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چه گونه اشرف غنی 
افغانستان را فاسدتر کرد؟ 

سوی  از  شده  منتشر  گزارش  تازه ترین  در  افغانستان 
سازمان شفافیت بین المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با 
کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را به دست آورده است و مقام 
دوم در رده بندی را از آن خود کرده است. در این گزارش، 
شاخص  محاسبه ی  به  توجه  با  جهان  مختلف  کشورهای 
فساد، در رتبه های ۱ تا ۱۶۷ طبقه بندی شده اند. افغانستان 
با شاخص ۱۱ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته 
است و پس از سومالی و کره شمالی، از نظر فساد اداری در 

جایگاه سوم در جهان قرار گرفته است. در گزارش...

دوحه،  در  را  روه ی  دو  نشست  پگواش  موسسه  اخیراً 
پایتخت قطر، برگزار کرد. دولت افغانستان، گروه طالبان 
افغانستان، فعاالن مدنی و  پارلمان  از اعضای  و برخی 
موسسه  طرف  از  افغانستان  سیاست مداران  از  عده ای 
پگواش دعوت شده بودند تا در این نشست شرکت کنند. 
اعضای  و  داد  مثبت  پاسخ  دعوت  این  به  طالبان  گروه 
شرکت  نشست  این  در  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر 
کردند. از میان سیاست مداران افغانستان، عمر داوودزی 
رده  سیاست مداران  از  شماری  و  احدی  انورالحق  و 
پایین تر در این نشست شرکت کردند. دولت افغانستان 

اما اعالم کرد که در نشست دو روزه و غیررسمی...

رد پای کاکای غنی
 از ارگ تا پگواش
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برنامۀ همبستگی ملی در جهت تحقق »برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح«
وزارت احیا و انکشاف دهات در جهت رشد و انکشاف روستاها در افغانستان دستاورد های قابل مالحظه داشته و توانسته است در بازسازی و آبادانی قرا و قصبات افغانستان گام های استوار بردارد. 

این وزارت توانسته است با داشنت برنامه های مختلف ملی در اکرثیت روستا ها، پروژه های عام املنفعه و ارزشمند را عملی مناید. یکی از این برنامه ها، برنامۀ همبستگی ملی، اولین برنامۀ ملی میباشد 

که با ایجاد شورا های انکشافی هزارها پروژۀ بازسازی، انکشافی و رشد ظرفیت ها را تطبیق و عملی منوده و زندگی روستا نشینان را دگرگون منوده است. 

از اهدف اساسی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات یکی هم اینست که اثرات مثمر و مثبت روی زندگی و معیشت روستاییان داشته باشد. این برنامۀ ملی توانسته مردم را قادر سازد 

تا با عزم و ارادۀ متین به سوی آبادانی، ترقی، خود کفایی، ثبات و امن ره بپیامیند. همدست و همکار یک دیگر باشند و خود را با خواست های عرص جدید سازگار سازند و زندگی مرفه، آرام و تاحدود 

زیاد پیرشفته داشته باشند. 

هدف دیگر برنامۀ همبستگی ملی اینست که با همکاری مردم، فقر را در روستا ها کاهش دهد و برای ده نشینان اعم از زن و مرد و خورد و بزرگ، زمینۀ زندگی و اقتصاد خوبرت و بهرت را مهیا سازد. این 

اهداف واال و انسانی برنامۀ همبستگی ملی، در ۳۴ والیت کشور بدون سکتگی جریان داشته و روز تا روز گسرتش می یابد. مردم از این برنامه راضی بوده و همکار و حامیت کنندۀ آن میباشند. روی 

همین اصل است که جاللتآمب محمد ارشف غنی رییس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان، باالی وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامۀ همبستگی ملی که خود مبتکر این برنامۀ ملی میباشند، 

اعتامد داشته و دستاورد های آن را به دیدۀ قدر مینگرد. 

جاللتآمب رییس جمهور کشور به تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۴ خورشیدی "برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح" را اعالم منوده ضمن بیانیه مفصل و رهنمودی شان در مورد این برنامه، فرمود:

"... هدف اصلی پروگرام ملی و اشتغال زایی ایجاد زمینه های کار و اشتغال جدید برای مردم است. تالش میشود که در قالب این پروگرام ملی هم برای شهرنیشن ها هم برای روستا نشین ها کار 

ایجادشود. خوشبختانه در سال های اخیر بسیاری از جوانان ما شغل و حرفه یاد گرفته اند. پروگرام ملی اشتغال زایی زمینه های کار را برای بخشی از آن ها نیز فراهم خواهد کرد..." 

حکومت وحدت ملی در چارچوب یک میکانیزم دقیق و حساب شده، "برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح" را اعالم منوده است زیرا تغییر مثبت زندگی مردم از فقر به سوی غنا و معیشت خوب در آن 

نهفته است. این برنامه، رفاه و معیشت خوب را به مردم بی بضاعت ما به ارمغان می آورد. "برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح" گام استواریست که توسط آن مردم ما از رش بیکاری رهایی یافته و زمینه 

رشد و انکشاف جامعۀ ما، فراهم میشود.

جای بس افتخار است که دولتمردان ما به وزارت احیا و انکشاف دهات که در راستای پیرشفت و شکوفایی کشور نقش برازنده و مثمری دارد، اعتامد دارند و وظایف پر مسؤولیت را به آن واگذار 

مینامیند. محرتم انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن توضیحات شان در رابطه به "برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح" و پالن وزارت احیا و انکشاف، اظهارمنود:

"...وزارت احیا و انکشاف دهات در مرحلۀ اول این برنامۀ ملی با تطبیق پروژۀ حفظ و مراقبت و اشتغال زایی زیر چرت "برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح" برای بیشرت از ۲۳۵ هزار تن در ۱۲ والیت 

کشور، زمینۀ کاریابی کوتاه مدت را فراهم مینامید..."

واپسین سخن اینکه تطبیق "برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح"، یک عزم متین و استوار دیگریست که در مسیر رفاه مردم کشور گذاشته میشود و نوید معیشت مطلوب را به مردم ما میدهد. همچنان 

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات بهرتین گزینش برای تطبیق همچو برنامۀ ملی، جهت رفاه همگانی در کشور میباشد. 

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

  وزارت احیا و انکشاف دهات
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رییس اجرایی: 
طالبان می توانند بخشی از 

حکومت باشند

نیروهای ایاالت متحده 
چند دهه در افغانستان می مانند؟ 

چین از روند صلح افغانستان
 چه می خواهد؟



حکومت  اجراییه  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
وحدت ملی گفته است که آن ها آماده اند طالبان را به عنوان 

بخشی از حکومت بپذیرند. 
آقای عبدالله این گفته را در مصاحبه ای با رسانه ی انگلیسی 
هرچند  که  است  گفته  و  داشته  بیان   Russia Today زبان 
مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان به گونه ی 
رسمی آغاز نشده، اما در صورتی که این گروه وارد یک روند 

سیاسی شود، راه برای آن ها هموار می باشد. 
رییس اجراییه ترصیح کرده که طالبان با توقف خشونت و 

قطع ارتباط شان با گروه های تروریستی می توانند بخشی از 
فضای سیاسی در افغانستان باشند. 

به گفته ی آقای عبدالله، طالبان می توانند با توقف خشونت و 
قطع ارتباط شان با گروه های تروریستی به برخی اهداف شان 

به گونه صلح آمیز و در فضای دموکراتیک برسند. 
با چنین  مرحله  این  در  هنوز  که  تاکید کرده  او  این همه،  با 

چیزی فاصله زیاد وجود دارد. 
رییس اجراییه هم چنان گفته است که طالبان طی سال های 
و  نیافته  دست  خشونت  طریق  از  خود  اهداف  به  گذشته 

اکنون آن ها باید تصمیم بگیرند که به خشونت بدون این که 
از  دست  این که  یا  می دهند  ادامه  شود،  شان  نصیب  چیزی 

خشونت برداشته و وارد روند دموکراتیک می شوند. 
برای آغاز مذاکرات  با تشدید تالش ها  این گفته ها همزمان 
صلح میان دولت افغانستان و طالبان بیان شده است. در طی 
یک ماه گذشته، دو دور نشست چهار جانبه میان افغانستان، 
شده  برگزار  کابل  و  اسالم آباد  در  چین  و  امریکا  پاکستان، 
است. قرار است دور بعدی این نشست در ماه فربوری در 

اسالم آباد پاکستان برگزار شود. 

اطالعات روز: اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان 
حال  در  که  است  گفته  خود  تازه ی  گزارش  در  سیگار  یا 
حارض طالبان 30 درصد خاک افغانستان را در کنرتل دارند. 

این گزارش به روز جمعه، 9 دلو، به نرش رسیده است و نشان 
می دهد گروه طالبان بر مناطق بیشرتی از افغانستان نسبت به 
در سال  گروه  این  از سقوط حاکمیت  دیگر سال های پس 

٢٠٠١، نفوذ یا کنرتل دارد.
براساس این گزارش، تقریباً ٧١.٧ درصد از مناطق کشور در 
از  بسیاری  تا  امنیت سبب شده  نبود  که  است  دولت  کنرتل 

امریکایی ها و »حتا مقام های افغان«، نتوانند برای بازرسی از 
پروژه های بازسازی که به وسیله امریکا متویل می شوند، به 

مناطق مختلف افغانستان سفر کنند.
اما حکومت افغانستان گزارش سیگار را نادرست می خواند. 
سید ظفر هاشمی، معاون سخن گوی رییس جمهور می گوید 
که شدت جنگ امسال بی سابقه بود و این به آن معنا نیست 
که طالبان قادر شده باشند فیصدی بیشرت خاک افغانستان را 

در کنرتل بگیرند.
تالش  در  طالبان  جاری  سال  در  که  افزوده  هاشمی  آقای 

اما  کنند  ایجاد  کشور  در  را  سیاسی  جغرافیای  دو  تا  بودند 
نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق که جنگ جریان داشت 
به زودترین فرصت مخالفان دولت را از ساحه بیرون کرده اند.
از پیش حمالت شان در  بیش  در سال جاری گروه طالبان 
موقتی  سقوط  با  و  دادند  گسرتش  را  کشور  مختلف  نقاط 
سال  چهارده  در  را  شان  پیروزی  بزرگ ترین  قندوز  والیت 
کشور  امنیتی  نیروهای  هم،  سویی  از  زدند.  رقم  گذشته 
عملیات پاک سازی را در والیت های مختلف به راه انداختند 

که تلفات سنگین بر گروه طالبان وارد شده است.

اطالعات روز: سازمان دیده بان حقوق برش می گوید که ایران 
از سال ۲0۱3 تاکنون هزاران مهاجر افغان در این کشور را با 

اجبار به جنگ سوریه فرستاده است.
این نهاد مدافع حقوق برش روز جمعه با انتشار گزارش تازه ای 
سوریه  جنگ  در  که  افغان هایی  از  نفر   30 با  است  گفته 
است.  کرده  گفت وگو  گزارش  تهیه  برای  داشته اند  رشکت 
بیشرت مصاحبه شوندگان گفته اند که آن ها را با اجبار و تهدید 

به اخراج از ایران به جنگ سوریه فرستاده اند.
برخی از کسانی که با دیده بان حقوق برش مصاحبه کرده اند 
زیر ۱۸ سال سن داشتند. آن ها گفته اند حتا کودکان ۱۲ ساله 

افغان نیز در میان افراد آماده اعزام به سوریه دیده می شدند.

اضطراری  امور  مدیر  بوکرت،  پیرت  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
دیده بان حقوق برش گفته است گروهی از افغان ها که تحت 
فشار رفنت به سوریه و یا بازگرداندن به افغانستان قرار گرفته اند 
مجبور شده اند ایران را به مقصد اروپا ترک کنند و این یکی 
از دالیل رفنت مهاجران افغان از ایران به کشورهای اروپایی 

است.
هم چنان در گزارش این نهاد آمده است که مقام های ایرانی 
این افراد را ترغیب کرده اند که اگر برای دفاع از اماکن مقدس 
شیعه به سوریه بروند، در مقابل به آن ها کمک  های  مالی و 

اجازه اقامت قانونی در ایران داده می شود.
گزارش  که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت  حال  همین  در 

سازمان دیدبان حقوق برش را بررسی می کند. جاوید فیصل، 
افغانستان  است  گفته  اجراییه  ریاست  سخن گوی  معاون 
صحت و سقم این گزارش را از مجراهای دیپلامتیک تحقیق 

می کند. 
افغانستان  از طی مراحل، دولت  بعد  افزوده که  آقای فیصل 
به صورت  این مشکل  تا  داد  انجام خواهد  را  اقدامات الزم 
اساسی حل شود. پیش از این نیز گزارش های منترش شده بود 
که سپاه پاسداران ایران مهاجران افغان را به سوریه  می فرستد 
تا علیه مخالفان بشار اسد، رییس جمهور این کشور بجنگند. 
جنگ  در  مهاجران  این  رشکت  که  است  مدعی  ایران  اما 

سوریه داوطلبانه است.

ریاست جمهوری  معاون دوم  دانش،  روز: رسور  اطالعات 
کمیته   را  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرنان  که  می گوید 
تغییراتی،  با  کمیته  این  و  می کند  انتخاب  گزینش  جدید 

به زودی به کارش آغاز خواهد کرد.
 آقای دانش با اشاره به مشکالت پیش آمده در اصالح نظام 
و  انتخاباتی اصالح خواهد شد  نظام  انتخاباتی می گوید که 

این مشکالت به زودی حل می شود.
از  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرنان  گزینش  کمیته   کار 
به  آن  راه  فرا  قانونی  مشکالت  دلیل  به  بدین سو،  ماه  یک 
حالت تعلیق درآمده است. مسئوالن این کمیته می گویند تا 

زمانی که این مشکالت حل نشوند، آنان فعالیت شان را آغاز 
منی کنند.

