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امیدواری های صلح در افغانستان و تهدید دولت اسالمی 

احتمال تغییِر جدول زمانی
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

همزمان با اینکه پیامدهای ناگوار ناکامی در ایجاد صلح دوام دار در افغانستان 
بیشتر از هر زمانی سایه افگنده است، به نظر می رسد که ایاالت متحده  بر اثر 
انتقادهای جمهوری خواهان بر رییس جمهور اوباما که عقب نشینی عجوالنه و 

پرخطری را در پیش گرفته، استراتژی اش را از نو تدوین می کند.
اش کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده، در جریان دیدارش از افغانستان گفت که 
ایاالت متحده در نظر دارد که خروج سربازانش از افغانستان را آهسته تر سازد 
و سربازان بیشتری را از آنچه برنامه ریزی شده در این کشور نگهدارد، چون، 
حکومت جدید افغانستان همکار و شریک قابل اعتمادتری برای ایاالت متحده 

است. 
آقای کارتر در جریان یک کنفرانس خبری با رییس جمهور غنی، نیز، گفت که 
بارک اوباما در نظر دارد که برخی گزینه ها را برای خروج سربازان امریکایی 
از افغانستان در جریان دیدار اشرف غنی از کاخ سفید در اواخر این ماه مورد 

بحث قرار دهد. 
حضور نظامی فعال تر ایاالت متحده در افغانستان نه تنها باعث...
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نهادسازی و اصول گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اساس حکومت داری 
را در قاموس دموکراسی معاصر تشکیل می دهد و به حیث یک تکلیف رفتاری، 
حکومت ها مکلف به رعایت آن می باشند. نهادگرایی حکومت داری را در قالب 
منطق و اصول به تصویر کشیده و از لغزیدن در ورطه ی تخطی های نهادی به دور 

نگه می دارد.
بر بنیاد تعریف داگالس نورت، دانشمند مشهور امریکایی، نهاد عبارت از قواعد 
رسمی هم چون قوانین، مقررات و قواعد غیررسمی؛ همانند عرف و عنعنات اند که 

تسهیل کننده و شکل دهنده ی تعامالت انسان ها در یک جامعه مي باشند...

نهادسازی و اصول گرایی 
در حکومت وحدت ملی
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حکومتی  بلند پایه ی  مقام  یک  روز:  اطالعات 
خواست های  اکنون  که  گفته  تازگی  به  امریکا 
اوباما،  باراک  سوی  از  افغانستان  جمهور  رییس 
به گفته ی  بررسی می شوند.  امریکا  رییس جمهور 
او، اوباما و اشرف غنی در چند هفته ی اخیر با هم 
گفت وگوهای زیادی را در مورد روند صلح و امنیت 

داشته اند.
این مقام امریکایی که خواسته نامش فاش نشود، 
خروج  سرعت  مورد  در  کشورش  که  می گوید 

به  می کند.  بازنگری  افغانستان  از  نیروهایش 
گفته ی او، اشرف غنی از امریکا خواسته تا در خروج 
عجله  آینده،  سال  دو  در  افغانستان  از  نیروهایش 
خواست های  حاضر  حال  در  که  می گوید  او  نکند. 
اوباما قرار  اداره ی  اشرف غنی مورد بررسی جدی 

دارد.
امریکا ،  جمهور  رییس  قبلی  برنامه ی  بنیاد  بر 
نیروهای امریکایی تا پایان سال 2016 افغانستان 
را ترک خواهند کرد. مطابق این برنامه، پس از این 

سال حضور امریکا در افغانستان به نمایندگی های 
غنی  جمهور  رییس  اما  می شود.  محدود  سیاسی 
چندین بار از امریکا خواست تا در این مورد تجدید 

نظر کند.
قرار است رییس جمهور و رییس اجرایی به تاریخ 
24 ماه مارچ به امریکا سفر کنند و در این زمینه، 
حال،  همین  در  کنند.  گفت وگو  اوباما  باراک  با 
رسانه های غربی گزارش داده اند، احتمال دارد شمار  
بیش تری از نیروهای امریکایی در افغانستان تا دو 

سال دیگر باقی بمانند.
امریکایی در  در حال حاضر حدود 10 هزار سرباز 
کشور مستقر اند و احتمال دارد، این نیروها تا سال 
آینده باقی بمانند. گزارش شده است، امریکا روی 
باقی ماندن شمار مشخصی از نیروهای ضدتروریسم 
به  نزدیک  اکنون  می کند.  فکر  نیز  در کشور  خود 
عملیات های  افغانستان  در  امریکایی  سرباز   2000

ضدتروریستی انجام می دهند.

عامه  صحت   وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
داده  خبر  پولیو  واکسین  برنامه ی  راه اندازی  از 
تطبیق  والیت   28 در  برنامه  این  گفته اند،  و 
این  در  آنان،  معلومات  اساس  بر  می شود. 
کودک  میلیون  هشت  حدود  روزه،  سه  برنامه ی 
ویتامین  هم  کودک  میلیون  هفت  به  و  واکسین 
بدن  تقویت  برای  ویتامین  این  داده می شود.   A

کودکان در برابر امراض مفید است.

به  کشور  ولسوالی  شانزده  و  والیت  شش  اما 
مستفید  برنامه  این  از  اقلیمی  مشکالت  دلیل 
هرات  بادغیس،  پنجشیر،  والیت های  نمی شوند. 
این  از  جنوبی  ولسوالی های  از  تعدادی  و  غور  و 
برنامه ی  دیگر   دور  اما  می مانند.  بی بهره  برنامه 
در  و  می شود  آغاز  بعد  یک ماه  واکسین  تطبیق 
قرار  پوشش  تحت  محروم   والیت های  دور  این 

می گیرند.

از  که  است  ویروسی  بیماری  نوعی  اطفال  فلج 
بیماری  این  می شود.  منتقل  انسان  به  انسان 
بیماری  می کند.  فلج  پا  ناحیه ی  از  را  کودکان 
نایجریا  و  پاکستان  افغانستان،  در  کودکان  فلح 
است.  نشده  ریشه کن  کامل  طور  به   کنون  تا 
مشکالت  و  ناامنی  دلیل  به  گذشته  در  کودکان 

اقلیمی از تطبیق این برنامه  محروم شده اند.
جمله  از  ناامن،  والیت های  از  برخی  در  طالبان 

پولیو  واکسین  برنامه ی  عملی شدن  مانع  هلمند، 
کودک  هزار  هلمند۳۵0  والیت  در  تنها  شده اند. 
نشده اند.  واکسین  طالبان  گروه  ممانعت  دلیل  به 
عامه  صحت  وزارت  مسئوالن  حال،  این  با 
پولیو  واکسین  برابر  در  تهدید  امسال  می گویند، 
تطبیق  برای  تن  هزار  پنجاه  حدود  و  است  کم 

این برنامه به روستاها و شهرها می روند.

