ارائه دهد .هدف
اصلی پاریس یها در نقلوانتقاالت ،ادن هازارد از چلسی بود
که جمعه ،قراردادش را با باشگاه تمدید کرد .با خروجهازارد از
لیست اهداف پاریس سنت جرمن ،حال آنها به دنبال خرید
آنخل دیماریا از منچستریونایتد هستند .هافبک آرجانتینی
در تابستان از ریال مادرید به یونایتد پیوست ،ولی دیلی میل
گزارش داد که او از حضور در این تیم خوشحال نیست و
دوست دارد یونایتد را ترک کند.
همچنین یونایتد به دنبال جذب ادینسون کاوانی ،مهاجم
پاریس یهاست که او هم پس از پیوستن به پاریس سنت
جرمن از ناپولی ،هیچگاه نتوانست موفقی تهایش در ایتالیا را
تکرار کند و زیر سایهی زالتان باقی ماند PSG .قصد دارد از
عالقهی یونایتد به کاوانی ،ب رای جذب دی ماریا استفاده کند.

فانخال :رونی بهترین
مهاجم یونایتد است

لوییس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد عنوان کرد که
وين روني ،بهترين مهاجم تيم اوست ،ولي او قصد دارد از
روني به عنوان هافبک استفاده کند .رونی  8گول در 23
حضورش ب رای یونایتد در طول فصل به ثمر رسانده ،ولی بر
خالف فصلهای پیش ،او عقبتر از فانپرسی و فالکائو ،به
عنوان هافبک در تیمش ایفای نقش م یکند .با این حال،
سرمربی هلندی معتقد است که قدرت گولزنی رونی ،از باقی
مهاجمانش باالتر است ،ولی قصد دارد همچنان از او به
عنوان هافبک استفاده کند.
او گفت« :شاید رونی بهترین مهاجم تیمم باشد ،ولی از او
به عنوان هافبک استفاده خواهم کرد زی را باید ببینیم که
کدام بازیکنانم بی شترین حضور و از خودگذشتگی را چه
پس تهایی خواهند داشت .در حالی که موافقم رونی به
عنوان مهاجم بازیکن بهتری خواهد بود ،اگر در خط حمله
به او بازی دهم ،در خط هافبک به مشکل برخواهیم خورد».
فانخال در بارهی بازی کردن رونی در خط حمله تیم ملی
انگلیس گفت« :رونی شاید ب رای تیم ملی انگلیس تالش
بی شتری م یکند وقتی که در خط حمله است .اگر سرمربی
تیم ملی انگلیس بودم ،او را در خط حمله بازی م یدادم،
ولی این ترکیب و ساختار تیم است که تعیین م یکند کدام
بازیکن به درد کدام پست م یخورد».

روبن :برای من کار کردن با مورینیو در آن سن
تجربهی خوبی بود

آرین روبن در دوران بازیگریاش زیر
نظر مورینیو در چلسی ،مصدومی تهای
پرتعدادی داشت و طبق اعتراف خودش این
مصدومی تها حوصله آقای خاص را سر برده
و سبب شده است که او به جدا شدن ستارهی
پیشین ریال از آب یپوشان لندن رضایت دهد.
روبن سه فصل در استمفوردبریج بازی کرد و
در دو سال آن به همراه مورینیو دو قهرمانی در
لیگ برتر کسب کرد اما مشکالت جسمانی
نگذاشت که او در جمع آب یپوشان لندن دوام
بیاورد و در سال  2007به ریال مادرید پیوست.
روبن به نشریهی گاردین گفت :ابتدای دوران
حضورم در چلسی خیلی سخت گذشت ،چون
با مصدومیت به این تیم پیوستم .تحمل آن
وضعیت هم ب رای خودم سخت بود و هم ب رای
مورینیو ،چرا که او عالقهای به بازیکنانی که
خیلی مصدوم م یشوند ،ندارد .به همین دلیل
شرایط آسانی نبود اما من همیشه احساس
کردم که مورینیو به من اعتماد دارد.
وی ادامه داد :من ب رای چلسی چند بازی
فوقالعاده انجام دادم؛ اما از بدشانس یام در
این تیم چند بار مصدوم شدم و در درازمدت