اعضای کمیته  گزینش منتظر اند که رییس جمهور با استفاده 
تقنینی صادر  فرمان  از رخصتی زمستانی مجلس منایندگان 

کند تا مشکل قانونی فراراه این کمیته رفع شود.
نرش  با  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  مطبوعاتی  دفرت  اما 
دلو،   ۱0 شنبه،  روز  دانش  آقای  که  می گوید  خربنامه ای 
در  اروپا  اتحادیه  سفیر  میلیبند،  میشل  فرانز  با  دیدار  در 
افغانستان با تاکید بر اصالح نظام انتخابی گزینش کمیشرنان 
کمیسیون های انتخاباتی را از صالحیت کمیته جدید گزینش 

خوانده است.
تقنینی  فرمان  در  تغییراتی  که  است  گفته  هم چنان  دانش 
برای انتخابات به وجود خواهد آمد که در آن خواست های 

شورای ملی نیز در نظر گرفته می شود.
اصالح نظام انتخاباتی بخشی از توافق نامه ی ایجاد حکومت 
گزینش  برای  را  کمیته ای  حکومت  بود.  ملی  وحدت 
انتخاباتی  شکایات  و  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرنان 
تعیین کرد که این کمیته پس از ماه ها تأخیر در ۱0 قوس به 

کارش آغاز کرد.

اطالعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات، می گوید  که 
۱۱0 پروژه انکشافی برنامه همبستگی ملی در ولسوالی های 

مختلف والیت پروان به بهره برداری رسیده است.
می گوید،  با نرش خربنامه ای  انکشاف دهات  و  احیا  وزارت 
کار ساخت این پروژه ها از دو سال پیش آغاز شده بود که 

روز گذشته، توسط نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف 
دهات رسامً افتتاح شد. خربنامه افزوده که این پروژه ها بیش 
از دوصد میلیون افغانی هزینه برداشته که بیش از ۲0 میلیون 

آن را مردم محل پرداخت کرده اند.
منبع نوشته که این پروژه ها در سکتورهای ترانسپورت، تهیه 

آب، محیط زیست، معارف، تأمین زندگی و آبیاری بوده که 
بیش از ۲3 هزار خانواده از آن استفاده می کنند.

این  تطبیق  با  که  می گوید  هم چنان  دهات  انکشاف  وزارت 
در  اشتغال  زمینه های  نفر  هزار   ۱37 از  بیش  برای  پروژه ها 

کوتاه مدت فراهم شده است.

اطالعات روز: وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و معلولین 
انستیتوت  طرف  از  معلولیت  دارای  افراد  برای  که  می گوید 
ملی معلولین به صورت کامالً رایگان پاهای مصنوعی توزیع 
می شود. انستیتوت ملی معلولین از طرف یک مؤسسه هندی 
ساخته شده و در یک برنامه یک ماهه ی آزمایشی در کابل، 

برای ۱000 معلول پاهای مصنوعی ساخته است.
وزارت کار به نرشخربنامه ای گفته است که ساخت هر پای در 
حدود 4500 افغانی هزینه برمی دارد اما این وزارت از طریق 
انستیتوت ملی معلولین این امکانات را به صورت رایگان در 
اختیار معلولین قرار می دهد.  خربنامه افزوده است، در ساخت 

پاهای مصنوعی مواد با کیفیت مرصف می شود و به فرد معلول 
و  رفنت  راه  به  قادر  پاها  این  از  استفاده  با  تا  می کند  کمک 
کار کردن باشد. این وزارت از افراد دارای معلولیت خواسته 
که برای دریافت پاهای مصنوعی به انستیتوت ملی معلولین 

مراجعه کنند.

اطالعات روز: زبیر خاکسار، رییس نرشات رادیو تلویزیون ملی 
در والیت ننگرهار،  جمعه شب گذشته از سوی افراد مسلح به 

قتل رسیده است.
مختلف  بخش های  در  سال  بیست  به  نزدیک  خاکسار  آقای 
تلویزیون ملی کار کرده بود و به تازگی به عنوان مشاور فرهنگی 
مرشقی وال،  حسین  حرضت  بود.  شده  تعیین  ننگرهار  والی 
سخن گوی فرماندهی پولیس والیت ننگرهار گفته است که این 
خربنگار هنگام رانندگی در مسیر خانه اش در منطقه قلعه خرکاران 

ولسوالی رسخ رود ننگرهار به قتل رسیده است.

مسئوالن امنیتی ننگرهار گفته اند  تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت 
این رویداد را به عهده نگرفته است و آن ها بررسی این رویداد 
نرش  با  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  کرده اند.  آغاز  را 
اعالمیه ای، به نقل از یک دوست خاکسار نوشته است که او در 
این اواخر تهدید هایی از سوی گروه داعش در ننگرهار دریافت 
کرده بود. این رویداد ده روز پس از حمله انتحاری بر موترحامل 
کارمندان موبی گروپ که در آن 7 نفر شهید و ۲7 نفر زخمی 

شدند، رخ داده است.
که  می گویند  خربنگاران  صنفی  نهاد های  مسؤالن  حال  این  با 

قابل  پیگیری چنین قضایا،  زمینه  امنیتی در  نهاد های  وعده های 
اعتبار نیست. فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان 
افغانستان می گوید، در سال گذشته در میان صدها پرونده حمله 
بر خربنگاران، حتا به تعداد انگشتان یک دست از این پرونده ها 

در اثر تحقیقات پولیس روشن نشده است.
آقای دشتی افزوده است که نهاد های صنفی و حامی خربنگاران 
و رسانه ها به زودی نشستی با وزیران داخله و دفاع و رییس امنیت 
مشکالت،  این  با  ریشه ای  گونه ی  به  تا  داشت  خواهند  ملی، 

برخورد شود.

2
رییس اجرایی: 

طالبان می توانند بخشی از حکومت باشند

سیگار: طالبان 30 درصد خاک افغانستان را در کنترل دارند

ایران هزاران افغان را به اجبار به جنگ سوریه فرستاده است

دانش: کمیته  جدید گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را انتخاب می کند

۱۱0 پروژه انکشافی در والیت پروان به بهره برداردی رسید

وزارت کار: به افراد معلول پاهای مصنوعی توزیع می شود

زبیر خاکسار خبرنگار تلویزیون ملی در ننگرهار به قتل رسید

چه گونه اشرف غنی
 افغانستان را فاسدتر کرد؟ 

افغانستان در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی از 
نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را به دست آورده است و 
مقام دوم در رده بندی را از آن خود کرده است. در این گزارش، کشورهای مختلف 
جهان با توجه به محاسبه ی شاخص فساد، در رتبه های ۱ تا ۱۶۷ طبقه بندی شده اند. 
افغانستان با شاخص ۱۱ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته است و پس 
از سومالی و کره شمالی، از نظر فساد اداری در جایگاه سوم در جهان قرار گرفته 
است. در گزارش سال قبل این سازمان، کشورهای جهان در ۱۷۴ رتبه طبقه بندی 
شده بودند که افغانستان با شاخص ۱۲ امتیاز پس از کشورهای سودان، کره شمالی 

و سومالی در رده ۱۷۲ قرار گرفته بود. 
این گزارش در حالی منتشر می شود که مسئوالن حکومت وحدت ملی در کابل، 
همواره از مبارزه با فساد سخن می گویند و در این اواخر دست آوردهای حکومت 
در امر مبارزه با فساد را »خوب« ارزیابی می کنند. اشرف غنی، رییس جمهور در زمان 
کمپاین های انتخاباتی اش، مبارزه با فساد را یکی از اولویت های کاری حکومت خود 
اعالم کرده بود. اما اکنون گزارش تازه ی سازمان شفافیت بین المللی به صورت واضح 
حکومت وحدت ملی را در اجرای این تعهد ناکام ارزیابی کرده است و افغانستان 

نسبت به سال قبل یک درجه بیشتر فاسد شده است. 
اکنون با توجه به وعده های زمان انتخاباتی رییس جمهور غنی و عملکرد او به عنوان 
رییس حکومت وحدت ملی در بیشتر از یک سال گذشته، پرسش اساسی این است 

که چه گونه غنی حکومت افغانستان را فاسدتر ساخت؟ 
انحصار قدرت و تقرری های قومی

اشرف غنی در نخستین روزهای ریاست جمهوری با تصفیه قومی کارمندان اداره 
امور، راه انحصارگرایی و تمرکزگرایی هر چه بیشتر قدرت را آغاز کرد. او در یک 
اقدام خالف قانون، کارمندان اسبق اداره امور را به دلیل هویت قومی شان برکنار و 
افراد وابسته به خودش را بدون معیارهای قانونی وارد این اداره کرد. پس از آن، ارگ 
ریاست جمهوری و نهادهای کلیدی قدرت یکی پس از دیگری، از افراد بی تعلق با 
اشرف غنی احمدزی، از وظایف شان برکنار و یاران وفادار غنی از دوران کمپاین 
در کلیدی ترین پست ها جابه جا شدند. این جابه جایی ها و تغییر و تبدیل ها یک دلیل 
واضح داشت. انحصار هرچه بیشتر قدرت و تمرکزگرایی بی حد و حصر قدرت و 

صالحیت ها در ارگ ریاست جمهوری. 
انحصارگرایی قدرت در ارگ به اشرف غنی این امکان را داده است که به تمامی 
نهادهای دولتی دست رسی نامحدود داشته باشد و صالحیت های قانونی و نقش های 
نهادی ادارات دولتی را در شگردهای سیاسی تحت عنوان مبارزه با فساد اداری، 
با  غنی  اشرف  کند.  بیشتر  و  بیش  را  ریاست جمهوری  و صالحیت های  بگیرد 
تقرری های قومی و تیمی از یک طرف ادارات را فلج کرد و از جانب دیگر تیم 
مصون تری برای ارگ تدارک دید تا از آن چه در ارگ می گذرد، رسانه ها و مردم 

چیزی ندانند. 
فرمان سلب صالحیت نهادهای مبارزه با فساد

اشرف غنی در سال ۱393 با صدور فرمانی، مبارزه با فساد اداری را از صالحیت های 
خودش عنوان کرد و به ادارات ذیربط دستور داد که از پیگیری و تعقیب پرونده های 
مربوط به فساد اداری، خود داری ورزند. بر بنیاد این فرمان، رییس جمهور عماًل 
صالحیت های نهادهای چون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد 
اداری، ریاست مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی و دو ریاست وزارت داخله و 
امنیت که چرایی وجودی شان پیگیری دوسیه ها و پرونده های متهمان به فساد اداری 
است، را سلب کرد. از صدور فرمان غنی تا حاال بیشتر از یک سال می گذرد، اما اداره 
عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، تا هنوز هیچ پرونده ی مربوط 
به فساد اداری پس از صدور این فرمان را ثبت نکرده است و دنبال شناسایی مقامات 
فاسد و پیگیری پرونده های فساد در ادارات دولتی نیست. به همین ترتیب نهادهای 
در خصوص  دولتی  ذیربط  نهادهای  دستورات  اجرای  مسئول  که  امنیتی  خاص 

مقامات دولتی فاسد اند، بیکار و بی مأموریت اند. 
از این رو اشرف غنی در یک اقدام کاماًل ناسنجیده و اشتباه، با سلب صالحیت این 
نهادها از یک طرف مدیریت رسیدگی به پرونده های فساد را انحصاری به ریاست 
جمهوری کشاند و از جانب دیگر دست این نهادها را در تعقیب پرونده های فساد 
کوتاه کرد. حاال اداره ی بزرگ با تشکیل کالن معاش و امتیازات دولتی را می گیرد، 

اما مأموریت اصلی اداره به دلیل سلب صالحیت ها متوقف است. 
حق انحصاری بر اعمال نظارت بر کمیسیون های تدارکاتی

یکی از اقدامات مهم اشرف غنی برای مبارزه با فساد، ایجاد کمیسیون ملی تدارکات 
در ارگ است. این کمیسیون مکلفیت دارد که تمامی پرونده های تدارکاتی و تأمیناتی 
بزرگ دولت را بررسی، منظور یا رد نماید. فرد اول این کمیسیون رییس جمهور 
است و به تعقیب اش یما یاری - رییس کمیسیون ملی تدارکات. از زمان ایجاد این 
کمیسیون تا حاال، تغییرات در بزرگ ترین قراردادهای دولتی ایجاد شده است. از 
جمله تدارکات تیل وزارت دفاع. پرونده های مربوط به فساد در بخش تدارکات 
وزارت دفاع به این دلیل رسانه ای شد که از یک طرف زمینه قرارداد این وزارت 
با شرکت های قبلی از بین برود و از جانب دیگر، تغییر در قراردادی ها عماًل افراد 

وفادار به رییس جمهور را در قراردادهای کالن ذی نفع بسازد. 
اکنون این کمیسیون مرجع اصلی صالحیت و تأیید یا رد قراردادهای کالن دولتی 
است و اکثریت قراردادهای کالن دولتی با وجود تشکیالت تدارکاتی در وزارت 
به  است: چه طوری  این  پرسش  اما  بگذرد.  باید  کمیسیون  این  غربال  از  خانه ها 
این کمیسیون اطمینان کنیم که مجری فساد و منبع فساد نیست؟ در حالی که این 
کمیسیون با اختیارات ویژه برای بررسی قراردادهای تدارکاتی دولت ایجاد شده 
است، اما هیچ نهادی حق بازرسی از این کمیسیون را ندارد و تنها رییس جمهور 