اطالعات روز: مسئوالن اتحادیه ی حقوق دانان به 
چند تخطی در کشور اشاره کرده و گفته اند، نگران 
از دست رفتن مشروعیت نظام اند. به باور آنان، در 
تأیید شورای ملی  حال حاضر قوه ی قضایي مورد 
انتخابات  اگر  و  نیست  تکمیل  کابینه  ندارد،  وجود 
نیز  ملی  شورای  شود،  انداخته  تعویق  به  پارلمانی 

مشروعیت خود را از دست می دهد.
این مسئوالن هشدر داده اند، در این صورت، تمام 
نظام نامشروع می شود و این مسئله عواقب ناگواری 
رییس  غیور،  عبدالغفور  داشت.  خواهد  پی   در  را 
اتحادیه ی حقوق دانان کشور دیروز در یک نشست 

خبری در کابل گفت، رهبران حکومت وحدت ملی  
نظام  اصالح  مورد  در  خود  وعده های  به  کنون  تا 

انتخاباتی عمل نکرده اند.
به  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  که  افزود  او 
انتخابات  برگزاری  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  جای 
این  و  اند  دیگر  کارهای  مصروف  پارلمانی، 
زمینه  این  به  آنان  کم عالقگی  نشان دهنده ی 
گفته اند،  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اما  است. 
کمیسیون  و  اند  متعهد  انتخاباتی  نظام  اصالح  به 
ایجاد  نزدیک  آینده ی  در  انتخاباتی  اصالحات 

می شود.

اتحادیه ی  معاون  مددزی،  گل احمد  این حال،  با 
روی  از  شش ماه  گذشت  با  گفت،  حقوق دانان 
از  نشانی  هنوز  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار 
انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در  عملی  اقدام های 
دیده نشده است. او افزود، زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی نزدیک شده و با توجه به عملکرد غنی و 
عبداهلل، اراده ی قوی برای برگزاری این انتخابات در 

وقت معین آن وجود ندارد.
به  باید  پارلمانی  انتخابات  اساسی،  قانون  مطابق 
رییس  اما  شود؛  برگزار  آینده  سال  ثور  دوم  تاریخ 
کمیسیون مستقل انتخابات پیش تر گفت، به دلیل 

دارد  احتمال  کافی،  بودجه ی  نبود  و  آمادگی  عدم 
این حال،  با  شود.  انداخته  تعویق  به  انتخابات  این 
حکومت  سران  دارد،  باور  حقوق دانان  اتحادیه ی 

وحدت ملی در این زمینه وقت تلفی می کنند.
مسئوالن این اتحادیه گفتند، اشرف غنی و عبداهلل 
باید هرچه عاجل برای اصالح نظام انتخاباتی گام 
افغانستان را  بردارند و در غیر آن، بحران جدیدی 
تهدید خواهد کرد. آنان هم چنان هشدار داده اند، اگر 
رییس جمهور و رییس اجرایی در این زمینه به موقع 
و  مدنی  نهادهای  سایر  همکاری  به  نکنند،  عمل 
مردم، حاکمیت قانون را به زور ملت برقرار می کنند.

تایمز  نیویارک  روزنامه ی  روز:  اطالعات 
حکومتش  زمان  در  کرزی  حامد  داد،  گزارش 
سابق  سفیر  فراهی،  عبدالخالق  رهایی  برای 
ربوده شده ی افغانستان در پاکستان، به القاعده 
این  در  است.  کرده  پرداخت  دالر  میلیون  پنج 
میلیون  مبلغ، یک  این  از  آمده است،  گزارش 
آن از سوی استخبارات امریکا به گونه ی سری 

پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش، در آن زمان اسامه بن  
الدن، رهبر القاعده ابراز نگرانی کرده بود که 
نباشند  آگاه  پول  این  پرداخت  از  امریکایی ها 
پرداخت  نگیرند.  کار  آن  از  او  ردیابی  برای  و 
زمانی  فراهی  رهایی  برای  دالر  میلیون  پنج 
در  امریکایی  ویژه ی  نیروهای  که  شد  افشا 

بر منزل اسامه بن الدن حمله  ایبت آباد   شهر 
کردند و او را کشتند. در گزارش نیوریاک تایمز 
آمده است، این معلومات از اسناد به دست آمده 
از خانه ی اسامه بن  الدن به دست آمده است. 
چهار  مجموع،  این  از  گزارش،  این  اساس  بر 
میلیون دالر آن از سوی کشورهای دیگر برای 
فراهی،  است.  شده  پرداخت  فراهی  رهایی 
تاریخ  به  اسالم آباد  در  افغانستان  سابق  سفیر 
شهر  حیات آباد  از   ،1۳8٧ سال  میزان  اول 
راننده ی  شد.  ربوده  مسلح  افراد  توسط  پشاور 
او در این رویداد به ضرب گلوله به قتل رسید. 
سپس آقای فراهی دو سال قبل، بعد از پراخت 
پنج  میلیون دالر به گروه تروریستی القاعده، به 

تاریخ 21 عقرب سال 1۳8٩ رها شد.

اطالعات روز: سرپرست وزارت فواید عامه 
و سفیر ازبکستان دیروز در کابل یک قرارداد 
امضا  آهن  خط  زمینه ی  در  همکاری  جدید 
کردند. این قرارداد سه ساله است و مطابق آن، 
حکومت در یک سال آینده 1٩ میلیون دالر را 
برای فراهم آو ری خدمات بهتر در این زمینه به 

حکومت ازبکستان پرداخت خواهد کرد.
سرپرست  و  تخنیکی  معین  منگل،  نورگل 
این  امضای  هنگام  دیروز  عامه  فواید  وزارت 
سه سال  در  ازبکستان  گفت،  کابل  در  قرارداد 
و  حفظ  بهره برداری،  بخش های  در  آینده 
مراقبت و آموزش کارمندان خط آهن حیرتان-
می کند.  همکاری  حکومت  با  شریف   مزار 

فواید  وزارت  بودجه ی  از  پروژه  این  هزینه ی 
عامه پرداخت می شود. افغانستان و ازبکستان 
توافق کرده که پس از این، تاجران افغان حق 
خط  طریق  از  را  تجاری شان  کاالی  انتقال 
آهن حیرتان- مزارشریف به کشورهای آسیای 
و  نگهداری  دارند.  روسیه،  جمله  از  مرکزی، 
و  آهن  خط  این  به  مربوط  تخنیکی  مسایل 
کارمندان  از  تن   ۵0 عملی  و  تیوری  آموزش 
افغان نیز در این توافق نامه گنجانده شده  است.
ازبکستان  سفیر  شادمانوف،  خواجه  یادگار 
قرارداد،  این  امضای  با  گفت،  دیروز  کابل  در 
راستای  در  سال  چهارمین  برای  ازبکستان 
این  در  خدمات  ارائه ی  و  درست  بهره برداری 

پروژه با افغانستان همکاری می کند. او افزود، 
با  زمینه  این  در  را  خود  همکاری  کشورش 

افغانستان در آینده گسترش می دهد.
دارای  جهان،  کشورهای  بین  در  افغانستان 
کشورهای  اکنون  است.  آهن  خط  کمترین 
هزاران  هند  و  ایران  چین،  جمله  از  همسایه، 
افغانستان  در  در  ولی  دارند،  آهن  راه  کیلومتر 
در حدود ٧۵ کیلومتر خط آهن در شمال وجود 
دارد. ایجاد خط آهن برای رشد اقتصادی و از 
از  سهولت  و  ترانزیت  کاال،  حمل ونقل  لحاظ  

اهمیت ویژه برخوردار است.
افغانستان،  بین  آینده  سالهای  در  است  قرار 
یک  ایران  و  تاجیکستان  قرغیزستان،  چین، 

خط آهن ایجاد شود. نورگل منگل، سرپرست 
مطالعات  گفت،  پیش تر  عامه  فواید  وزارت 
تخنیکی و اقتصادی این خط آهن تا سرطان 
این خط  پایان می رسد. طول  به  سال 1۳٩۵ 
آهن 2100 کیلومتر ارزیابی شده و عرض آن 

12۳ سانتی در نظر گرفته شده است.
آهن  خط  این  کیلومتر   1۵0 و  هزار   1 حدود 
این  است  قرار  می گذرد.  افغانستان  خاک  از 
خط آهن از شهر کاشغر چین آغاز و با عبور از 
بندر  وارد شیرخان  تاجیکستان،  و  قرغیزستان 
والیت قندوز  شود که از راه والیت های شمالی 
به هرات برسد و از طریق منطقه ی شام تیغ 

این والیت، به ایران وصل   شود.