نتوانستم کاری که م یبایست را انجام دهم،
کاری مشابه آنچه اکنون انجام م یدهم .ب رای
من کار کردن با مورینیو در آن سن تجربه
خوبی بود ،چون جوان بودم و البته ب رای کار
کردن با مورینیو شما باید از نظر روانی بسیار
قوی باشید .یا باید همراه با داخل قطار بپری
یا جا م یمانی .به همین دلیل کار کردن با او
ب رای پیشرفتم بسیار خوب بود.
یکی از چیزهایی که روبن را در دوران
حضورش در چلسی آزار م یداد ،نبود
تعطیالت زمستانی کافی در فوتبال انگلیس
و ب رنامه فشرده بازیهای این کشور بود .او
با جنونآمیز توصیف کردن ب رنامه بازیهای
فوتبال انگلیس ،تصریح کرد :نم یتوانم
بگویم که دلم ب رای بازی در فوتبال انگلیس
تنگ شده است اما بازی در این لیگ هنوز
هم جذابی تهای خاص خودش را دارد .یکی
از آنها این بود که خانوادهام در کریسمس
ب رای تماشای بازیهایم به ورزشگاه م یآمدند
اما راستش انجام چهار بازی در  10روز کار
جنونآمیزی بود .یک وقفه در وسط فصل به
نفع همه است.



لواندوفسکی :برد  8بر صفر واقعا فوقالعاده بود

شنبه شب بایرن موفق شد با نتیجه
اعجابانگیز  8بر صفرهامبورگ را در هفته
بیست و یکم بوندسلیگا شکست دهد.
روبرت لواندوفسکی اظهار داشت :برد  8بر
صفر واقعا فوقالعاده بود .ب رای ما خیلی
خوب است که همیشه اینگونه صاحب
بردهای پرگلی شویم .البته سهشنبه در بازی
لیگ قهرمانان اروپا مصافی کامال متفاوت
را در پیش داریم .با این حال م یتوان گفت

خودمان را ب رای آن دیدار حسابی آماده
کردیم.
وی ادامه داد :خیلی خوشحالم که فوتبال
درست و حسابی را به معرض نمایش
گذاشتیم و هواداران را خیلی خوب شاد
کردیم .در این مصاف توماس مولر 21
(پنالتی) ،55 ،ماریو گوتسه  ،23،88آرین روبن
 36و  ،47روبرت لواندوفسکی  56و فرانک
ریبری  69گولهای بایرن را به ثمر رساندند.



نگرانی ونگر از آسیبدیدگی الکسیس سانچز

کاستا :زالتان از بهترین
مهاجمان تاریخ است

ديگو کاستا ،مهاجم چلسي ،زالتان اب راهيموويچ ،ستارهی
سویدني پاريس سنت جرمن را يکي از «بهترين مهاجمان
تاريخ» خواند و به تمجيد از او پرداخت .دو تیم چلسی و
پاریس سنت جرمن ،سهشنبه شب در مرحلهی یکهشتم
چمپیونزلیگ به مصاف یکدیگر خواهند رفت .کاستا که
فصل گذشته از عوامل اصلی حذف چلسی با عملکرد
خوب در پی راهن اتلتیکومادرید بود ،عملکرد بسیار خوبی در
پپی راهن تیم جدیدش داشته و حاال ،مهاجم سویدنی را یکی
از بهترینهای تاریخ خواند.
او گفت« :زالتان فوقالعاده است .او یکی از آن دسته
بازیکنانی است که به خاطر شخصیت و کیفیتش دوستش
دارم .او در کنار بهترین مهاجمان تاریخ است .ما همه
م یدانیم که بازی کردن مقابل پاریس سنت جرمن چقدر
کار سختی خواهد بود .بی شتر بازیکنان آنها در تیمهای
مل یشان بازی م یکنند .اگر م یخواهیم صعود کنیم باید
خیلی خوب کار کنیم».