حق نظارت از عملکردهای این کمیسیون را دارد. 
بنا براین تمرکزگرایی گسترده ی قدرت در ارگ و مشخصاً به رییس جمهور، این 
امکان را به او داده است که در سایه ی قدرت بی حد و حصر، اقداماتی انجام بدهد 
که از چشم همه مصون باشد. و این ریشه ای اصلی فساد در قدرت متمرکز شده ی 
دولت در سایه است. دولتی که به سان سایه ی در افکار عمومی حضور دارد، اما 

مردم نمی دانند که این حکومت در چه کار است؟
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را در دوحه،  موسسه پگواش نشست دو روه ی  اخیراً 
گروه  افغانستان،  دولت  کرد.  برگزار  قطر،  پایتخت 
طالبان و برخی از اعضای پارلمان افغانستان، فعاالن 
از طرف  افغانستان  از سیاست مداران  مدنی و عده ای 
این نشست  تا در  بودند  موسسه پگواش دعوت شده 
شرکت کنند. گروه طالبان به این دعوت پاسخ مثبت 
این  در  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  و  داد 
سیاست مداران  میان  از  کردند.  شرکت  نشست 
افغانستان، عمر داوودزی و انورالحق احدی و شماری 
از سیاست مداران رده پایین تر در این نشست شرکت 
کردند. دولت افغانستان اما اعالم کرد که در نشست 
دوحه  در  صلح  گفت وگوهای  غیررسمی  و  روزه  دو 
جانب حکومت  از  نماینده ای  هیچ  و  نمی کند  شرکت 

در این نشست شرکت نخواهد کرد. 
پگواش  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت  راستی  به 
از جانب دولت  شرکت نکرد؟ »هیچ« نماینده ای هم 

افغانستان در این نشست فرستاده نشد؟
این  که  کرد  اعالم  ملی  وحدت  حکومت  آن که  با 
و  نامناسب  را  آن  نمی شناسد،  رسمیت  به  را  نشست 
غیرضروری می داند و توجه ویژه به گروه هماهنگی 
چهارجانبه صلح برای پایان جنگ در افغانستان دارد، 
اما حضور قیوم کوچی )کاکای اشرف غنی احمدزی( 
عدم  بر  مبنی  حکومت  ادعای  پگواش،  نشست  در 

شرکت در نشست قطر را با پرسش مواجه کرد. 

قیوم کوچی نماینده خاص رییس جمهور
در  پگواش  نشست  در  که  افرادی  اسامی  میان  در 
دوحه شرکت کرده بودند، اسم قیوم کوچی هم دیده 
که  جدولی  در  رسید.  نشر  به  رسانه ها  توسط  و  شد 
قیوم  از  شد،  به دست  اجتماعی دست  در شبکه های 

کوچی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور افغانستان 
 Special Envoy of The President of(
کوچی  قیوم  بود.  شده  برده  نام   )Afghanistan
ضمن آن که نسبت خانوادگی با رییس حکومت وحدت 
ملی دارد آیا کدام مسئولیت های رسمی در اداره هم 

دارد؟ 

قیوم کوچی در ارگ
نشست  در  کوچی  قیوم  حضور  و  نام  آن که  از  پیش 
در  او  برانگیز شود، عکس  پگواش رسانه ای و سوال 
نشست های رسمی اشرف غنی با مقامات خارجی در 
قیوم  عکس  اولین  شد.  دیده  جمهوری  ریاست  ارگ 
با  از نشست های رسمی اشرف غنی  کوچی در یکی 
جمهوری،  ریاست  ارگ  در  عربی  کشورهای  مقامات 
از  یکی  کوچی  قیوم  عکس،  دومین  در  شد.  دیده 
کسانی بود که در کنار معاون رییس جمهور چین در 

ارگ ایستاده بود. 
قیوم  نام  بیاید،  ارگ  به  غنی  اشرف  آن که  از  قبل 
از  پس  نبود.  مطرح  افغانستان  رسانه های  در  کوچی 
کاکای  نام  که  بود  ملی  وحدت  شکل گیری حکومت 
اشرف غنی رسانه ای شد. طبیعی است که دوستان و 
اعضای خانواده غنی برای دیدن او به ارگ می آیند و 
این بدیهی است و جای نگرانی هم ندارد اما حضور 
هیچ  رسمی  به صورت  که  خانواده  اعضای  از  یکی 
نشست های  در  اما  ندارد،  دستگاه حکومت  در  نقشی 
برانگیز  تأمل  می کند،  شرکت  پگواش  مثل  مهمی 

است.
شرط های  پیش  پگواش  نشست  در  طالبان  گروه 
شان را قبل از هر گونه گفت وگوهای صلح با دولت 
افغانستان اعالم کرد. رهایی زندانی های طالبان، خارج 

شدن اسامی طالبان از فهرست سیاه ملل متحد، ایجاد 
بود  عمده ی  موارد  از  طالبان  برای  رسمی  دفتر  یک 
که طالبان گفت وگوهای صلح را مشروط به آن کرد. 

اخیرا خبرگزاری پژواک هم گزارشی منتشر کرده است 
که قیوم کوچی در نشست پگواش به اعضای طالبان 
طالبان  دشمن  غنی  اشرف  که  است  گفته  دوحه  در 
اعضای  از  )یکی  سیاف  رسول  عبدالرب  بلکه  نیست 
طالبان  دشمن  افغانستان(  ثبات  و  حراست  شورای 

است. 
مسئله حضور قیوم کوچی در ارگ و اخیراً در نشست 
شده  سیاسی  مسئله ی  یک  به  تبدیل  زمانی  پگواش 
یکی  هرگاه  که  بود  گفته  قباًل  غنی  اشرف  که  است 
مرا  دست  دیدید،  دولت  در  مرا  خانواده ی  اعضای  از 

قطع کنید! 

بگذارید از دوره ی سیاه طالبان شروع کنم. آن روزگار، من پسربچه ی بیش نبودم. جهان من، 
قریه و قریه های مجاور قریه ی من بود. فهم من از زندگی، خوردن و بازی کردن و خوابیدن 
بود. من در همان دنیای کوچک و فهم ناچیزم از زندگی، آزاد نبودم. یادم می آید هرگز دوست 
نداشتم کاله روی سرم بگذارم، از بستن دستار که به کلی متنفر بودم. اما رفتن به مکتب، با 
بستن دستار )که به نحوی یونیفورم محسوب می شد( مشروط شده بود. این شرط را طالبان بر 
دانش آموزان منطقه حواله کرده بود و من از اولین روزی که دستار بر سرم بستم و به مکتب 
رفتم، برای اولین بار رنج را به معنای واقعی کلمه حس کردم. بعدها، با رسیدن فصل سرما 
طالبان امر می کردند که هر خانه باید مقدار مشخصی از چوب سوخت را به کندک )محل 
استقرار طالبان( برساند. یکی دو بار در انتقال چوب از خانه تا کندک سهیم بودم و این دومین 

باری بود که رنج حضور طالبان ذهن کوچک مرا آزار می داد. 
هرچه روزها و هفته ها می گذشت، سیاهی حضور طالبان بر من سنگینی می کرد. بارها نزد 
پدرم از این مسئله شکایت بردم و گفتم شما مردها چرا کاری نمی کنید؟ آن روزها بعد هر 
و  نمی رسیدم  سوالم  جواب  به  می شدم.  مواجه  پدرم  فروریخته ی  چهره ی  با  فقط  شکایت، 
نمی فهمیدم چرا پدرم در این خصوص جوابی ندارد. اما تصویر چهره ی پدرم را هنوز هم با خود 

دارم و حاال می فهمم رنجی که پدران قریه ی ما با خود داشت، چه قدر عظیم بود. 
حادثه ی یازدهم سپتامبر اتفاق افتاده بود، شاید یک هفته یا بیشتر از این حادثه می گذشت 
و من یادم می آید که یکی از بزرگان منطقه از این حادثه خوشحال بود. من هیچ چیزی از 
آسمان خراش های تجارت جهانی و نیویورک نمی فهمیدم و خوشحالی آن مرد را هم درک 
نمی کردم. اما بعدها از زبان خودش شنیدم که می گفت: »به محض این که شنیدم القاعده در 
امریکا حمله کرده، خوشحال شدم. پیش خودم می گفتم که امریکا حتمًا بر القاعده و طالبان 
حمله خواهند کرد و بساط سیاه طالبان جمع خواهد شد«. پدرم آن روزها در سفر بود و من از 

هیچ کسی جز پدرم جرئت سوال در این خصوص را نداشتم. می ترسیدم! 
برای من  این  و  لبخند می زنند  احساس می کردم کوه ها  رفتند،  از منطقه  بعدها که طالبان 
عجیب بود. چهره های عبوس مردان قریه، اندک اندک مهربان تر می شد. من ته دلم خوشحال 
تعریف و توصیف کنم.  را  از طالبان  بودم. نمی فهمیدم و هنوز هم نمی توانم روزهای پس 

روزهای عجیب و قشنگی بود. 
زمستان 1386 به کابل آمدم. یک ماه تا برگزاری امتحان کانکور فرصت داشتم و مخصوصًا 
به کابل آمده بودم تا آماد گی امتحان کانکور را بگیرم. 1387 وارد دانشگاه کابل شدم. ورود 
در دانشگاه، برای من دنیای جدیدی بود. تعریف من از زندگی عوض شد، جهان من گسترش 
یافت. دوستان جدیدی یافتم و با دشمنان جدیدی مواجه شدم. هر روز بیشتر در دانشگاه برای 
من رنج تازه ای به بار می آورد. ضمن این که امیدواری تازه ای هم خلق می شد. من برای اولین 
بار با مفهوم قبیله گرایی در معتبرترین دانشگاه کشور مواجه شدم. به این نتیجه رسیدم که 
درست است امارت اسالمی شکست خورده و جمهوری اسالمی جایش را گرفته، اما تفکر 

طالبانی هنوزهم در جامعه بسیار قوی است، به حدی که دانشگاه هم از آن فارغ نیست. 
با تمام این ها نسبت به این سال ها، که آن روزها آینده محسوب می شد، امیدوار بودم. تصور 
یک جامعه ی بهتر، مطمئن تر با شهروندان روشن تری را داشتم. نگاه من به آینده، نگاه آرمانی 
بود. بارها آرمان هایم را در ترازوی فرصت های موجود گذاشتم، وزن کردم، در طول و عرضش 
خوش بینی هایم را افزودم، اما در نهایت فقط شاهد فروریختن آرمان های بچه گانه ام بودم. به 

دل نمی گرفتم و دوباره به آینده امیدوار می شدم. 
اواخر سال 1390 بود که روزنامه اطالعات روز به فعالیت شروع کرد. من از همان روزها، 
همکار روزنامه شدم. از سختی های که در این چهار سال بر من گذشت، هیچ نمی گویم. حاال 
هزارمین روز است که اطالعات روز منتشر می شود و من هزار روز می شود که روزنامه نگاری 
می کنم. هزار روز روزنامه نگاری، کار سختی است، اما روزنامه نگاری حاال برای من فراتر از 

شغل، به عنوان یک رسالت و یک عشق مطرح است. 
روشنگری می نگرم.  کانال  به عنوان  این حرفه  به  روزنامه نگاری، من  روز  هزار  از  بعد  حاال 
ضرورت روشنگری در جامعه از گستره ی نابسانامی ها پیداست و نیازی به استدالل نیست. 
توزیع اطالعات گسترده و درست، از نیازهای اساسی روشنگری است. روزنامه نگاری هم یکی 
از مسیرهای پخش و توزیع اطالعات است. اگر نگاهی به روند توزیع اطالعات در دهه های 
گذشته و تاثیرگذاری های آن در حرکت های جمعی بنگریم، می بینیم که اطالعات سانسور 
شده و انحصاری، یکی از موثرترین عوامل جهت دهنده نیروهای موجود در جامعه به سمت 
خشونت و فاجعه بوده است. تاریخ جنگ ها به نحوی تاریخ چه گونگی توزیع اطالعات هم 
احساسات قومی-مذهبی  با  و  منابع محدود و سلیقه ای نشر می شد  از  است. اطالعاتی که 

مردم بازی می کرد. 
حاال منی که از دوران بچه گی تا حال رنج قبیله گرایی و فاشیزم را چشیده ام، آمده ام تا علیه 
منابع این تفکر غلط، بنویسم و استدالل خودم را بکنم. ممکن با لغزش هایی به پیش روم، اما 
به پیش خواهم رفت. هزار روز روزنامه نگاری، از هزار کنج و پیچید گی نابسانامی های موجود 
در جامعه برای من پرده برداشته و هزار رنج جدیدی در وجود من بیدار شده است. هزار رنجی 
که مرا انرژی برای کار و روشنگری می دهد. ما مستحق زندگی هستیم، نه محکوم به فرار 

از مرگ! 
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شده  نوشته  روز  اطالعات  شامره ی  هزارمین  ویژه ای  برای  نوشته  این 

بود. اما به دلیل غفلت صفحه آرا از چاپ در آن شامره بازماند. اینک ضمن 

به  دوباره  را  آن  روز،  اطالعات  روزنامه  خواننده گان  از  معذرت خواهی 

نرش می سپاریم.

پیش از آن که نام و حضور 

قیوم کوچی در نشست پگواش 

رسانه ای و سوال برانگیز شود، 

عکس او در نشست های رسمی 

ارشف غنی با مقامات خارجی در 

ارگ ریاست جمهوری دیده شد. 