اطالعات روز: طالبان صبح دیروز 10 مسافر 
هزاره را از مربوطات والیت غزنی ربودند. این 
سوی  به  کابل  از  که  بودند  کارگرانی  افراد 
را  نوروز  تا جشن  می رفتند  جاغوری  ولسوالی 
محمدعلی  کنند.  سپری  خانواده های شان  با 
روزنامه ی  به  غزنی  والی  معاون  احمدی، 
مسلح  »مخالفان  گفت:  روز  اطالعات 

مناطق  از  را  سراچه  نوع  موتر  دو  سرنشینان 
»شاهباز و نوغی« ولسوالی اندر والیت غزنی 

ربودند که تمام شان افراد عادی اند«.
این  از  تن   ٩ مسلح  افراد  سپس  گفت،  او 
مسافران را رها کرده اند؛ اما از سرنوشت یک 
تن دیگر آنان هنوز اطالعی در دست نیست. 
احمدی افزود، منطقه ای که مسافران از آن جا 

آنان  و  است  طالبان  کمین گاه  شده اند،  ربوده 
همواره در این ساحه مسافران را آزار و اذیت 
از  مسافر   ۳1 نیز  پیش  روز  بیست  می کنند. 
مسلح  افراد  سوی  از  کابل- قندهار  شاهراه 
نقاب پوش ربوده شدند و تا هنوز از سرنوشت 
باشندگان  آنان خبری نیست. در همین حال، 
برای  تا  خواسته اند  حکومت  از  غزنی  والیت 

جلوگیری از چنین وقایع، پاسگاه های امنیتی را 
در شاهراه های کشور افزایش دهد. رحمت اهلل، 
امنیت  تأمین  باشندگان والیت غزنی  از  یکی 
شهروندان را از وظایف اساسی حکومت خواند 
دامنه ی  نگذاراند  امنیتی  نهادهای  گفت،  و 

فعالیت ربایندگان گسترش یابد.

احتمال تغییِر جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان2

وزارت صحت  : برنامه ی واکسین پولیو آغاز شد

اتحادیه ی حقوق دانان: از خدشه دار شدن مشروعیت نظام نگرانیم

افغانستان پنج میلیون دالر به القاعده داده است

امضای قرارداد همکاری میان افغانستان و ازبکستان

افراد مسلح باز هم مسافران هزاره را ربودند

سرپرستان 
و حکومت داری 

غیرقانونی
شهریار فرهمند

انتظار می  رفت  در حکومت وحدت ملی شاهد تحول و تغییری 
بزرگ در امر حکومت داری در افغانستان باشیم. این که رویه های 
ناکام و اشتباه حکومت قبلی کنار نهاده شوند و فصل جدیدی 
رهبران  شعارهای  به  توجه  با  شود.  تجربه  حکومت داری  از 
کهنه  رویه های  که  داشتند  توقع  همه  ملی،  وحدت  حکومت 
و ناکام حکومت داری کنار نهاده شوند و کارها و گزینش  ها بر 
بگیرند؛  صورت  اصولی  و  قانونی  معیارهای  و  تخصص  اساس 
رییس جمهور  دیده می شود که سنت حکومت داری  اکنون  اما 
است. حداقل  نیز سرایت کرده  ملی  به حکومت وحدت  کرزی 
از  شدیدتر  حتا  دولتی  نهادهای  سرپرستان  مورد  در  رسم  این 

حکومت قبلی در حکومت وحدت ملی دیده می شود.
رییس جمهور غنی در مراسم تحلیفش وعده داد که در مدت 
چهل و پنج روز اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما با گذشت 
افغانستان  کابینه ی  هم  هنوز  زمان،  آن  از  به شش ماه  نزدیک 
اداره  سرپرستان  با  وزارت خانه ها  نصف  از  بیش  و  است  ناقص 
می شوند. اکنون کم کم صبر مردم و نهادهای قانونی از تداوم 
روز گذشته  به سر می رسد.  ناقص  کابینه ی  و  سنت سرپرستی 
قبل  که  خواستند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  سنا  مجلس 

از سفر به آمریکا اعضای باقی مانده ی کابینه را معرفی کنند. 
سرپرستی یکی از رویه های حکومت داری رییس جمهور کرزی 
بود و اکنون با قوت تمام به حکومت وحدت ملی سرایت کرده 
از دو ماه  بر اساس قانون، سرپرستان نمی توانند بیش تر  است. 
اکنون  اما  کنند؛  کار  دولتی  نهادهای  در  سرپرست  عنوان  به 
شش ماه  به  نزدیک  افغانستان،  حکومت  نهادهای  سرپرستان 

است که به عنوان سرپرست کار می کنند.
»سرپرستی« در حکومت قبلی به یک سنت  محکم حکومت داری 
تبدیل شده بود. این سنت از نظر قانونی و اصول حکومت داری 
تمام  قانونی،  نظر  از  می باشد.  مواجه  جدی  مشکالت  با  خوب 
رای  باید  حکومت  مهم  ریاست های  برخی  و  کابینه  اعضای 
اعتماد مجلس نمایندگان را به  دست آورند. بر اساس مصوبه  ی 
شورای ملی، سرپرستان وزارت  ها و ریاست  هایی که نیاز به رای 
اعتماد مجلس نمایندگان دارند، فقط دو ماه می  توانند سرپرست 
سرپرستان  اجرائات  هرگونه  مصوبه،  این  اساس  بر  بمانند. 
از دو ماه غیرقانونی می باشد. این در حالی است که در  بیش  تر 
حکومت  وزارت های  سرپرستان  کرزی  جمهور  رییس  حکومت 

افغانستان بیش  تر از دو سال وظیفه اجرا کردند.
نیست،  مشکل  دچار  قانونی  نظر  از  تنها  »سرپرستی«  سنت 
نیز  از نظر حکومت داری خوب و اصول مدیریت  امر  این  بلکه 
با  قانونی  لحاظ  از  سرپرستان  است.  همراه  جدی  مشکالت  با 
بن  بست  یا  باعث  امر  این  و  اند  مواجه  اجرایی  محدودیت های 
سوی  از  که  نهادهایی  می  شود.  مقام ها  این  کاری  امور   کندی 
سرپرستان اداره می  شوند، دچار بی  نظمی و هرج  و مرج می باشند 
و  اقتدار  به  کمتر  مقام ها   فرومی  پاشد.  آن  بروکراتیک  نظم  و 
صالحیت سرپرستان اعتنا می  کنند؛ چون مقام سرپرست موقت 
است و کارمندان تحت امر آن   نیز می  دانند که این مقام به  زودی 
اداره را ترک می  گوید. تقویت و استمرار سنت »سرپرستی« در 
از  امر  این  است.  افغانستان  ضرر  به  حکومتی  مهم  نهاد های 
حکومت  و  می کند  تضعیف  کشور  در  را  قانون   مداری  یک   سو 
از  و  می   سازد  بی   اعتنا  ملت  اراده   ی  و  مقننه  قوه   ی  برابر  در  را 
سوی دیگر، باعث تضعیف این نهاد ها می   شود. از نظر قانونی، 
رسمی  را  مقام  های  وظایف  اجرای  صالحیت  سرپرستان 
با محدودیت  های  قانونی  نظر  از  موارد مهم کاری  و در  ندارند 
سرپرستی،  صورت  در  آن،  بر  افزون  هستند.  مواجه  اجرایی 
ریخت  و  پاش ها، ناهماهنگی و بی   نظمی  در این ادار ه ها به وجود 
از  فراهم می   سازد. سرپرست  ها  را  زمینه   ی هرج  و  مرج  و  می   آید 
نمی  توانند  اصال  و  ندارند  را  وزیر  یک  صالحیت  قانونی  نظر 