قرار بود آرسنال شب گذشته در جام حذفی
انگلیس در خانهی خودی می زبان می دلزبرو
باشد .این دیدار قرار بود از ساعت  6و  30دقیقه
به وقت کابل در ورزشگاه امارات شهر لندن
آغاز شود .توپچ یهای لندن که طی  10روز
آینده ،سه دیدار حساس در رقابتهای حذفی،
لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا
دارند ،به شدت نبود الکسیس سانچز شیلیایی
را حس خواهند کرد .این بازیکن که تابستان
گذشته از بارسلونا به آرسنال پیوست ،ستارهی
این تیم بود و تاثیر زیادی در نتیجههای
این تیم در طول فصل داشت .او تا پیش از
آسیب دیدگی موفق شده بود  12گول وارد
دروازه حریفان کند و هفت پاس گول را هم
به همتیم یهایش بدهد .آرسن ونگر در مورد

غیبت سانچز گفت :نبودن او مایهی نگرانی
من است .البته او از ابتدای فصل خیلی کم
استراحت داشته و این آسیب دیدگی م یتواند
موجب شود او استراحت بی شتری داشته باشد.
در هر حال اما نم یتوانیم از او در جدال با
می دلزبرو استفاده کنیم .زانوی وی آسیب دیده
و او نتوانسته پس از آن به شرایط پیشین
خود بازگردد .ونگر افزود :الکسیس پس از
آن نتوانسته خوب تمرین کند .تا زمانی که
حضورش در ترکیب تیم با ریسک همراه
باشد ،به هیچ وجه به او اجازه نم یدهم به
میدان برود .روی او ریسک نم یکنم .اگر به
آمادگی برسد ،از آن دست بازیکنانی است که
دوست دارد در همه دیدارها به میدان برود،
اما هنوز با مشکل آسیب دیدگی روبهرو است.

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.

دوشنبه  27 دلو  1393 ،سال چهارم  شماره 778

کابل-مشهد
کابل-تهران
مشهد-کابل
تهران-کابل

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com
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تویکمین نشست تاپی خواهد بود
کابل میزبان بیس 
اختصاص پول
گزاف به معاش
مشاوران ارگ
و ریاست اجرایی

اطالعات روز :سه شرکت بزرگ خارجی برای مدیریت پروژهی
انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند (تاپی)
ابراز عالقه کردهاند و قرار است دو ماه بعد در بیستویکمین
نشست نمایندگان سه کشور در کابل ،این پروژه به یکی از این
سه شرکت داده شود.
شرکتهای توتال فرانسه ،آر.تی .گلوبل روسیه و شرکت نفت چین
خواستار مشارکت در اجرای این طرح شدهاند .مسئوالن وزارت
معادن اعالم کردند ،درخواست این شرکتها در بیستمین نشست
نمایندگان کشورهای عضو تاپی (ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان
و هند) چندی پیش در اسالمآباد بررسی شده است.
داوود شاه صبا ،وزیر معادن در صحبت با رسانهها گفت که دو
ماه بعد وقتی اجرای کار این پروژه به یکی از سه شرکت یاد
شده واگذار شد ،بدون ضیاع وقت ،کار عملی طرح این پروژه آغاز
میشود .او افزود ،اگر کار این پروژه به طور منظم ادامه یابد ،تا دو
سال دیگر تکمیل خواهد شد.
توافقنامهی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان

و هند در سال  2010امضا شد 8 .میلیارد دالر هزینهی این پروژ ه
تخمین زده شده و با ساخت آن ساالنه  33میلیارد متر مکعب گاز
از ترکمنستان به کشورهای افغانستان ،پاکستان و هند انتقال داده
میشود .لولهی انتقال این گاز از شهرهای هرات و قندهار عبور
میکند در هند پایان مییابد.
افغانستان در این پروژه سهم  ۲۵درصدی دارد .انتظار میرود که
این خط لولهی گاز در داخل برای هزاران نفر فرصت شغلی ایجاد
کند .بر اساس توافقنامهی پروژهی تاپی ،ساالنه میلیونها دالر به
خاطر حق عبور خط لولهی گاز به دولت پرداخت میشود و بخشی
از نیازمندیهای کشور به گاز نیز رفع خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی پروژهی تاپی را برای رشد اقتصاد کشورهای
عضو این پروژه ،بهویژه افغانستان ،مهم خوانده و گفتهاند ،عملی
شدن آن ،به بهبود امنیت افغانستان و منطقه نیز اثرگذار است .در
حال حاضر پاکستان به گاز ترکمنستان نیاز جدی دارد و با عملی
شدن پروژهی تاپی ،این کشور مجبور است در قسمت امنیت آن
توجه کند.

اطالعات روز :تعداد مشاوران ریاست جمهوری و
ریاست اجرایی نزدیک به  60تن میرسد که بر اساس
معلومات وزارت مالیه ،هرکدام آنان نظر به پستشان در
هر ماه  30تا  200هزار افغانی معاش میگیرند .مجموع
معاش این مشاوران در هر ماه به میلیونها افغانی
میرسد و این مسئله باعث نگرانی نهادهای مدنی و
شهروندان شد ه است.
به باور آنان ،مقرریهای مشاوران مصلحتی در شرایط
کنونی اقتصادی ،جفای بزرگی در حق ملت است و سران
حکومت وحدت ملی نباید این همه مشاور برایشان
استخدام کنند .از سوی دیگر ،در وزارتخانهها نیز
مشاوران زیادی کار میکنند و بر اساس معلومات ارائه
شده ،تنها وزارت صحت عامه  450مشاور دارد.
پول زیادی از بودجهی دولت به پرداخت معاش آنان
اختصاص داده شده؛ در حالی که کارشناسان تأکید
دارند ،حضور مشاوران زیاد در ارگ و وزارتخانهها در
 13سال گذشته نتایج خوبی نداشته است .در حال حاضر
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی همراه با معاونانشان
هرکدام بین هشت تا  13مشاور دارند.
بر اساس معلومات ارائه شده ،رییس جمهور شش مشاور
رسمی و چند مشاور غیررسمی ،جنرال عبدالرشید دوستم،
معاون اولش  13مشاور و سرور دانش ،معاون دومش

هشت مشاور دارند .همچنان عبداهلل ،رییس اجرایی ده
مشاور ،انجنیر محمد خان یازده مشاور و محمد محقق
هم ده مشاور دارند.
اکثر این مشاوران افراد دوران انتخاباتی رییس جمهور و
رییس اجرایی هستند .در همین حال ،شماری از اعضای
مجلس این کار رییس جمهور و رییس اجرایی را یک
چالش بزرگ عنوان کرده و گفتهاند ،اگر برای حل این
مشکل اقدام نشود ،اعتماد مردم نسبت به سران حکومت
وحدت ملی کاهش خواهد یافت.
عرفاناهلل عرفان ،منشی مجلس دیروز گفت که
افغانستان در سال  1394با  800میلیون دالر کسر
بودجه مواجه است؛ اما در چنین شرایطی ،شمار مشاوران
حکومت وحدت ملی رو به افزایش است .او از سران
حکومت وحدت ملی خواست که برای بهبود وضعیت
اقتصادی در شرایط کنونی ،مشاوران زیاد در ارگ و
وزارتها استخدام نکنند.
به گفتهی او ،حضور اکثر مشاوران در ریاست جمهوری
و ریاست اجرایی غیرضروری است و آنان بر اساس
مصلحت سیاسی استخدام شدهاند .اما معاون سخنگوی
ریاست اجرایی در واکنش به این اظهارات دیروز گفت،
مشاوران در ریاست اجرایی مطابق قانون و بر اساس
نیازهای این ریاست استخدام شدهاند.