اولین عکس قیوم کوچی در یکی 

از نشست های رسمی ارشف غنی 

با مقامات کشورهای عربی در 

ارگ ریاست جمهوری، دیده شد. 

در دومین عکس، قیوم کوچی 

یکی از کسانی بود که در کنار 

معاون رییس جمهور چین در 

ارگ ایستاده بود. 

رد پای کاکای غنی 
از ارگ تا پگواش

هزار رنج و هزار امید

هادی دریابی 
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حال  در  قبل  ماه  چند  تنها  که  متحده  ایاالت  نظامی  فرماندهان 

برنامه ریزی خروج آخرین گروه سربازان آمریکایی از افغانستان تا 

ایاالت  با تعهدات  بودند، اکنون بی سروصدا در رابطه  پایان سال 

از سربازان  نفر  هزاران  است  ممکن  که  می کنند  متحده گفت وگو 

این کشور را برای دهه های پیش رو در افغانستان نگه دارد. 

از  پس  که  رویکرد  تغییر  این  نظامی،  ارشد  مقامات  گفته ی  به 

لغو  بر  مبنی  گذشته،  پاییز  در  اوباما  رییس جمهور  تصمیم  اعالم 

دولت  آسیب پذیری  نشان دهنده ی  داد،  رخ  نیروها  خروج  برنامه ی 

این  هم چنین  و  شبه نظامیان،  مداوم  حمالت  دربرابر  افغانستان 

به  هم چنان  القاعده،  مانند  تروریستی  گروه های  که  است  نگرانی 

کار  این  تاثیرات  و  می دهند  ادامه  آموزشی  اردوگاه های  ساخت 

بسیار فراتر از این منطقه احساس خواهد شد. 

در  چشم گیر  تغییری  انعکاس دهنده ی  آمریکا  جدید  چشم انداز 

اوباما،  انتخاباتی  مبارزات  در  اصلی  محور  است.  اوباما  دیدگاه 

بازگرداندن سربازان آمریکایی به خانه بود و او به تکرار گفته بود 

هم چنین،  کرد.  نخواهد  حمایت  بی پایان«  جنگ  »ایده ی  از  که 

نشان می دهد  آمریکا  ارتش  برای  را  تغییر عمده ای  رویکرد جدید 

از  عبور  و  بررسی  برای  را  گذشته  دهه ی  عمده ی  بخش  که 

چالش های طرح هایی که بخشی از »استراتژی خروج« گسترده از 

افغانستان و عراق را شامل می شدند، سپری کرده اند. این روزها، 

این عبارت تا حد زیادی از واژگان نظامی ناپدید شده است. 

که  است  شده  آغاز  گسترده ای  بحث  پنتاگون  در  آن،  جای  به 

تعهد  افغانستان،  در  تاثیرگذار  ارتش  و  پولیس  نیروی  یک  ایجاد 

برای  دالر در سال  میلیاردها  را مطالبه می کند و شامل  یک نسل 

سرمایه گذاری و تامین مالی و حمایت مداوم هزاران نفر مشاوران 

خارجی در منطقه می باشد. 

عراق  در  گسترده  تجربه ای  که  پنتاگون،  ارشد  مقامات  از  یکی 

افغانستان دارد، و مانند دیگران به شرط ناشناس ماندن حاضر به 

گفت وگو در رابطه با مباحث داخلی شده است، گفت: »آن چه ما 

آموختیم این است که شما درحقیت نمی توانید این کشور را ترک 

کنید. نیروهای محلی به پشتیبانی هوایی، اطالعاتی و کمک های 

لوجستیکی نیاز دارند. آن ها ممکن نیست در سه سال یا پنج سال 

آماده شوند. شما مجبورید مدت زمانی بسیار طوالنی در آن جا باقی 

بمانید«. 

یافتن  برای  گروه  این  توانایی  و  القاعده  قدرت  احیای  هم چنین، 

طالبان  مکرر  حمالت  دیگر  سوی  از  و  افغانستان  در  پناهگاهی 

شد،  منجر  درگیری  مناطق  از  زیادی  بخش های  اشغال  به  که 

فرماندهان ارشد ایاالت متحده را شگفت زده کرده است. 

در ماه نوامبر، ارتش ایاالت متحده گروهی از بهترین کماندوها را 

نفس گیر« که  در »مبارزه ای  تا  افغانستان فرستاد  به جنوب شرقی 

چندین روز طول کشید، برای تخریب یک اردوگاه آموزشی القاعده 

به نیروهای ضدتروریسم افغانستان کمک کنند. 

افغانستان  در  آمریکا  ارتش  سخن گویان  از  یکی  شافنر،  ویلسون 

گفت: این اردوگاه آموزشی »واقعاً بزرگ بود«. 

افغانستان  بیفتد،  آینده  سال  چند  در  که  اتفاقی  »هر  گفت:  او 

سازمان های  که  داشت  خواهد  غیرقابل کنترلی  فضاهای  درنهایت 

جنوب  در  که  اردوگاهی  ببرند.  بهره  آن ها  از  می توانند  افراط گرا 

شرقی قندهار ایجاد شده بود، تنها یک نمونه از وضعیتی است که 

ممکن است در آینده رخ بدهد«. 

دارند  حضور  افغانستان  در  آمریکایی  نیروی   9800 درحال حاضر، 

به عهده دارند و  را  نیروهای محلی  که تعدادی آن ها نقش مشاور 

شبه نظامیان  دیگر  و  القاعده  گرفتاری  بر  متمرکز  دیگر  تعدادی 

تا  اوباما می خواهند  از  قبل طرح شده  از  برنامه های  تندرو هستند. 

پیش از خروج از دفتر ریاست جمهوری، نیروها را به نصف کاهش 

بعدی  رییس جمهور  به  را  تصمیم  این  است  ممکن  او  اما  دهد، 

واگذار کند. 

طرز تفکر فعلی ارتش ایاالت متحده، تجربه ی دردناک این کشور 

در عراق را منعکس می کند؛ جایی که نیروهای ارتش عراق کم تر 

از سه سال پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 ویران 

شد. 

خارجی  سیاست  مشاوران  از  بسیاری  که  بحث هایی  در  امر  این 

به خوبی  می کنند  مطرح  جمهوری خواه  و  دموکرات  حزب  دو  هر 

نمایان است. آن ها در افغانستان، چشم انداز حضور طوالنی مدت 

اوباما  ریاست جمهوری  پایان  از  پس  را  آمریکا  قابل مالحظه ی 

سابق  مقامات  از  یکی  فلورنوی،  میشل  می کنند.  پیش بینی 

دولت  در  دفاع  وزارت  اصلی  کاندید  زیاد  به احتمال  که  پنتاگون 

هیالری کلینتون خواهد بود، گفت: »این منطقه جایی نیست که 

شما واقعاً بخواهید آن را ترک کنید. بنابراین، سوال این است که 

ما باتوجه به منافع خود نیازمند چه چیزی هستیم؟«

در والیت هلمند که نیروهای آمریکایی سنگین ترین تلفات جنگی 

این  حفظ  و  مقاومت  برای  افغان  نیروهای  شدند،  متحمل  را 

منطقه که در سال های 2011 و 2012 توسط سربازان آمریکایی 

مواجه  زیادی  دشواری های  با  است،  شده  گرفته  پس  طالبان  از 

هستند.  

این  در  افغان  نیروهای  که  می گویند  آمریکایی  ارشد  فرماندهان 

والیت، فاقد رهبران تاثیرگذار و هم چنین سالح و مهمات موردنیاز 

برای دفاع حمالت مداوم طالبان هستند. برخی از سربازان افغان 

در هلمند، سال ها در شرایطی دشوار و بدون مرخصی برای دیدار 

موجب  امر  این  و  هستند  جنگیدند  به  مجبور  خانواده های شان 

تضعیف روحیه ی سربازان، و در نتیجه افزایش تعداد ترک خدمت 

در میان آن ها شده است. 

جنرال اف.کمپبل، فرمانده  ارشد آمریکایی، نیروهای عملیات ویژه 

را برای کمک به حمالت هوایی مستقیم آمریکا و برنامه ریزی در 

جنگ به این والیت فرستاد. در این ماه، در مبارزه ی دوشادوش 

با نیروهای افغانستان، یک سرباز آمریکایی کشته و دو تن دیگر 

زخمی شدند. 

هلمند  در  آمریکایی  نیروهای  از  دیگر  تن   300 حدود  هم چنین، 

حضور دارند که به فرماندهان افغان مشورت می دهند و دور از خط 

مقدم ]نبرد[ قرار دارند. 

حمایت  طرح  این  که  می گویند  متحده  ایاالت  نظامی  مقامات 

یک  ساخت  اما  است،  فوری  مشکالت  حل  بر  متمرکز  آمریکا 

نیروی جنگی موثر و پایدار که بتواند مناطق درگیری مانند والیت 

هلمند را اداره کند، سال های زیادی را در بر خواهد گرفت. 

به گفته ی مقامات خارجی، نیروهای افغان فاقد رهبرانی در سطح 

میانی هستند که بتوانند نیروها را در مبارزه هدایت کنند. باتوجه به 

از  رهبران جوان، خارج  دارد که  نیاز جدی وجود  چنین وضعیتی، 

سیستم فعلی وارد میدان شده و از ابتدا تحت آموزش قرار بگیرند.

مقامات ارشد ایاالت متحده به پیشرفت هایی در زمینه هایی مانند 

در  می کنند.  اشاره  جنگ  میدان  از  زخمی  سربازان  خارج نمودن 

سال 2013، رسیدن کمک های صحی به سربازان مجروح تقریباً 

24 ساعت طول می کشید، اکنون این کمک معموالً در 4 ساعت 

انتظار  که  است  آن  از  طوالنی تر  مدت زمانی  هم  باز  که  می رسد 

هوایی  نیروی  یک  ایجاد  مانند  مهم،  اهداف  دیگر  اما  می رود. 

توانمند، ممکن نیست در ظرف چند سال تکمیل شود. بسیاری از 

خلبان های آمریکایی که در افغانستان پرواز می کنند، از 10 تا 15 

سال تجربه ی پرواز دارند. 

با تجربه ی 15  تا خلبانی  شافنر می گوید: »چه قدر طول می کشد 

نیروهای  زمینه ی  در  کار  ما  تربیت شود؟ حدود 15 سال...  سال 

هوایی را کمی دیر شروع کرده ایم«. 

از  برخی  و  متحده  ایاالت  نظامی  ارشد  مقامات  از  زیادی  تعداد 

برای  متحده  ایاالت  دولت  برنامه ی  اوباما،  دولت  سابق  مقامات 

افغانستان را با رویکرد این کشور در کره ی جنوبی مقایسه می کنند 

برای دهه ها در آن جا حفظ  نیروهای نظامی  از  نفر  که ده ها هزار 

که  می کنند  اشاره  کلمبیا  نمونه ی  به  ارشد  مقامات  دیگر  شدند. 

ایاالت متحده برای مدت های طوالنی آموزش، پول و پیمان کاران 

را به آن جا می فرستاد. 

دولت  ویژه ی  نماینده ی  به عنوان  پیش  مدتی  تا  که  فلمند  دانیل 

اوباما برای پاکستان و افغانستان خدمت می  کرد، گفت: »حضور 

ما اکنون به عنوان یک سنگر مهم در برابر بی ثباتی تاثیرگذار است 

و به باور من قیمتی که برای آن می پردازیم معقول و قابل تحمل 

قابل توجه  رزمی  نقش  یک  ایفای  درحال  ما  که  اکنون  است... 

در  حضور  ادامه ی  بحث  به  آمریکا  مردم  می کنم  فکر  نیستیم، 

افغانستان بیشتر پذیرا باشند«.  

رییس جمهور  دولت  در  آن ها  که  گفته اند  متحده  ایاالت  مقامات 

می تواند  که  دارند  قابل اعتماد  و شریک  غنی  اراده ای  اشرف غنی 

پایگاه هایی برای حمله به گروه های تروریستی فراهم آورد؛ نه تنها 

در افغانستان بلکه در سراسر جنوب آسیا، تا زمانی که تهدیدات در 

این منطقه که مدت ها پایدار بوده اند، ادامه داشته باشند. 

تفاوت میام افغانستان و دیگر تعهدات بلندمدت آمریکا در کره ی 

افغانستان مکانی بسیار خطرناک تر  جنوبی و کلمبیا این است که 

نیروهای  اگرچه  است.  آمریکا  دولت  کارکنان  برای  بی ثبات تر  و 

دست  به  کشور  سراسر  در  را  مبارزات  رهبری  نقش  اکنون  افغان 

مشورتی  نقش  در  متحده  ایاالت  نیروهای  درحالی که  گرفته اند، 

واقعی  خطراتی  با  هنوز  آمریکایی ها  دارند،  حضور  آن ها  درکنار 

روبه رو هستند و اخیراً نیز تلفاتی داشته اند. 

سال  در  طالبان  قدرت  احیای  و  بازگشت  مشخصی،  موارد  در 

طالبان  است.  متحده  ایاالت  مقامات  حیرت  باعث  گذشته 

بیشتری  جسارت  خارجی  نیروهای  از  زیادی  بخش  خروج  با  که 

کنند،  اشغال  را  ولسوالی  چند  مراکز  تا  شدند  موفق  کردند،  پیدا 

خسارت های سنگینی بر نیروهای دولتی برجا گذارند، و حتا به طور 

هم چنین،  داشتند.  دست  به  را  والیت  یک  مرکز  کنترل  موقت 

اکنون نیروهای افغان باید با شاخه ی محلی مبارز دولت اسالمی 

نیز دست  و پنجه نرم کنند. 