اقدامات و کارهای مهم را به صفت سرپرست انجام بدهند.
رییس  بگیرد.  پیش  در  را  رویه  این  نباید  ملی  حکومت وحدت 
باید هرچه زودتر اعضای باقی مانده ی  جمهور و رییس اجرایی 
حکومت داری  و  سرپرستی  سنت  به  و  کنند  معرفی  را  کابینه 

غیر قانونی پایان دهند.
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کسب آرای بیش از پنجاه درصد رای دهند گان پیش بینی 
شده است ، ولی حکومت وحدت ملی شکل دیگری از 
نظام سیاسی است که شرح آن در اصول مدون افغانستان 
به چشم نمی خورد. نادیده نباید گرفت که توافق به هر 
منظوری صورت گرفته می تواند، ولی محتوای توافق به 

 هیچ وجه در تناقض با قانون اساسی نمی تواند باشد.
روز مره ی  امور  تسهیل  منظور  به  حکومت ها  تشکیل 
شهروندان و حفظ ثبات، استقالل و تمامیت ارضی یک 
کشور است؛ اما پیش برد امور نیز باید در یک چهارچوب 
باعث  اقدامی  اصولی صورت گیرد. در غیر آن، هرگونه 
برهم زدن شیرازه ی نظم اجتماعی گردیده و بی نظمی بار 
می آورد. از طرف دیگر، ساختار اصولی، مدیریت منطقی 
و  امور  پیش برد  برای  مراتب  سلسله  گرفتن  نظر  در  و 

تسهیل ارائه ی خدمات در حکومت های قانون مدار، یک 
معیار های  اساس  بر  باید  ساختار ها  است.  اساسی  اصل 
و  عملکرد  نحوه ی  و  شده  طرح  منطقی  و  پذیرفته شده 
جواب گویی و حساب دهی هر فرد را مشخص سازد. در 
غیر آن، اداره ها با ساختارهای موازی و تداخل وظیفه ای، 
موارد  بسا  در  حتا  و  می دهند  دست  از  را  خود  مؤثریت 
مشکل زا نیز می شوند. به منظور رفع این مشکل، قوانین 
افغانستان واحد های اجرایی ای را به نام اداره و شخصی 
را به حیث فرد مسئول در رأس آن اداره به نام آمر در نظر 
گرفته است و کارمندان هر اداره را مکلف به گزارش دهی 

به آمر مستقیمش دانسته است.
و  وزارت ها  همان  اداره  از  هدف  افغانستان  قوانین  در 
ریاست هاست  و مرام از آمر، کسی که از لحاط سلسله 
قرار  وظیفه ای  موقف  یک  رأس  در  تشکیالتی،  مراتب 
داشته و کارکنان زیر دستش را رهبری می کند . بر اساس 
می تواند  زمان  عین  در  فرد  هر  مقرارت،  و  قوانین  این 
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لحاظ عرفی،  از  و  اجرا کند  صرفا در یک پست وظیفه 
به منظور سهل سازی و شفافیت، برای پیش برد امور هر 

بخش، یک اداره ایجاد می شود. 
مبانی  و  حکومت ها  ایجاد  نحوه ی  نظرداشت  در  بدون 
غیرقابل  اصل  یک  نهادی  اصول  رعایت  آن،  قانونی 
آن  از  نمی شود  شرایطی  هیچ  تحت  که  است  معاوضه 
عدول کرد. ولی آن چه که در حکومت وحدت ملی دیده 
می شود شکل دیگری از نهادگرایی است؛ برای پیش برد 
یک امر، چندین شخص و یک شخص در عین زمان به 
چندین وظیفه گماشته شده است. به عنوان مثال، برای 
»وزارت  نام  به  نهادی  خارجی،  سیاست  امور  پیش برد 
خارجی  سیاست گذاری  برای  فرد  چندین  و  خارجه« 
امور  در  خاص  نماینده ی  کارگر،  شاکر  شده اند.  توظیف 

صالحیت  با  میانه  آسیای  و  بالروس  اوکراین،  روسیه، 
کشور ها،  این  مقیم  افغانستان  سفیران  از  گزارش گیری 
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه به عنوان نماینده ی خاص و 
فوق العاده ی رییس جمهور به منظور تنظیم سفر رییس 
امریکا،  متحده ی  ایالت  به  اجرایی  رییس  و  جمهور 

توظیف شده اند. 
و  نهادگرایی  اصول  بر  پایه هایش  که  حکومتی  در 
در  فرد  هر  گزینش  است،  استوار  شایسته ساالری 
بست هایی که با درجه ی تحصیل و تجربه ی کاری اش 
و  ایجاد  نحوه ی  ولی  است،  منطقی  می کند،  مطابقت 
در  بیش تر  منطق  اجرائات حکومت،  و  بست ها  مدیریت 
به  خارجه  وزارت  موجودیت  با  مثال،  طور  به  دارد.  کار 
عنوان یک اداره ی مستقل با تشکیالت کامل در بدنه ی 
حکومت وحدت ملی، برای کشوری هم چون افغانستان، 
فوق العاده  نماینده ی  بست  چندین  ایجاد  ضرورت 
نخست،  گام  در  نمی شود.  دانسته  نهادی  اصول  مطابق 

ضرورت  سومی،  جهان  کشور  یک  حیث  به  افغانستان 
دوم،  ندارد.  کشور  هر  امور  در  فوق العاده  نماینده ی  به 
خارجه  وزارت  اجرائات  با  موازی  بست ها،  این  عمکرد 
ملی  اگر رهبری حکومت وحدت  قدم سوم،  در  و  است 
برای آرامش و رضایت خاطر بعضی از سیاسیون ضرورت 
در  حد اقل  می کند،  احساس  را  بست هایی  چنین  ایجاد 
تفاهم و هماهنگی با دستگاه دیپلماسی کشور که همانا 
وزارت خارجه است، صورت گیرد. اگر در توانایی رهبری 
از  وزارت خارجه تردیدی وجود دارد، چه بهتر که یکی 
نماینده های فوق العاده، زمام امور این وزارت را به دست 
لحاظ  از  بست ها  این  ایجاد  نحوه ی  آن،  غیر  در  گیرد. 
موازین  خالف  عرفی،  لحاظ  از  و  مشکل  دچار  اصولی 

دیپلماسی است.

از طرف دیگر، بر اساس نحوه ی عمکلرد فعلی سیستم 
به  خارجه  وزیر  ملی،  وحدت  حکومت  سیاست گذاری 
رییس  نماینده ی  و  دیپلماسی  دستگاه  اول  فرد  عنوان 
جمهور در در رأس وزارت خارجه قرار دارد. آقایان شاکر 
و  موازی  تشکیالت  با  هر یک  حکیمی  اکلیل  و  کارگر 
عنوان  به  جداگانه  احکام  توسط  مستقل  صالحیت های 
گزیده  طوری  جمهور  رییس  فوق العاده ی  نماینده های 
تشکیالت  بین  منطقی  تسلسل  هیچ گونه  که  شده اند 

نماینده های فوق العاده و وزارت خارجه وجود ندارد.
در مهارت های دیپلماتیک  آقای حکیمی و کارگر تردیدی 
عنوان  به  زمان  عین  در  فرد  گماشتن یک  ولی  نیست، 
جمهور،  رییس  فوق العاده ی  نماینده ی  و  برحال  وزیر 
دیگری  تقرر  و  ساخته  خدشه دار  را  نهادگرایی  اصول 
توجیه  بدنه ی حکومت،  در  خارجه  وزارت  موجودیت  در 
بین  هماهنگی  و  تسلسل  هیچ گونه  چون  ندارد؛  نهادی 
وجود  خارجه  وزارت  و  فوق العاده  نماینده های  اجرائات 

ندارد. به فرض اگر همه ی این موارد نادیده هم گرفته 
روسیه،  امریکا،  در  افغانستان  دیپلمات های  حال  شوند، 
اوکراین، بالروس و آسیای میانه مکلف به گزارش دهی 
به وزیر خارجه است یا نمایندهای فوق العاده؟ آمر مستقیم 
کارمندان در این سفارت خانه ها، وزیر خارجه خواهد بود یا 

نماینده های فوق العاده؟
دیپلماتیک،  اصول  و  نهادگرایی  عرف  از  دور  به  اگر 
جمهور  رییس  نماینده ی  خارجه  وزیر  که  کنیم  تصور 
است و آقایون اکلیل حکیمی و شاکر کارگر نماینده های 
فوق العاده، پس بر اساس اصول اداری، نماینده ی عادی 
گزارش  خود  اجرائات  از  فوق العاده  نماینده ی  به  باید 
دهد، یعنی که وزیر خارجه با دیپلمات های افغانستان در 
امریکا، روسیه، اوکراین، بالروس و آسیای میانه باید به 
نماینده های فوق العاده گزارش بدهند ؛ امری که نه تنها 
توجیه  قابل  عرفی  هیچ  در  بلکه  نهاد گرایی،  اصول  در 

نبوده و ضربه ی مهلکی بر پیکر اصول گرایی است.
با  مراودات  و  عنعنات  عرف،  غیررسمی:  قواعد  ب- 
در  را  اساسی  نقش  ولی  بوده،  غیرمدون  معموال  آن که 
شکل دهی فعالیت های اساسی، حکومت ها بازی می کنند. 
عرف و عنعنات بعضا جنبه ی فطری دارند، ولی اکثرا از 
نحوه ی عملکرد و ترجیحات جمعی اهل خبره برگرفته 
شده است. رعایت این اصول در شکل دهی چهارچوکات 
شکل  بیان گر  و  شده  پنداشته  مهم  حکومت ها  قانونی 

ظاهری و تطبیقی عملکرد حکومت ها است.
هر  حتا  و  اداره  هر  رأس  در  حکومت داری،  عرف  در 
مملکتی، یک فرد قرار دارد. تصور دو شخص و آن هم با 
دید گاه متفاوت، مثل دو پلنگ در یک باغ است. بر اساس 
تحقیقات علمی، موجودیت دو شخص با یک دیدگاه از 
نادرات و حتا از محاالت است، که در این صورت وجود و 

بروز اختالف نظر یک امر عادی و حتمی است.
امور  در  افغانستان،  چون  جنگ زده ای  کشور های  در 
داخلی، مردم آرامی را نسبت به هر پدیده ی دیگر با ارزش 
را  خود  ممکن  هرنحو   به  نخواسته  و  خواسته  و  دانسته 
با شرایط مطابقت می دهند. اما  ملت افغانستان به حیث 
ساکنان اصلی و بومی این کشور، مستحق اند تا از آن ها 
در مجامع بین المللی به طور شاید و باید نمایندگی شود. 
هم ردیف  را  خود  که  مملکت  یک  از  فرد  دو  نمایند گی 
و معادل هم دیگر می دانند، در محافل رسمی بین المللی 
یا حکومت داری  نهادی، دیپلماسی  قالب کدام عرف  در 
حضور  و  عالی جنابان  طمطراق  پر  سفر  می گنجد؟ 
خارجی  کشور های  نماینده های  از  یکی  با  هم زمان شان 
قوس  ماه  در  لندن  کنفرانس  در  خبری  نشست های  در 
در  را  و فصل جدیدی  سال 1۳٩۳، شهره ی شهر شده 
دیپلماسی  و  نهاد گرایی  اصول  از  صفحه ی خالف ورزی 

رقم زد.
اسرار  تا  می کند  حکم  نهاد گرایی  دیگر،  طرف  از 
نه  باشند،  حکومتی  نهاد های  به  مربوط  حکومت داری 
اداره های سومی. آن چه معلوم است، اعتماد شخص اول 
داخلی،  خیریه ی  نهادهای  و  افراد  از  بعضی  بر  مملکت 
در  و صالحیت شان  حکومت  اسرار  به  آن ها  دست رسی 
تعیین مقام های عالی رتبه ی دولتی را به حدی باال برده 
پست های  در  است  قرار  که  افرادی  با  مصاحبه  حتا  که 
کلیدی چون معینیت ها و ریاست های عمومی استخدام 
افرادی که برای  این نهاد ها صورت می گیرد.  شوند، در 
مصاحبه به این نهاد خواسته شده، یاد آوری می کنند که 
این دفاتر تحت نام مؤسسه ی خیریه و دفاع از حقوق زن 
فعالیت می کنند، ولی در واقع طراح خطوط اساسی و خط 

مشی حکومت وحدت ملی اند.
رعایت  که  گفت  می توان  فوق،  موارد  نظرداشت  در  با 
حکومت  عملکرد  در  اصول گرایی  و  نهادسازی  موازین 
نشده  پنداشته   اصل  منحیث یک  اکنون   تا  ملی  وحدت 
ترجیحات  و  فردی  تمایالت  وفق  بر  اجرائات  بیش تر  و 
جانبی صورت گرفته اند، با آن هم گذشت زمان شیوه های 
بیش تر  را  ملی  وحدت  حکومت  رهبری  و  عملکرد 

مشخص خواهد ساخت.

1. North, Douglass, (1991), 
"INstItutIoNs", JourNal of 
EcoNomIc PErsPEctIvEs, 
vol. 1# ,5.

قوانین و  از  اطاعت  قانون اساسی،  احکام  از  پیروی   .2
رعایت نظم و امن عامه، وجیبه ی تمام مردم افغانستان 

است.
۳. ماده ی شصت و یکم قانون اساسی

4. ماده ی سوم قانون کار
اداری  اجرایی کمیسیون مستقل اصالحات  ۵. رهنمود 

و خدمات ملکی

پانوشت:

پذیرفته  اصل  یک  عنوان  به  اصول گرایی  و  نهادسازی 
دموکراسی  قاموس  در  را  حکومت داری  اساس  شده، 
معاصر تشکیل می دهد و به حیث یک تکلیف رفتاری، 
نهادگرایی  می باشند.  آن  رعایت  به  مکلف  حکومت ها 
تصویر  به  اصول  و  منطق  قالب  در  را  حکومت داری 
به  نهادی  تخطی های  ورطه ی  در  لغزیدن  از  و  کشیده 