با طالبان  برخی از مقامات امیدوار هستند که اگر مذاکرات صلح 

آغاز شده و به پیشرفت برسد، شاید حضور نظامی طوالنی مدت در 

پاکستان،  از  افغانستان  دولت  باشد.  دیگر غیرضروری  افغانستان 

این  تا  است  کرده  درخواست  طالبان،  رهبران  از  بسیاری  خانه ی 

گروه شبه نظامی را برای مذاکره تحت فشار قرار دهند.  

ارشد سابق کاخ سفید که تجربه ی طوالنی  اگرز، یک مقام  جف 

کار در مورد افغانستان و پاکستان دارد، می گوید: »ضرورتی وجود 

ندارد« که رد پای یک نسل آمریکایی ها در این کشور وجود داشته 

نیازی  برود،  پیش  صلح  پروسه ی  »اگر  می دهد:  ادامه  او  باشد. 

ترجیح  را  – همه همین مسیر  بیفتد  اتفاق  نمونه ی کره  نیست که 

می دهند«.  

بااین وجود، موانعی که بر سر راه مذاکرات صلح وجود دارند، بسیار 

با سوءظن هایی  زیاد هستند. مقامات ارشد در کابل و اسالم آباد، 

از هم جدا شده اند، و در میان طالبان  که میان آن ها وجود دارد 

گذشته،  سال  دو  از  بیش  در  رهبرشان  مرگ  افشای  از  پس  نیز 

هم چنان شکاف های عمیقی وجود دارد. 
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نیروهای ایاالت متحده 
چند دهه در افغانستان می مانند؟ 

واشنگنت پست/ گرگ ژافه و میسی رایان

ترجمه معصومه عرفانی

 این امر در بحث هایی که بسیاری

 از مشاوران سیاست خارجی هر دو

 حزب دموکرات و جمهوری خواه مطرح

 می کنند به خوبی منایان است. آن ها در

 افغانستان، چشم انداز حضور طوالنی مدت

 قابل مالحظه ی آمریکا را پس از پایان

 ریاست جمهوری اوباما پیش بینی می کنند. میشل

 فلورنوی، یکی از مقامات سابق پنتاگون که

 به احتامل زیاد کاندید اصلی وزارت دفاع در

 دولت هیالری کلینتون خواهد بود، گفت:

 »این منطقه جایی نیست که شام واقعاً

 بخواهید آن را ترک کنید. بنابراین، سوال این

 است که ما باتوجه به منافع خود نیازمند

»چه چیزی هستیم؟
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چین یکی از چهار کشوری است که به طور مستقیم در گفت وگوها، 

حکومت  میان  صلح  شده ی  متوقف  روند  سرگیری  از  هدف  به 

که  آن چه  به  ویله  دویچه  می باشد.  دخیل  طالبان،  و  افغانستان 

فشار دیپلماتیک پکن را هدایت می کند، نظری انداخته است.

سال  در  افغانستان  در  امریکا  رهبری  به  تهاجِم  در  چین  هرچند 

2001 که رژیم طالبان را سقوط داد، شرکت نکرد، اما پکن کامالً 

در حاشیه نمانده است. به طور مثال، چینی ها از مدت ها قبل به 

بهره برداری سکتور معادن این کشور جنوب آسیایی عالقه مند بوده 

است و قراردادهای چندین میلیارد دالری با حکومت افغانستان در 

کابل امضا کرده است. از سال 2010 بدین سو، آن ها تالش های 

دیپلماتیک شان به منظور آغاز روند صلح میان کابل و شورشیان 

طالب را شدت بخشیده اند. در واقع، پکن در اوایل سال 2015 

گروه های  با  مصالحه  گفت وگوهای  در  است  آماده  که  گفت 

ستیزه جوی اسالم گرا به کابل کمک کند و وانگ یی، وزیر خارجه 

چین، تاکید کرد که »مصالحه ملی گسترده و فراگیر« برای ثبات 

پایدار در این کشور جنگ زده حیاتی است. اخیراً، دینگ ژیجون، 

گفت وگوهای  دور  دو  در  افغانستان  در  چین  ویژه  فرستاده ی 

چهار کشور به هدف احیای روند صلح در افغانستان – که شامل 

پاکستان، افغانستان، چین و ایاالت متحده است – شرکت کرده 

است.

نگرانی ها در مورد پناهگاه های اویغورها

کارشناسان استدالل می کنند که دخالت فزاینده پکن در سیاست 

داخلی  مشکالت  بلکه  دارد،  اقتصادی  دلیل  تنها  نه  افغانستان 

چین با بنیادگرایان اسالمی، به شکل ستیزه جویان اویغور از ایالت 

ناآرام سین کیانگ، نیز دلیل آن است. وحید مژده، کارمند پیشین 

در  »چین  گفت:  ویله  دویچه  به  طالبان،  شده ی  سرنگون  رژیم 

مورد حضور دایمی داعش در افغانستان و ارتباط برقرارکردن آن با 

ستیزه جویان اویغورها نگران است.«

احساس  هستند،  مذهب  سنی  مسلمانان  اکثراً  که  اویغورها 

و  سیاسی  حقوق  فرهنگی،  هویت  دارد  تالش  پکن  که  می کنند 

ببرد و از آن چه که آن ها آن را منابع طبیعی  دین آن ها را از بین 

منطقه شان می دانند، بهره برداری کند. کارشناسان می گویند که 

و  افراط گرایی  سمت  به  را  اویغورها  از  بسیاری  ]احساس[  این 

ستیزه جویی کشانده است.

آسیای  دموکراتیک  انجمن  در  تحقیقات  مدیر  ولف،  زیگفرید   

که  چینایی  منافع  از  برخی  ادعای  که  گفت  بروکسل  در  جنوبی 

ستیزه جویان اویغور از پاسپورت های ترکی برای ورود به افغانستان 

و پاکستان و پیوستن به گروه های بنیادگرا استفاده می کنند، به طور 

نگران  افغانستان  در  طوالنی  جنگ  مورد  در  را  پکن  فزاینده ای 

اردوگاه های  در  »اویغورها  گفت:  کارشناس  این  است.  ساخته 

افغانستان و پاکستان که به شدت توسط عربستان سعودی تامین 

مالی شده اند، آموزش ایدیولوژیکی و نظامی دریافت می کنند«. 

با یک هیئت  اخیراً  دانشگاه کابل که  استاد  فیض محمد زالند، 

طالبان در قطر مالقات کرد، دیدگاه مشابهی دارد. زالند به دویچه 

ویله گفت: »چین می خواهد مطمئن شود که ستیزه جویان اویغور 

در افغانستان و پاکستان پناهگاه نخواهند داشت. پکن می خواهد 

این مسئله بخشی از مذاکرات باشد«.

منافع اقتصادی

مشارکت  میزان  چین  دیپلماتیک  فشار  دیگر  مهم  دلیل  احتماالً 

به طور مثال، چین سال  این دو کشور است.  اقتصادی چین در 

گذشته معامله ای به ارزش 46 میلیارد دالر با پاکستان امضا کرد. 

هم چنین رییس جمهور شی جین پینگ راهرو اقتصادی چین – 

پاکستان را که به هدف ایجاد شبکه ای از جاده ها، راه آهن ها و 

خطوط لوله و وصل کردن مناطق ناآرام غربی چین با دریای عربی 

هم چنین  چین  کرد.  افتتاح  است،  شده  طرح  پاکستان  طرق  از 

معامالت چندین ملیارد دالری را با افغانستان امضا کرده است که 

بخشی از آن شامل استخراج مس از معدن مس عینک در والیت 

لوگر است که گفته می شود 10 میلیارد دالر ارزش دارد.

یک شرکت دولتی چین در سال 2007 در بدل 3.5 میلیارد دالر 

حق استخراج این معدن را به دست آورد، اما این پروژه به دلیل 

هرگز  افغانستان  در  خراب  زیربناهای  و  امنیتی  وضع  شدن  بدتر 

مقام های  افغان،  کارشناسان  گفته ی  به  نظر  است.  نشده  شروع 

چین تالش دارند اوضاع در افغانستان و پاکستان را تحت کنترول 

داشته باشند تا پکن بتواند پروژه های اقتصادی اش را اجرا کرده و 

از سرمایه گذاری هایش محافظت کند. زالند گفت: »هدف اصلی 

چین از دخالت فزاینده اش در روند صلح افغانستان این است که 

منافع اقتصادی اش در منطقه را تامین کند«. 

با این حال زو یانگبیو، استاد در موسسه مطالعات آسیای مرکزی 

که  می گوید  وی  است.  باال[  ]دیدگاه  مخالف  النجو،  دانشگاه 

منافع اقتصادی، امنیتی و ژیوپولیتیکی چین در افغانستان توسط 

از پکن  نتیجه  اغراق شده است و در  رسانه های غربی  و چینی 

می خواهد »فاصله اش را از مسایل مربوط به امنیت در افغانستان 

حفظ کند«. وی گفت: »در سال های اخیر در مورد منافع چین در 

افغانستان اغراق شده است و در نتیجه، مقام های چین ]در مورد[ 

تاثیر اوضاع این کشور بر چین اغراق می کنند«.

سخیداد هاتف

الله مجاهد  بر اساس گزارش های کامالً موثق، ذبیح 

)سخن گوی طالبان( از دست هما سلطانی به محکمه 

شجاع،  خانم  این  مجازات  خواهان  و  کرده  شکایت 

مست و مغز-در-کف شده است. توضیح: مغز-در-کف 

به فردی گفته می شود که مغزش در کف صابون یا هر 

کف دیگری که در جمجمه تولید می شود، شناور باشد. 

شد؟ 

خانم  که  کرده  ادعا  مجاهد  آقای  که  می شود  گفته 

در  که  سخنانی  و  است  افراطی  حد  از  بیش  سلطانی 

و  شده  طالبان  بدنامی  سبب  می گوید  طالبان  از  دفاع 

از  ایشان  این گروه عرضه می کند.  از  تصویری خشن 

جزای  خانم  این  برای  که  خواست  محکمه  مقامات 

فکر  می گویم  که  محکمه  البته  کند.  تعیین  سنگینی 

نکنید که ساختمان بزرگ و مجللی هست و درون آن 

کسی  سالم  به  که  نشسته اند  باوقاری  زنان  و  مردان 

علیک نمی گویند و از پیشانی شان مدام سرکه می ریزد. 

آقای مجاهد به محکمه ی طالبان شکایت کرده است. 

محکمه ی طالبان را که می دانید دیگر: در ضلع غربی 

جو  ریش  با  نفر  یک  انداخته اند.  گلیمی  طویله  یک 

گندمی و دستاری که سه سال است روی آب را ندیده، 

نشسته و چوب چرکینی در دست دارد. کنار او جوانی 

آن  در  خیره شده.  تفدانی  به  و  نشسته  کالشینکف دار 

سویش مردی مرمی راکت را در بغل خود گذاشته و با 

انگشت سبابه درون بینی خود را می کاود، امیدوارانه. 

در طویله، گاوی بوع می کشد و نمی گذارد که جمالت 

بیست  به گوش  به صورت کامل  قاضی محترم طالبان 

نفری برسد که عاشقانه به حرف های او )یعنی قاضی و 

نه گاو( گوش می دهند.

یک  که  پشتو-  بی بی سی  به  مجاهد  الله  ذبیح  آقای 

بنگاه خبری کامالً بی طرف است- گفت: »طلبای کرام 

به جان انسان احترام کافی دارند. ولی خانم سلطانی 

صاحب طوری گف می زند که مردم فکر می کنند طلبای 

کرام  انسان های وحشی می باشند و بر مردم غیرنظامی 

خوش حال  خود  حمله ی  از  و  می کنند  حمله  بی گناه  و 

می شوند. ما البته بر بی گناه مردم حمله می کنیم ؛ لیکن 

از حمله ی خود خوش حال نمی شویم. ما طالب هستیم 

و آدم می کشیم، چرا که اگر آدم نکشیم طالب نیستیم. 

خوش  را  آدم کشی  که  نمی کند  این  به  معنایش  این 

داریم. حضرت خوجه حافظ می گوید که نیش عکرب 

نه از پی کین است، مکتضای طفیعت اش این است«.

و  بگیریم  تماس  پشتو  بی بی سی  با  کردیم  سعی  ما 

اطمینان حاصل کنیم که آیا آن کسی که با آن سرویس 

خبری مصاحبه کرده واقعاً آقای مجاهد بوده یا نه. ولی 

نشد  باب  این  در  گفت وگو  به  حاضر  پشتو  بی بی سی 

با کفار گفت وگو  و فقط همین قدر گفت که بی بی سی 

نمی کند.

ُهمای مستان!

منبع: دویچه ویله/مسعود سیف اللهچین از روند 
برگردان: حمید مهدوی

 زیگفرید ولف، مدیر تحقیقات در انجمن دموکراتیک آسیای جنوبی در بروکسل 
گفت که ادعای برخی از منافع چینایی که ستیزه جویان اویغور از پاسپورت های 

ترکی برای ورود به افغانستان و پاکستان و پیوسنت به گروه های بنیادگرا استفاده 
می کنند، به طور فزاینده ای پکن را در مورد جنگ طوالنی در افغانستان نگران 

ساخته است. این کارشناس گفت: »اویغورها در اردوگاه های افغانستان و پاکستان 
که به شدت توسط عربستان سعودی تامین مالی شده اند، آموزش ایدیولوژیکی و 

نظامی دریافت می کنند«.