دور نگه می دارد.
مشهور  دانشمند  نورت،  داگالس  تعریف  بنیاد  بر 
امریکایی، نهاد عبارت از قواعد رسمی هم چون قوانین، 
اند  مقررات و قواعد غیررسمی؛ همانند عرف و عنعنات 
در  انسان ها  تعامالت  و شکل دهنده ی  تسهیل کننده  که 
و  سازمان  بین  تفکیک  با  نورت   مي باشند.  جامعه  یک 
قوانین  به  را  نهادها  و  بازي گران  به  را  سازمان ها  نهاد، 

بازي تشبیه مي کند .
محتوای  و  شکل  حکومت  هر  نهادی،  اصل  اساس  بر 
قانون  همانند  رسمی،  قواعد  به  مطابق  را  خود  عملکرد 
اساسی، لوایح، مقر رات و قواعد غیررسمی همچون عرف 
و عنعنات، عیار می سازد. هرگونه عملکرد خالف اصول 
این  در  می شود.  پنداشته  خالف  و  نیست  مجاز  نهادی 
اصول  قالب  در  ملی  وحدت  حکومت  عملکرد  نوشته، 
معیارهای  و  بی طرفی  اصل  نظر داشت  در  با  نهادگرایی 

تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- قواعد رسمی 

به اساس تعبیر نورت، نهاد یا قواعد بازی در واقع همان 
چهارچوب اساسی حکومت است که با توسل به منطق 
و اصول پذیرفته شده  ایجاد و موازین طرح شده مبنی بر 

اصوِل تمام عملکرد های حکومت می باشد. 
تشکیل  متضمن  مقررات  و  قوانین  نظیر  نهادی  عوامل 
و  دموکراتیک  سازه های  بر  متکی  مقتدر  حکومت  یک 
اصول ساختاری می باشد. در این گونه نظام ها، مشروعیت 
بر  منطبق  عملکرد ها  و  اساسی  قانون  از  شده  برگرفته 
از  زعامت  است.  ملی  عنعنات  و  مقررات، عرف  قوانین، 
طریق انتخابات شفاف و سالم توسط مردم تعیین شده و 
زعیم، خود را ملزم به پاسخ گویی در مقابل مردم می داند.
در افغانستان قانون اساسی مبانی و اصول حکومت داری 
نظم  و  قالب  در  را  و سازه های سیاسی  کرده  تعریف  را 
یک نظام ریاستی مطرح نموده است. در ضمن، پیروی 
بلکه  تنها وجیبه ی حکومت،  نه  اساسی  قانون  احکام  از 
تمام مردم افغانستان دانسته شده است . قوانین و مقررات 
دیگر که در روشنایی قانون اساسی تدوین شده، هریک 
به نوبت خود به منظور پیش برد امور محوله ی مربوط به 

حکومت وضع گردیده است.
طریق  از  حکومت  ایجاد  افغانستان،  مدون  اصول  طبق 
نتیجه ی  در  مستقیم  و  سری  عمومی،  آزاد،  رای گیری 

احسان اطرافی

در عرف حکومت داری، در رأس هر اداره و حتا هر مملکتی، یک فرد قرار دارد. 
تصور دو شخص و آن هم با دید گاه متفاوت، مثل دو پلنگ در یک باغ است. بر 
اساس تحقیقات علمی، موجودیت دو شخص با یک دیدگاه از نادرات و حتا از 
محاالت است، که در این صورت وجود و بروز اختالف نظر یک امر عادی و حتمی 
است.
در کشور های جنگ زده ای چون افغانستان، در امور داخلی، مردم آرامی را نسبت 
به هر پدیده ی دیگر با ارزش دانسته و خواسته و نخواسته به هرنحو  ممکن خود را 
با شرایط مطابقت می دهند. اما  ملت افغانستان به حیث ساکنان اصلی و بومی این 
کشور، مستحق اند تا از آن ها در مجامع بین المللی به طور شاید و باید نمایندگی 
شود.
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با  طالبان  صورت،  این  در  می شود.  فشرده  طالبان،  اطراف  حلقه ی  که  می شود  احساس 
در  کار  حساب  بود.  خواهند  مذاکره  میز  پای  نشستن  به  مجبور  بیش تر،  انعطاف پذیری 
این جاست که پس از حمله ی تروریستی در مدرسه ای در پشاور، اشرف غنی به تالش افتاده 
تا با استفاده از این موقعیت، روابط کشور را با پاکستان به طور چشم گیر تغییر دهد. ارتش 
پاکستان و سازمان استخباراتی این کشور )IsI( نیز عالقه مند به حفظ رابطه  با افغانستان به 

رهبری اشرف غنی است که مخالفان نیز به صورت مخفیانه او را حمایت می کنند.
در جریان کنفرانس خبری اخیر در کابل که در آن اشتون کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده ی 
آمریکا نیز شرکت کرده بود، رییس جمهور افغانستان با اشاره به روابط افغانستان با پاکستان  
گفت: »در طول ۳6 سال جنگ بدون وقفه در افغانستان، معلوم شد که این جنگ هیچ وقت 
برای کشورهای جهان خوش آیند نبوده است. رویکرد ما سازنده است. ما امیدواریم، مسیر ما 
به نتایج قابل قبول منجر شود؛ اما نمی توانیم پیش از انجام کار، از نتایج آن چیزی بگوییم.« 
شریف،  نواز  بود.  کرده  اشاره  کشور   دو  میان  روابط  بهبود  به  نیز  اسالم آباد  این،  از  پیش 
نخست وزیر پاکستان گفته بود: »افغانستان، دشمن ما نیست. دشمن ما آن هایی اند که تا 

دیروز از طرف ما حمایت می شدند. )اشاره ی مستقیم به طالبان(«.
خب، این هم بخشی از واقعیت است. همان طور که تصور می شود، موضوع بازی هم اکنون 
طالبان است. برخی از افراد طالبان البته که به تماس و رفتن پای میز مذاکره، چراغ سبز 
برای چندین روز  از سران طالبان(  قاری دین محمد )یکی  اخیراً  نشان داده اند، طوری که 
همان طور  طالبان،  رهبران  از  دیگری  عده ی  اما  بود.  پاکستان  جانب  با  مذاکره  مشغول 
دو  مقام های  با  نیستند  حاضر  هم  هنوز  کرده اند،  بیان  آشکارا  را  موضع شان  نیز  قباًل  که 
کشور ارتباط برقرار کنند. بخشی از دستگاه رهبری فعال جنبش که بیش تر با »القاعده« و 

جنگ جویان بین المللی در تماس بودند، اغلب نابود شده اند. 
چه چیزی در آینده اتفاق خواهد افتاد و منتظر چه چیزی باید بود؟ در این جا فقط به یاد 
داشته باشیم که هرچند پشتون های قبیله ی احمدزی که اشرف غنی نیز مربوط به آن است، 
بیش تر عمر خود را در غرب سپری کرده و در غرب کار کرده اند. بنابراین، اکنون اشرف 
غنی امکان ندارد که درک نکند، بسیاری از رژیم های افغانستان سعی و تالش کردند تا با 
قراردادن یک پشتون در رأس رهبری کشور، اکثریت قریب به کل طالبان را تحت کنترول 
داشته باشند. با این حال، قدرت هم بستگی قبیله ای و سنت احترام و افتخار به مجموعه ی 
»پشتونوالی« به آن ها این اجازه را داده است تا از »حکومت تا حکومت« در رأس قدرت 
باقی بمانند. چنین ایده ای تا حد زیادی هم چون صفات شخصیتی و عشق به آزادی در میان 
ا.ای. سنی سارُیف، پژوهشگر مسایل نظامی و شرق شناس  این مردم، ریشه گرفته است. 
انگلیسی گفته، نقل قول  از پشتون ها که در پاسخ به یک  از زبان یکی  برجسته ی روس 
می کند که »ما فقط فقیر یم. ما خون داده ایم. این امور داخلی ماست؛ اما ما همیشه افغانیم 