چه می خواهد؟



است  گفته  سویدن  پولیس  روز:  اطالعات 
به یک صد مرد  نزدیک  از  باندی متشکل  که 
نقاب پوش به شامری از پناه جویان در استکهلم، 

پایتخت این کشور حمله کرده اند.
به گزارش بی بی سی، پولیس گزارش داده است، 
را  خود  صورت های  که  حالی  در  افراد  این 
پوشانده و بازوبند سیاه بسته بودند، اواخر جمعه 

شب با راهپیامیی در ایستگاه اصلی قطار شهر 
قرار  و شتم  مورد رضب  را  استکهلم خارجیان 

دادند.
حوالی  در  که  میدانی  به  هم چنین  افراد  این 
ایستگاه واقع شده و از جمله مکان های تجمع 

پناه جویان به شامر می رود، حمله کردند.
سویدن در میان کشورهای اتحادیه اروپا از جمله 

کشورهایی است که شامر زیادی از پناه جویان 
مهاجر جدید در  پذیرش  اما  است.  پذیرفته  را 
این کشور پس از اجرای برنامه کنرتل کارت های 
یافته  کاهش  شدت  به  عکس دار  شناسایی 
است. اخیراً این کشور تصمیم گرفته است که 
۸0 هزار پناه جو را که به درخواست پناهندگی 

شان جواب رد داده شده است، اخراج کند.

در  که  می رساند  گزارش ها  روز:  اطالعات 
پناه جویان  حامل  قایق  شدن  غرق  حادثه ی 
در دریای اژه ترکیه دست کم 37 پناه جو جان 
نجات  دیگر  نفر   73 و  داده  دست  از  را  شان 

یافته اند.
این قایق که عازم یونان بوده است، در نزدیکی 
ترکیه  قلعه  چناق  والیت  در  آیواجیق  ساحل 
شهروندان  قربانیان  بیشرت  است.  شده  غرق 

سوریه و افغانستان می باشند.
یک  ترکیه  مأموران  نیوز،  یورو  از  نقل  به 

قاچاق چی انسان را نیز در پیوند با این حادثه 
دست گیر کردند. این فرد گفته است: »من این 
کار را نکردم. شش نفر از بستگان خودم هم 
در همین قایق بودند که حتا منی دانم زنده اند 
یا مرده. خودم هم در هامن قایق بودم. به خدا 
به  می خواستم  هم  خودم  نکردم،  کاری  من 

آملان بروم.«
برای  مشابهی  حوادث  گذشته  روزهای  در 
مأموران  داد.  روی  اژه  دریای  در  پناه جویان 
پناه جوی   ۱5 شب  جمعه  ایتالیا  ساحلی  گارد 

سوری یک قایق غرق شده در نزدیکی جزیره 
از  زن  چهار  دادند.  نجات  را  یونان  ساموس 
یافتگان  باردار در میان نجات  جمله یک زن 

این قایق بوده اند.
بحران مهاجرت که در اوایل سال جاری آغاز 
گزارش ها  است.  نشده  متوقف  تاکنون  شد، 
میالدی  جاری  سال  آغاز  از  که  است  حاکی 
کشورهای  وارد  پناه جو  هزار   45 بیش  تاکنون 
این  در  نیز  پناه جو  صدها  و  شده اند  اروپایی 

مسیر جان شان را از دست داده اند.

خارجه  وزیر  فابیوس،  لوران  روز:  اطالعات 
شکست  صورت  در  می گوید  فرانسه، 
رسگیری  از  برای  کشور  این  تالش های 
کشور  فرانسه  خاورمیانه،  صلح  مذاکرات 
خواهد  رسمیت  به  را  فلسطین  مستقل 

شناخت.
به گزارش بی بی سی، آقای فابیوس گفته است 
یک  برگزاری  با  می کند  تالش  فرانسه  که 
ارسائیلی  دو طرف  با حضور  کنفرانس صلح 
و فلسطینی و همین طور امریکا، اتحادیه اروپا 
و کشورهای عربی »راه حل دو کشور« را دنبال 
کند. اما هشدار داد که اگر این تالش شکست 
فلسطین  به صورت یک جانبه  فرانسه  بخورد، 

را به رسمیت خواهد شناخت.
صلح  مذاکرات  ادامه  برای  امریکا  تالش های 

کشور  دو  حل  راه  کردن  محقق  و  خاورمیانه 
از  و  خورد  شکست   ۲0۱4 سال  آپریل  ماه  در 
مذاکرات  ادامه  برای  جدی  تالشی  زمان  آن 

صورت نگرفته است.
اراضی  در  یهودی نشین  شهرک های  توسعه 
اشغالی فلسطین از سوی ارسائیل مانعی جدی 

در راه مذاکرات صلح ایجاد کرده است.
که  بود  داده  هشدار  بارها  این  از  پیش  فرانسه 
ادامه وضعیت فعلی احتامل رسیدن به راه حل 

سیاسی را از بین خواهد برد.
واکنش فلسطینی ها

ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل 
تالش  و  فابیوس  آقای  اظهارات  از  متحد، 
کنفرانس  یک  دادن  ترتیب  برای  فرانسه 
بین املللی طی هفته های آینده استقبال کرده 

است.
پارملان  مثبت  رای  به  اشاره  با  منصور  آقای 
فلسطین  مستقل  کشور  شناسایی  به  فرانسه 
در پارملان فرانسه گفته است که فلسطینی ها 
مدتی است که در انتظار تایید این موضوع از 

سوی دولت فرانسه هستند.
و  ایرلند  بریتانیا،  پارملان های  فرانسه  از  پیش 
اسپانیا از دولت های شان خواسته بودند کشور 

فلسطین را به رسمیت بشناسند.
 ۲0۱4 اکتوبر  ماه  اواخر  هم  سویدن  دولت 
اعالم کرد که فلسطین را به عنوان یک کشور 

مستقل به رسمیت می شناسد.
فلسطین  جهان  کشور   ۱30 از  بیش  تاکنون، 
رسمیت  به  مستقل  کشور  یک  به عنوان  را 

شناخته اند.

اطالعات روز: فیسبوک اعالم کرده که خرید 
که  چرا  می کند  ممنوع  را  اسلحه  فروش  و 
شبکه  این  در  خریداران  سوابق  بررسی  امکان 

اجتامعی وجود ندارد.
دلو،   ۱0 جمعه،  روز  را  تصمیم  این  فیس بوک 

اعالم کرده است.
می رسد  نظر  به  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
اتخاذ  با  همراهی  در  فیس بوک  اقدام  این 
کنرتل  برای  اوباما  باراک  جدید  سیاست های 
صورت  امریکا  در  مسلحانه  خشونت های 

اجتامعی  شبکه  این  همزمان  و  است  گرفته 
فعاالن  درخواست  به  تصمیم  این  با  فراگیر 
مخالف قوانین مالکیت و حمل اسلحه پاسخ 

مثبت داده است.
از  بارها  امریکا  در  اسلحه  قوانین  منتقدان 
فروش  و  خرید  بودند  خواسته  فیس بوک 
شخص به شخص اسلحه از طریق این شکبه 

اجتامعی را ممنوع کند.
رسمی  فروشی های  اسلحه  این،  وجود  با 
فیس بوک  در  داشت  خواهند  اجازه  هم چنان 

اشخاص  اما  کنند  منترش  بازرگانی  آگهی 
شبکه  این  از  منی توانند  دیگر  حقیقی 
خود  سالح  فروش  یا  تبلیغ  برای  اجتامعی 

استفاده کنند.
فروش  و  خرید  هم  این  از  پیش  فیس بوک 
را  موادمخدر  و  دارو  ماری جوآنا،  شخصی 

ممنوع اعالم کرده بود.
کاربر،  میلیارد  یک  از  بیش  با  فیس بوک 
جهان  مجازی  اجتامعی  شبکه  بزرگ ترین 

است.

در  امریکا  خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
تکرار  با  ایران،  به  سفر  درباره  تازه   توصیه ای 
هشدارهای قبلی، بر خطر دست گیری و آزار 
اتباع امریکایی به ویژه شهروندان دو تابعیتی 

ایرانی-امریکایی در ایران تاکید کرده است.
اطالعیه وزارت خارجه  بی بی سی،  به گزارش 
ایران  هسته ای  توافق  از  بعد  می گوید  امریکا 
هم چنان  کشور  این  جنوری،   ۱4 تاریخ  در 
اتباع  بازداشت«  و  دست گیری  »آزار،  به 
امریکایی به ویژه شهروندان دو تابعیتی  ادامه 

داده است.
چهار  آزادی  از  بعد  مدتی  تازه  هشدار  این 
جریان  در  ایران  سوی  از  ایرانی -امریکایی 
همین طور  و  امریکا  با  زندانی«  »تبادل 
دریایی  نیروی  ملوان   ۱0 آزادی  و  بازداشت 

امریکا در خلیج فارس منترش شده است.
ایران  در  می گوید  امریکا  خارجه  وزارت 
هم چنان »عنارص متخاصمی« در قبال امریکا 

وجود دارد.
یا  دیپلامتیک  روابط  نبود  بر  بیانیه  این  در 

گفته  و  تاکید  امریکا  و  ایران  میان  قنسولی 
به  قادر  امریکا  دلیل  به همین  که  شده است 

حامیت از شهروندانش در ایران نیست.
هشدار  خود  اتباع  به  امریکا  خارجه  وزارت 
به  را  دوگانه  تابعیت  ایران  که  است  داده 
به  دلیل  همین  به  و  منی شناسد  رسمیت 
حفاظت  دفرت  به عنوان  که  سویس  سفارت 
اجازه  می کند،  عمل  ایران  در  امریکا  منافع 
شهروندان  از  حامیتی  خدمات  کردن  فراهم 

ایرانی-امریکایی را منی دهد.

بگو مگو از

هزار و یک شامره اطالعات روز

روزنامه های  بهرتین  از  یکی  روز،  اطالعات  روزنامه 

را منترش کرده  امروز شامره هزار و یک اش  افغانستان، 

نرسیده  یک  و  هزاره  به  سادگی  به  این شامره ها  است. 

استقامت  و  پشتکار  فکر،  مدیریت،  است. پشت رسش 

وجود داشته است. روزنامه اطالعات روز برجستگی های زیادی دارد ولی به نظر من 

چند ویژگی آن قابل ذکر است:

اول، استقالل و وجه روشنگرانه این روزنامه برجسته بوده است. بسیار دیده شده است 

که به دالیل خامی مدیران، وضعیت بد مالی، یا طرز فکر غیرروشنگرانه ای مسئوالن، 

رسانه ها استقالل و وجه روشنگرانه خود را باخته اند. از نظر من قید »روشنگرانه« در 

کنار استقالل اهمیت اساسی دارد؛ به این دلیل که یک روزنامه می تواند بسیار مستقل 

باشد و اما از نظر محتوایی می تواند عقب گرا و ایدیولوژیک باشد. به این نسبت، تعهد 

یک روزنامه به ارزش های انسانی و برشی نه تنها یک مسئولیت بلکه خود یک کار و 

عمل روشنفکرانه است.

دوم، مترکز بر ترجمه در این روزنامه اهمیت فوق العاده دارد. البته ما بیش از یک قرن 

است با زبان خارجی )به خصوص انگلیسی( رسوکار داریم و گاهی ترجمه می کنیم، 

اما در انتقال فکر و دیدگاه جدید به داخل ناکام بوده ایم و به این طریق در آگاهی 

روزنامه  نبوده ایم.  موفق  نیز  دیگر،  زبان های  در  تفکر  و  تحلیل  جدید  معیارهای  از 

اطالعات روز هرچند که تحلیل های سیاسی را ترجمه می کند، اما این در ارتباط جامعه 

سیاسی ما با خارج و آگاهی از مباحث سیاسی در بیرون بسیار کمک کرده است.

با اهمیت است. هرچند که  سوم، نگاه جوان و متفاوت روزنامه اطالعات روز بسیار 

روزنامه های افغانستان به صورت اغلب جوان اند به این ترتیب طرز دید متفاوت دارد. 

کافی است روزنامه های مثل اطالعات روز و هشت صبح را با انیس و امثال آن مقایسه 

کنیم. نگاه جوان و متفاوت در روزنامه اطالعات روز، منایندگی از یک نسل جدید در 

افغانستان می کند که طرز دید سیاسی-فرهنگی-اجتامعی جدید دارد و همین گونه زبان 

متفاوت خود را دارد. زبان روزنامه اطالعات روز بسیار روان و مستقیم، ساده و چابک 

است و این پیرشفت در زبان روزنامه نگاری ما است.

رسیدن به خط هزار و یک شامره را به دست اندرکاران روزنامه اطالعات روز تربیک 

می گویم و همین طور به خانواده مطبوعات افغانستان.

هزار روز فعالیت و هزار نسخه برای آگاهی

روزنامه اطالعات روز از رسانه های فعال و زنده افغانستان 

است. این روزنامه، امروز شامره هزارم خویش را در ویژه 

نامه ای به همین مناسبت منترش کرد. من افتخار دارم که 

با این روزنامه مدت یک سال همکار بودم و همکاری ام 

با اطالعات روز تجربه خوب و موثر در زندگی و فعالیت اجتامعی ام در این مدت بود. 

بازتاب دهنده ظرفیت، دیدگاه و  باید گفت اطالعات روز روزنامه نسل جدید و  ساده 

توانایی نسل نوگرای این رسزمین است.

اطالعات روز، با نرش هزار شامره ی خویش هزاران نوشته تحلیلی، طنزی و انتقادی را 

برای ساخنت فرهنگ و ظرفیت اجتامعی و مدنی جامعه افغانستان منترشکرده است. 

از چهارسال تاکنون این روزنامه هم اطالع رسانی کرده و هم بسرت رشد را برای جوانان 

و روزنامه نگاران مهیا کرده است و هم تریبون فعال روشنگرایی و نقدهای جدی در 

این کشور بوده است.

کند  تالش  عزیز  دریابی  که  است  این  روزنامه،  این  با  ساله ام  یک  همکاری  تجربه 

و  مالی  توانایی  مدیریتی،  نظر  از  قدرمتند  رسانه ای  نهاد  یک  به  را  روز  اطالعات 

تاثیرگزاری در جامعه مبدل سازد. الزم است از شیوه های جدید مدیریتی استفاده شده 

و دورمنای تعریف شده برای تاثیرگزاری آن در عرصه سیاسی و فرهنگی طرح شود.

بعضی از نارسایی های این روزنامه هم ریشه در نبود نکاتی است که یادآوری گردید.

روزنامه اطالعات روز باید هزار نسخه منترششده و هزاران نسخه ای که منترشخواهد 

به صورت یک مجموعه  را  نسخه های هرساله خویش  و  منظم کرده  بایگانی  را  کرد 

کتابی در آورد تا نسل های بعدی و مراکز تحقیقاتی از آن استفاده کنند.

و  کرده  تقدیر  را  روز  اطالعات  روزنامه  همکاران  همه  و  عزیز  دریابی  بی نظیر  کار 

موفقیت های بیشرتی را برای این روزنامه، آرزومندم.

می خوانم.  که  سال هاست  را  روز  اطالعات  روزنامه 

گاهی خودم دنبال مطالب نرش شده این روزنامه رفته ام 

و گاهی هم این روزنامه خود به رساغم آمده است. هر 

روزی که صفحه فیس بوکم را باز کرده ام به این روزنامه 

چند  این  طول  در  که  است  این  حقیقت  خورده ام.  بر 

سال گاهی پیش آمده است که بعضی از نوشته های این روزنامه را خوب نیافته ام. با 

دلیل ساده ای خود را قناعت داده ام که که هر کاری دارای دشواری و قوت و ضعف 

می باشد. اما ترجمه های که در این روزنامه نرش شده است برایم جالب و خواندنی 

بوده است. خصوصًا که در افغانستان کم تر ترجمه صورت می گیرد و کم تر نخبگان 

و چالش های  افغانستان  باره  در  دنیای دیگر  دارند که  آگاهی  و اجتامعی  سیاسی 

این  ترجمه های  می اندیشند.  چی  دارد،  وجود  افغانستان  در  که  امنیتی  و  نظامی 

روزنامه در حقیقت بدیل برای تحلیل صاحب نظران سیاسی در رسانه های افغانستان 

ماست  در  و همواره تالش می کنند که موی  تکرار حرف می زنند  است که همواره 

دولت پیدا کنند و خود نیز راه حل ندارند. حال که این روزنامه هزارمین شامره اش را 

نرش می کند، من به دشواری های فکر می کنم که یک روزنامه آزاد و مستقل پیش 

رو دارد. از این سبب کار دوستانی که با صرب و استقامت این روزنامه را تا این مرحله 

رسانده است، می ستایم.

Abbas Farasoo

Bashir Yawari

Mahdi Bahar
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فرانسه: در صورت شکست مذاکرات صلح، 
کشور فلسطین را به رسمیت می شناسیم

فیس بوک خرید و فروش شخصی اسلحه را ممنوع کرد
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حارض  کرد  اعالم  بایرن  باشگاه  رئیس 
است به نفع اولی هوینس از سمت خود 

کنار برود.  
مونیخ،  بایرن  باشگاه  رئیس  هوفرن،  کارل 
دیروز در حاشیه مراسمی با موضوع تاریخ 
معارص آملان، با اشاره  به آینده کاری اولی 
به  او  بازگشت  زیاد  احتامل  و  هوینس 
هیئت رئیسه بایرن مونیخ تایید کرد: من 
سد راه او نخواهم ایستاد و رویکرد  رفتارم 
چنان چه  بود.  خواهد  گذشته  هم چون 
برای  را  او  باشگاه  مختلف  کمیته های 
و  حرف  هیچ  کنند،  پیشنهاد  ریاست 

حدیثی روی این  پیشنهاد نخواهم آورد.  
مالیاتی  تخلفات  دلیل  به  که  هوینس 
از زمانی که از سوی  افتاده بود،  به زندان 
دادگاه حکم آزادی مرشوط دریافت کرد 
زندان  از  بیرون  را  یافته  روزها  اجازه  و 
برگشت  بایرن  به  دیگر  بار  کند،  سپری 
به  مشغول  پایه  بخش های  در  این بار  و 

فعالیت شد.  
با  همراه  هوینس  اولی  افزود:  هوفرن 
آن  در  درملر  ولفگانگ  و  سامر  ماتیاس 
بخش حسابی فعالند و در تالشند راه ها 
استعدادهای  برای  شکوفایی  طوری  را 
کودک و نوجوان مان فراهم کنند که بعدها 
شواین اشتایگر  و  الم  مولر،  امثال  دوباره 
منی توانیم  بگوییم  البته  باشیم.  داشته 
تربیت  بوندسلیگا  برای  را  پدیده ها  این 
می کنیم. خیر؛ آن ها را برای بایرن تربیت 
همین طور  باید  سیاست  این  و  می کنیم 

مباند.  
به  پاسخی  او  گفته  این  می رسد  نظر  به 
انتقاد اخیر محافل ورزشی آملان بود که 
ادعا کرده بودند بعد از آالبا هیچ یک از 
و  دستیابی  به  موفق  پایه  بایرن  بازیکنان 
شکوفایی در تیم بزرگ ساالن این باشگاه 
پیش  در  را  دیگر  تیم های  راه  و  نشده 

گرفته اند.  

لوکاس واسکز با نظر مدیران رئال مادرید 
حداقل تا پایان فصل در این تیم ماندنی 

خواهد شد. 
بنیتس،  رافا  درخواست  با  که  لوکاس 
رئال  به  اسپانیول  از  گذشته  تابستان 
بازگشته بود، زیر نظر این مربی در بیش از 
700 دقیقه حضورش در میادین، بازی های 
یک  گذاشته.  منایش  به  خود  از  خوبی 
تعویضی مناسب برای کهکشانی ها که هر 
زمان وارد میدان می شد، تاثیر مثبت خود 
را روی شکل بازی رئال می گذاشت اما با 

برکناری بنیتس و آمدن زیدان، رشایط برای 
لوکاس نیز تغییر کرد و او در هیچ کدام از 

سه بازی اخیر رئال به میدان نرفته است. 
انتقال  احتامل  از  اسپانیایی  رسانه های 
داده  به دپورتیوو خرب  بازیکن  این  قرضی 
بودند اما AS دیروز گزارش داد که مدیریت 
قطعی  منفی  پاسخ  شب  پنج شنبه  رئال 
خود را به اطالع مدیران دپور رسانده است. 
دپورتیوو که به تازگی موسکوئرا را با رقم 4 
میلیون یورو به والنسیا واگذار کرده، امیدوار 
بود تا لوکاس را جایگزین این بازیکن کند. 

اول  تیم  اصلی  مسئول  بورداس،  خاویر 
به  مادرید  رئال  عالقه  به  نسبت  بارسلونا 

جذب نیامر واکنش نشان داد. 
که  ساخت  فاش  مارکا  گذشته  هفته 
تابستان  دارد  قصد  مادرید  رئال  باشگاه 
رقم  یورو  میلیون   ۱90 پرداخت  با  آینده 
فسخ قرارداد نیامر، این ستاره برزیلی را به 
به لوئیس فیگوی  او را  خدمت بگیرد و 

جدید تبدیل کند. 
در  خربنگاران  جمع  در  دیروز  بورداس 
گفت:  رابطه  همین  در  سوالی  به  پاسخ 
اگر رئال مادرید قصد جذب نیامر را دارد، 
بهرت است با ما متاس بگیرد. البته معتقدم 

بیشرت یک بحث رسانه ای است  این  که 
به  پیوسنت  برای  نیامر  ندارد.  واقعیت  و 
بارسلونا مسیر سختی را طی کرد و انتقال 

او جنجال های زیادی به دنبال داشت. 
او بخاطر بارسا از پول هنگفتی گذشت؛ 
در حالیکه می توانست به تیم های دیگر 
کرده  ثابت  نیامر  برود.  بیشرت  دریافتی  با 
به  و  ندارد  اهمیتی  برایش  پول  که  است 
خواهد  متدید  را  ما  با  قراردادش  زودی 
بارسلونا  در  خوبی  بسیار  رشایط  او  کرد. 
او قصد جدایی  که  دارم  اطمینان  و  دارد 
ندارد. بسیار سخت است که نیامر را در 

تیمی غیر از بارسلونا تصور کنیم.

قرعه کشی مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری 
در  اسپانیا  ملی  تیم های  در محل کمپ 
اساس  این  بر  و  رسید  انجام  به  مادرید، 
این  در  هم  حریف  والنسیا  و  بارسلونا 
شکست  با  که  بارسلونا  شدند.  مرحله 
پای  برگشت  و  رفت  بازی  دو  در  بیلبائو 
به نیمه نهایی گذاشته بود، در این مرحله 
باید با والنسیا روبرو شود که الس پاملاس 
بود.  کرده  حذف  رقابت ها  گردونه  از  را 

بازی رفت دو تیم، چهارشنبه ۱4 دلو در 
بعد  هفته  یک  برگشت  بازی  و  نوکمپ 
در مستایا برگزار خواهد شد. دیگر دیدار 
سلتاویگو  و  تیم های سویا  را  مرحله  این 
سویا  رفت  بازی  در  کرد.  خواهند  برگزار 
میزبان است. بارسا مدافع عنوان قهرمانی 
در  بار  پنجاه و هفتمین  برای  این  و  است 
آبی اناری ها  که  رقابت هاست  این  تاریخ 

در نیمه نهایی حضور خواهند داشت. 
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الکساندر پاتو،  مهاجم جدید چلسی،  از این باشگاه برای 
تحقق بخشیدن به رویایش تشکر کرد. 

از  قرضی  صورت  به  را  پاتو  الکساندر  لندنی   آبی های 
کورینتیناس به خدمت گرفتند و او تا پایان فصل برای 
از  اینستاگرامش  در  نیز  پاتو  کرد.  خواهد  بازی  چلسی 
این که چلسی امکان حضور دوباره او در اروپا را فراهم 

کرده تشکر کرد. 
یک  بازیکن  زیرا  خوشحامل  خیلی  امروز  نوشت:  او 
باشگاه بزرگ شده ام. هیچ گاه در رویاهایم برای بازگشت 
به اروپا تسلیم نشدم و حاال چلسی به من کمک می کند 
رویایم محقق شود. از خانواده ام، تیم چلسی و هواداران 
به خاطر حامیت های شان ممنونم. امروز،  روز خوبی بود. 

هنوز  که  عنوان کرد  منچسرتیونایتد  هافبک  ماتا،  خوان 
نیمه نهایی و فینال جام حذفی برای تیمش  به  رسیدن 

دور از دسرتس است. 
موفق  ماتا  و  رونی،  بلیند  گول های  با  فان خال  شاگردان 
دور  راهی  و  داده  شکست  را  کانتی  دربی   ۱-3 شدند 
بعد شوند. با این حال، ماتا که پس از ۱5 بازی موفق به 
گول زنی شده بود،  عنوان کرد که تیمش هنوز با فینال و 

نیمه نهایی فاصله دارد. 
از  که  می دانم  می رویم.  پیش  گام  به  گام  ما  گفت:  او 
آخرین باری که یونایتد قهرمان جام حذفی شده خیلی 
می گذرد ولی فکر می کنم مترکز ما روی هر مرحله ای 
است که در آن قرار داریم. این جا کار خودمان را کردیم 
و منتظر بازی بعدی هستیم. بازی خیلی مهمی برای ما 
بود. بازی کردن در این جا کار آسانی نیست. با این که در 
لیگ برتر نیستند ولی تیم خوبی هستند و از لحاظ بدنی 
قدرت باالیی دارند. این جا آمدیم تا فوتبال بازی کنیم، 
 نسبت به بازی قبل خیلی رسیع تر بودیم و فکر می کنم 
زدن 3 گول کار آسانی نسبت به تعداد موقعیت های مان 

بود. در نهایت منایش خیلی خوبی داشتیم. 

دیگر  که  کرد  اعرتاف  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 
منی توان با بازیکنان جوان برنده بود. 

مصاف  به  باید  آرسنال  برتر،  لیگ  حساسیت  اوج  در 
که  کرد  عنوان  ونگر  حال  برود.  حذفی  جام  در  برندلی 
دوسته  تیم  مقابل  را  جوانش  بازیکنان  منی تواند  دیگر 

دومی به میدان بفرستد و نتیجه بگیرد. 
ابتدا  می فرستم.  زمین  به  را  تجربه ای  با  تیم  گفت:  او 
این که  و  خوردیم  شکست  چلسی  مقابل  یکشنبه  روز 
مهمی  موضوع  کرده  نزول  نفس مان  به  اعتامد  سطح 
است. این فصل باید چیزی یاد بگیری. در جام اتحادیه 
قرار گرفتیم و حذف شدیم. دوماً  مقابل شفیلد ونزدی 
شام  و  کنیم  کار  خوب  حذفی  جام  در  می خواهیم 
منی خواهید در خانه مقابل یک تیم دسته دومی امتیاز 
مقابل  پیروز  جوان ترها  با  هم  دیگر  و  بدهید  دست  از 

تیم های دسته دومی پیروز منی شوید.

فان خال،  رسمربی منچسرتیونایتد عنوان کرد که  لوئیس 
او و شاگردانش در رویای قهرمانی جام حذفی هستند. 