و مهم تر از همه، ما آزادیم.«
با خشونت نظام علیه  و یک نکته ی دیگر: مشخص است که هرنوع جنگ طوالنی مدت 
مردم همراه است و در بسیاری از موارد، این رویکرد خشن و انزجار آمیز، با استفاده ی مستقیم 
از زور فیزیکی  همراه می شود. آمریکایی ها و متحدان غربی آن ها در طول اقامت خود در 
در  اگر  خریدند.  هستند،  طالب  که  پشتون هایی  از  زیادی  دشمنان  خود  برای  افغانستان، 
شرایط عادی پشتون ها به حضور خارجی ها خوش آمد می گویند و به آن ها توجه می کنند؛ اما 
یک نوع بی اعتمادی عمیق در پشت این خوش آمدگویی آن ها نهفته است و در حال حاضر، 
این دشمنی و تالش برای مقابله ]با خارجی ها[ از حس نفرتی که در وجود آن ها ]پشتون ها[ 
است، تغذیه می کند. چنین احساساتی، ممکن است برای کوتاه مدت، متوقف شود؛ اما تا هنوز 
هیچ کسی موفق نشده است تا این حس را از حافظه ی انسان پشتون  به طور کامل پاک کند.

افغانستان و 
پاکستان؛ اتحاد در 

برابر طالبان

افغانستان در نگاه
نویسنده: جان آقا اقبال 

منبع: آسیا تایمز 
برگردان: جواد زاولستانی 

بوریس ساودیان
آژانس اطالعاتی ریگنوم

بخش دوم و پایانی

امیدواری های صلح در افغانستان و تهدید دولت اسالمی 

)و  طالبان  طرفدار  گروه های  درونی  حلقه ی  در  شبکه ها 
القاعده( دست نخورده باقی بماند، وضعیت برای افغانستان 
به خاطر رسیدن به یک آینده ی روشن پیچیده تر می شود. 

دولت اسالمی به مثابه یک تهدید مشترک
این اتفاق ها در زمانی به وقوع پیوسته اند که پیکارجویان 
نفوذ  افغانستان  و  پاکستان  در  )داعش(  اسالمی  دولت 
اسالمی  دولت  با  شاید  طالبان  و  القاعده  کرده اند. 
اهداف،  ایدیولوژی،  نزدیکی  اما  باشند،  داشته  رقابت هایی 
آنان را زیر  روش ها و تاکتیک های آن ها می تواند همه ی 

پرچم سیاه داعش گرد هم بیاورد. 
رشد سریع دولت اسالمی در افغانستان بعضی از شورشیان- 
به ویژه، کسانی که تمایلی به پیوستن به صلح نداشتند- را 
پر از امید و انرژی برای برنده شدن در جنگ کرده است. 
به  نفوذش  قلمرو  گسترش  اواخر  این  در  اسالمی  دولت 
خراسان را اعالن کرد که عمدتا به افغانستان و بخش هایی 

از پاکستان اشاره دارد. 
یا  القاعده  و  طالبان  اعضای  از  بسیاری  افغانستان  در 
نشان  اسالمی  دولت  به  را  شان  تعهد  پنهان  یا  آشکارا 
داده اند یا چنین کاری را برنامه ریزی کرده اند. با این وجود، 
دولت  و  طالبان  جنگجویان  که  نشر شده اند  گزارش هایی 
اسالمی با هم درگیر شده اند. در دو والیت جنوبی زابل و 
هلمند، مال عبدالرئوف خادم که در این اواخر به قتل رسید، 
به شکل فعال برای دولت اسالمی سربازگیری می کرد. در 
اردوگاه های  خود  برای  گروه  این  کنر  و  فراه  والیت های 

آموزش های نظامی تأسیس کرده است. 
فعالیت  از  افغانستان  حکومت  مقام های  هم چنان، 
پیکارجویان دولت اسالمی در والیت  های غزنی و کندز نیز 
گزارش داده اند. رییس پولیس والیت کندز تأیید کرده است 
فعالیت  والیت  این  در  اسالمی  دولت  پیکارجوی   ٧0 که 
شان  فعالیت های  که  می خواهند  و  کرده اند  آغاز  را  شان 
را در والیت های دیگر گسترش دهند. ۳0 تن از اعضای 
گروه قومی هزاره بیست و یک روز پیش، در مسیر شاهراه 
شدند.  ربوده  سیاه پوش  تفنگداران  توسط  کابل-کندهار 

گمان می رود که آنان شبه نظامیان دولت اسالمی باشند. 
به  که  نوار صوتی  در یک  اسالمی  دولت  یک سخنگوی 
تاریخ 26 جنوری نشر شده ، تعیین شدن حافظ سعید خان را 
به حیث »والی« والیت خراسان و مال عبدالرئوف خدی را 
به حیث معاون والی خراسان اعالن کرد. حافظ سعید خان 
قبال یکی از فرماندهان طالبان پاکستان )تحریک طالبان 
ارشد  فرماندهان  از  یکی  خدی،  عبدالرئوف  و  پاکستانی( 
طالبان در جنوب افغانستان بود. دولت اسالمی در خراسان 
اعالن کرده  که در مرز بین افغانستان و پاکستان، بیشتر از 

ده هزار سرباز را در خدمت دارند. 
است.  پاکستان  و  افغانستان  به  مشترک  تهدید  گروه  این 
در  این دشمن  برابر  در  و  کنند  با هم همکاری  باید  آنان 
آمدن  فایق  منظور  به  زمان،  عین  در  بایستند.  هم  کنار 
اسالمی،  دولت  سوی  از  ایدیولوژیکی  و  امنیتی  تهدید  بر 
تشریک مساعی منطقه ای که باید شامل چین، کشورهای 
اهمیت  از  گردد،  ایران  و  خلیج  دولت های  میانه،  آسیای 

باالیی برخوردار است. 
گسترش سریع دولت اسالمی در افغانستان و بخش هایی 
از پاکستان بر مؤثریت هر گونه مصالحه با پاکستان، غبار 
نشود،  گرفته  آن  جلو  پیش  از  پیش  اگر  می افگند.  تردید 
دولت اسالمی توانایی آن را دارد که هر گونه تالش صلح 
را با چالش مواجه سازد و شورش گری در افغانستان را به 

سطح باالتری ارتقا دهد. 