اتحادیه  جام  و  چمپیونزلیگ  از  یونایتد  که  حالی   در 
ندارد،  نیز شانس چندانی  برتر  لیگ  در  و  حذف شده 
جام حذفی برای آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. 
شیاطین رسخ جمعه شب موفق شدند با گول های رونی، 
حاال  و  دهند  شکست  را  یونایتد  دربی  ماتا،  و   بلیند 
فان خال از رویای قهرمانی در جام حذفی صحبت کرد. 

برتر خیلی مهم است ولی جام حذفی  او گفت: لیگ 
طوالنی  بسیار  سابقه ای  با  انگلیس  در  جام  بزرگ ترین 
و  ایم  نربده  را  جام  این  که  مدت هاست  است.  مهم  و 
رویایش را داریم ولی پس از دو پیروزی منی توان گفت 
که قهرمان شده ایم. شاید عملکرد امروز ما از مترینات 
ما بهرت بود. خوب و به موقع واکنش نشان می دادیم. به 
آن ها یک گول در خانه حریف دادیم ولی بین دو نیمه 
این روند  باید  و  بوده  تیم خوب  من گفتم که عملکرد 

حفظ شد. همین اتفاق افتاد و پیروز شدیم. 

سیمئونه:
 به بازیکنانم افتخار می کنم

رئیس بایرن: 
به محض آمدن هوینس کنار می روم

منتفی شدن انتقال لوکاس واسکز از رئال به دپورتیوو

اگر رئال نیامر را می خواهد با ما متاس بگیرد

بارسا حریف خود در نیمه نهایی کوپادل ری راشناخت

براوو: فاصله خوبی با اتلتیکو و رئال گرفتیم

توهین نیامر به گزارشگر معروف اسپانیایی

کاکا: 
مورینیو به من فرصت نداد

فیفا محرومیت رئال و اتلتیکو را تعلیق کرد

از  پس  اتلتیکو  رسمربی  سیمئونه،  دیگو 
به  بارسلونا  مقابل  تیمش   ۱-۲ شکست 

متجید از بازیکنانش پرداخت.
وجود  با  نوکمپ  در  دی شب  اتلتیکو 
پیش  بارسا  از  کوکه  گول  با  ابتدا  این که 
ضمن  شد.  مغلوب   ۱-۲ نهایت  در  افتاد 
این که این تیم با اخراج لوئیس و گودین 

کار را 9 نفره به امتام رساند.
تاکنون  اللیگا  در  که  سیمئونه  دیگو 
مقابل بارسلونا پیروز نشده، در پایان بازی 
به خربنگاران گفت: در مورد داوری چیزی 
که  را  کاری  بازی  داور  بگویم.  که  ندارم 
باید، انجام داد. منی توانم نه لوئیس و نه 
گودین را بخاطر اخراج شدنشان رسزنش 

کنم.
در  می توان  کردم.  افتخار  بازیکنانم  به 
یک بازی برد و در یک بازی هم باخت 
ولی ترجیح می دهم اگر قرار است ببازیم، 
دوم  گول  می کنم  فکر  ببازیم.  این گونه 
بسیار  رساند  مثر  به  سوارز  که  بارسلونا 
تغییر  را  بازی  روند  و  بود  کننده  تعیین 
داد. با وجود 9 نفره شدن، گولی دریافت 
تا  که  را  بازیکنانم  تالش  من  و  نکردیم 
می کنم.  ستایش  جنگیدند  بازی  انتهای 
ما حتی اگر ۸ نفره هم می شدیم دست 
از فلسفه بازی خودمان منی کشیدیم. تیم 
و  شد  ظاهر  برانگیز  تحسین  امشب  من 

من احساس غرور می کنم.

حساس  دیداری  در  دی شب  بارسلونا 
از   ۱-۲ نتیجه  با  شد  موفق  نفس گیر  و 
تنهایی  به  و  کرده  عبور  اتلتیکو  سد 

صدرنشین اللیگا شود.
اتلتیکو  از  کوکه  گول  با  ابتدا  بارسا 
با  شد  موفق  ادامه  در  اما  افتاد  عقب 
سود  به  را  ورق  سوارز  و  مسی  گول های 
هم  اتلتیکو  شدن  نفره   9 برگرداند.  خود 
باعث شد تا میهامن، قدرت جربان عقب 

افتادگی خود را نداشته باشد.
مهار  دو  با  دی شب  که  براوو  کلودیو 
تیمش  برتری  در  مهمی  نقش  استثنایی 
بسیار  بازی  بازی گفت:  پایان  داشت، در 
اتلتیکو چه  دشواری بود. می دانستیم که 
نحوه  از  و  است  کیفیتی  با  و  تیم خوب 
اتلتیکو  بودیم.  آگاه  نیز  تیم  این  بازی 

روی  و  کرد  آغاز  شدید  فشار  با  را  بازی 
به  ما  از  زودتر  توانست  تاکتیک  همین 
گول برسد. از دیدن شکل بازی این تیم 
باید  که  می دانستیم  نشدیم.  شگفت زده 
کنیم.  جربان  را  خورده  گول  زود  خیلی 
شدیم  پیروز  نهایت  در  که  خوشحامل 
چون به این سه امتیاز برای افزایش فاصله 
با اتلتیکو و رئال نیاز داشتیم. حاال فاصله 
با  داریم.  کنندگان مان  تعقیب  با  خوبی 
تا  درازی  راه  هنوز  که  معتقدم  این وجود 
چیزی  هنوز  و  مانده  باقی  فصل  پایان 

مشخص نیست.
از  کم تر  بازی  یک  با  اکنون  هم  بارسا 
 4۸ اتلتیکو  است.  امتیازی   5۱ اتلتیکو، 
دو  این  رس  پشت  نیز  رئال  و  دارد  امتیاز 

تیم قرار دارد.

مانولو الما، گزارشگر معروف اسپانیایی در 
شبکه رادیویی کوپه گفته بود که نیامر در 
حال شام خوردن در رستورانی در مادرید به 

نام تاتل مشاهده شده است. 
بارسلونا  باشگاه  خرب،  این  انتشار  از  پس 
از نیامر توضیح خواست؛ با وجود این که 
موثق  چندان  نباید  خرب  این  می دانست 
باشد چون نیامر صبح امروز در مترینات 
دیده  رسحال  کامال  و  داشت  حضور 

می شد. 
حضورش  شایعه  هرگونه  پاسخ،  در  نیامر 
در مادرید را تکذیب کرده و عنوان کرده 
است که دو شب پیش همراه چند تن از 
در  هرگز  و  بود  رفته  سینام  به  دوستانش 
مادرید حضور نداشت. نیامر البته به این 

توضیح اکتفا نکرد و جمعه شب با انتشار 
الما  به  خطاب  اسنپچت،  در  ویدیوئی 
رستورانی  در  من  که  کرده ای  ادعا  گفت: 
بودم. چرا  مادرید مشغول خوردن شام  در 
واقعیت را به مردم منی گویی؟ تو یک آدم 

احمق و دروغگو هستی. 
نیامر  به  پاسخ  در  بعد  ساعتی  نیز  الما 
ما  با  اطمینان  مورد  دوست  یک  گفت: 
متاس گرفت و گفت که نیامر در رستوران 
من  او  ادعای  بر  بنا  و  دارد  حضور  تاتل 
این خرب را اعالم کردم. این فرد هنوز هم 
قسم می خورد که فردی که دیده است تو 
بودی اما اگر واقعا چنین نبوده و تو آن را 
عذرخواهی  تو  از  من  می کنی،  تکذیب 

می کنم. 

عنوان  مادرید  رئال  سابق  کاکا،  هافبک 
کرد که مورینیو به او فرصت کافی نداد. 

از  یورو  میلیون   65 با   ۲009 سال  کاکا 
هیچ گاه  ولی  پیوست  رئال  به  میالن 
تکرار  را  میالن  در  درخشش  نتوانست 
کند. او دایام دچار مصدومیت می شد و 
با حضور رقیب رسسخت و قدرمتندی به 
نام اوزیل، ستاره برزیلی کم کم به حاشیه 
رئال  از  نهایت، در سال ۲0۱3  و در  رفت 

جدا شد. 

در  حضورش  دوران  مربی  با  رابطه  در  او 
مورینیو،  با  گفت:  مورینیو  یعنی  رئال 
 نتوانستم روند خوبی را در پیش بگیرم. او 
دیگران را به من ترجیح می داد و فرصتی 
هم  من  منی داد.  قرار  من  اختیار  در 
چیزهای  او  از  داشتم.  مصدومیت هایی 
زیادی یاد گرفتم و او مربی بزرگی است 
من،  فوتبال  دوران  مربی  مهم ترین  ولی 

 بدون شک آنچلوتی خواهد بود. 

محرومیت  فیفا  خواهی  فرجام  کمیته 
باشگاه های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 
از انجام نقل و انتقال را به طور موقت به 

حالت تعلیق درآورد. 
این دو باشگاه به دلیل تخلف از قوانین 
نقل و انتقاالت در مورد به خدمت گرفنت 
 بازیکنان زیر سن قانونی، از خرید بازیکن 
در دو بازار نقل و انتقاالت بعدی )تابستان 
۲0۱6 و جنوری   ۲0۱7( محروم شده بودند.  

اتلتیکو  و  رئال  مدیران  این که  از  بعد  اما 
کمیته  کردند،  اعرتاض  حکم  این  به 
تعلیق  حال  به  را  آن  فیفا  خواهی  فرجام 

 درآوردند.  
دو باشگاه مادریدی اعالم کرده بودند که 
فیفا عمل  قوانین  براساس  موارد  همه  در 
کرده و روز دوشنبه فرجام  خواهی شان را 

به فدراسیون جهانی فوتبال ارائه کردند.  
حکم  جوالی   ۱ روز  تا  باید  فیفا  اکنون 
نهایی در مورد این پرونده را اعالم کند؛ در 
غیر این صورت هر دو باشگاه می توانند 
خرید  تابستانی  انتقاالت  و  نقل  بازار  در 
شان  انتقال  که  هم  بازیکنانی  و  کنند 
می توانند  شده،  محرومیت  این  باعث 

برای رئال و اتلتیکو به میدان بروند. 





















پاتو: رویایم محقق شد

ماتا: هنوز با فینال جام حذفی 
فاصله داریم

ونگر: دیگر منی توان 
با جوان ها پیروز شد

فان خال: رویای قهرمانی 
در جام حذفی را داریم
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آیسا: 12 چالش مشترک فراراه سکتورهای اقتصادی را شناسایی کرده ایم
از  پس  آیسا،  یا  افغانستان  در  رسمایه گذاری  از  حامیت  اداره  روز:  اطالعات 

بررسی های یازده روزه، 12 چالش عمده فرا راه سکتور اقتصاد و روند رسمایه گذاری 

در کشور را شناسایی کرده و 12 راهکار نیز برای رفع این چالش ها ارائه کرده است.

نام  زیر  روزه  یازده  هامیش  در  شنبه  روز  آیسا  اداره  رییس  حقجو،  قربان  محمد 

»نگاهی بر وضعیت رسمایه گذاری در افغانستان« گفت که 11 سکتور اقتصادی 

مورد بررسی قرار گرفته است که فرشده ی چالش ها و راه حل های آن در یک سند 

70 صفحه ای ترتیب شده است که 12 چالش عمده در متام سکتورهای اقتصادی 

مشرتک می باشد.

به گفته ی حقجو، نبود دیدگاه، اسرتاتژی و پالیسی های تشویقی، نبود هامهنگی 

نگرانی  قوانین،  تطبیق  و  ساخت  برای  خصوصی  سکتور  و  دولتی  ادارات  میان 

برای  الزم  امنیت  نبود  سیاسی،  و  اقتصادی  آینده  به  نسبت  رسمایه گذاران 

رسمایه گذاران، موجودیت فساد اداری و مالی در ادارات دولتی، دست رسی ناکافی 

مالیاتی،  سیستم  بودن  مغلق  ترانسپورتی،  و  زیربنایی  امکانات  به  رسمایه گذاران 

عدم  قضایی،  و  عدلی  سیستم  بودن  مغلق  جواز،  صدور  مرجع   17 موجودیت 

دست رسی رسمایه گذاران به قرضه های درازمدت، غیررقابتی بودن تولیدات داخلی 

در بازارهای داخلی و خارجی و موجودیت مشکالت ترانزیتی با کشورهای همسایه از 

جمله چالش هایی است که متام سکتورهای اقتصادی با آن مواجه اند.

حقجو افزود که این سند غرض اجرایی شدن، به ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، 

وزارت خانه های سکتوری و نهادهای سکتور خصوصی ارسال می شود.

مالی  و  جانی  امنیت  تأمین  رسمایه گذاری،  ملی  اسرتاتژی  تدوین  هم چنان 

رسمایه گذاران، اولویت دادن به ساخت زیربناهای اقتصادی در کشور، ساده سازی 

سیستم مالیاتی، ایجاد مرکز واحد برای صدور متامی جوازها و ... از راهکارهایی 

است که در این سند ارائه شده است.

در  در سال 2015  میزان رسمایه گذاری  که  آقای حقجو می گوید  در همین حال 

کشور، 590 میلیون دالر و در سال 2014، 860 میلیون دالر ثبت شده است که این 

رقم 30 درصد کاهش را نشان می دهد.

رییس اداره آیسا هشدار می دهد که اگر این سند و پیشنهاداتی که از سوی این 

اداره ترتیب و ارائه شده، از سوی حکومت جدی گرفته نشود، روند رسمایه گذاری و 

وضعیت اقتصادی در کشور سیر نزولی داشته و در نهایت نظام اقتصادی در کشور 

با رکود مواجه خواهد شد.