»یک  از  طالبان  طبقه بندی  تغییر  با  شاید  اظهارات  این 
باشد.  همنوا  مسلح«  »شورشیان  به  تروریستی«  گروه 
اما،  جداگانه،  ابتکارات  به  منجر  پالیسی  در  تغییرات  این 
هماهنگ صلح توسط امارات متحده ی عربی، قطر، ترکیه 
پشتیبانی  آن ها  از  متحده  ایاالت  که  شده اند  پاکستان  و 

می کند. 
هراس ها و نگرانی ها 

ندارد.  وجود  استثنایی  آن  در  و  دارد  قیمتی  تغییر  هر   
بعضی  کردن  واگذار  برای  باید  افغانستان  و  پاکستان 
امتیازات برای موفقیت این روند، آماده باشند. و نیز، آنان 
باید فشارهای داخلی و مخالفت از سوی بعضی حلقه های 

قدرت را درک کنند. 
را  کابل  اسالم آباد،  که  می دهند  نشان  اخیر  پیشرفت های 
اما  می کند،  کمک  مذاکره  میز  سر  بر  طالبان  آوردن  در 
این تالش ها باید پس مشاهده ی نتیجه مورد داوری قرار 
گیرند. رهبری طالبان تا هنوز بر همان  خواست های کالن 
قانون  تغییر  و  خارجی  سربازان  شدن  بیرون  مانند،  خود 

اساسی، تأکید دارد. 
برخی ها به این باور اند که پاکستان تا کنون برای تالفی 
نداشته  بر  گامی  افغانستان،  از سوی  نیت  ابتکارات حسن 
است. در حالیکه رییس جمهور غنی به خاطر متهم بودن 
به انجام معامله ی پنهانی با پاکستان زیر فشار فزاینده  از 
سوی مردم قرار دارد، اما، در برآورده ساختن تعهدات خود 
کوتاهی نکرده است. از رییس جمهور غنی نقل شده است 
که او نمی خواهد با این موضوع از در دپلوماسی عامه وارد 

شود. 
نگران  تحلیل گران  بعضی  است که  این وضع سبب شده 
باشند که مبادا پاکستان از خالیگاه های این معامله، استفاده 
به  آنکه  بدون  حکمت یار  گروه  و  طالبان  عناصر  و  کند 
شورش شان پایان بخشند، در حکومت کابل سهیم شوند. 
رها  را  زیادی  چیزهای  غنی  که  واقعیت  این  به  توجه  با 
است.  کردن  فروکش  حال  در  او  از  مردم  حمایت  کرده، 
برای  هند  دالری  ملیون   400 کمک  آوردن  در  تعلیق  به 
بازسازی یک کارخانه ی ترمیم تانک و تجهیزات هوایی، 
توافق بر سر همکاری های بیشتر نظامی با پاکستان و نبرد 
با طالبان پاکستان در والیت کنر شامل این موارد می شوند. 
به  پاکستان، هیچ چیزی  از سوی  در حالیکه، در بدل آن 

دست نیاورده است. 
وزیرستان  در  نظامی  عملیات  نتیجه ی  در  برعالوه، 
برابر شده اند،  افغانستان چند  امنیتی  پاکستان، چالش های 
رانده  افغانستان  خاک  به  پاکستان  از  تروریست ها  چون، 

شده اند. 
غربی  مقام های  و  افغانستان  مردم  از  بعضی  حالیکه  در 
و  سیاسی  قدرت مند  احزاب  بعضی  نیز  و  پاکستان  ارتش 
در  شورشیان  از  حمایت  دلیل  به  را  کشور  آن  در  مذهبی 
افغانستان مقصر می دانند، اکنون نوبت اسالم آباد است که 
فراتر از لفاظی معمول، گام بردارد. تا زمانی که نفوذ این 

بعضی تحلیل گران نگران اند که 
مبادا پاکستان از خالیگاه های 

این معامله، استفاده کند 
و عناصر طالبان و گروه 
حکمت یار بدون آنکه به 

شورش شان پایان بخشند، در 
حکومت کابل سهیم شوند. 

ایجاد صلح  در  ناکامی  ناگوار  پیامدهای  اینکه  با  همزمان 
سایه افگنده  زمانی  هر  از  بیشتر  افغانستان  در  دوام دار 
است، به نظر می رسد که ایاالت متحده  بر اثر انتقادهای 
عقب نشینی  که  اوباما  جمهور  رییس  بر  جمهوری خواهان 
را  استراتژی اش  گرفته،  پیش  در  را  پرخطری  و  عجوالنه 

از نو تدوین می کند.
اش کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده، در جریان دیدارش از 
افغانستان گفت که ایاالت متحده در نظر دارد که خروج 
سربازانش از افغانستان را آهسته تر سازد و سربازان بیشتری 
را از آنچه برنامه ریزی شده در این کشور نگهدارد، چون، 
حکومت جدید افغانستان همکار و شریک قابل اعتمادتری 

برای ایاالت متحده است. 
آقای کارتر در جریان یک کنفرانس خبری با رییس جمهور 
برخی  که  دارد  نظر  در  اوباما  بارک  که  گفت  نیز،  غنی، 
گزینه ها را برای خروج سربازان امریکایی از افغانستان در 
ماه  این  اواخر  در  سفید  کاخ  از  غنی  اشرف  دیدار  جریان 

مورد بحث قرار دهد. 
حضور نظامی فعال تر ایاالت متحده در افغانستان نه تنها 
به  بلکه  شد  خواهد  تروریست ها  روحیه ی  تضعیف  باعث 
دو  در  با شورشیان  مؤثر  برخورد  در  پاکستان  و  افغانستان 
سوی مرز کمک خواهد کرد. این حضور برای عملی شدن 
بعضی وعده های پاکستان و افغانستان برای بهبود مناسبات 

شان، نیز، تضمین ایجاد خواهد کرد. 
اقدام رییس جمهور غنی برای وارد شدن به گفت وگوهای 
مستقیم با رییس ارتش پاکستان که در افغانستان به مزاق 
به  بین المللی  جامعه ی  سوی  از  نیامد،  خوش  بعضی ها 
اعتماد  ایجاد  برای  زیرکانه و صادقانه  گام  برداشتن  مثابه 
نگریسته شد. پاکستان به نوبه ی خود، به این حرکت رییس 
جمهور غنی از روی حسن نیت، پاسخ داد و رییس ستاد 
عمومی  رییس  و  شریف،  راحیل  جنرال  پاکستان،  ارتش 
آی اس آی، جنرال رضوان اختر، از افغانستان دیدن کردند. 
نشانه های  اکنون،  مثبت،  پیشرفت های  این  نتیجه ی  در 

بهبود روابط افغانستان و پاکستان بیشتر مشهود  اند. 
در  دهشت افگنان  وحشیانه ی  حمله های  مانند  عواملی 
افغانستان و پاکستان و پی بردن به جدی بودن تهدیدی که 
از سوی ایدیولوژی تندروانه متوجه این منطقه می شود، در 

نزدیک هم آوردن افغانستان و پاکستان کمک کرده اند. 
این چالش ها چین را واداشته اند که در این روند با پشتیبانی 
از مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان، سهم بگیرد 
از  افغانستان  طالبان  نمایندگان  که  است  حالی  در  این  و 
به  رابطه  در  چین  نگرانی های  کرده اند.  دیدار  بیجینگ 
آموزش مسلمانان تندرو چین و رخنه کردن آنان به خاک 

این کشور، هر روز در حال افزایش اند. 
در کنار این  موارد، افغانستان می تواند به مثابه پل زمینی 
کند.  بازی  نقش  میانه  آسیای  و کشورهای  پاکستان  بین 
و  صادرات  می تواند  فرصت  این  از  استفاده  با  پاکستان 
تجارت خود را افزایش دهد و انرژیی را که شدیدا به آن 

نیاز دارد از کشورهای آسیای میانه وارد کند. 
رییس جمهور غنی در سخنرانی اش به مناسبت روز ملی 
معلم در کابل، طالبان و دیگر گروه های مسلح را »مخالفان 
عبداهلل  اجرایی،  رییس  حالیکه،  در  خواند،  اش  سیاسی« 
و  اردو  فرماندهان  با  مالقات  یک  جریان  در  عبداهلل، 
پولیس ملی افغانستان، از حکومت خواست که اصطالحات 
ترس  کند.  معنا  واضح  طور  به  را  »دوست«  و  »دشمن« 
با  برخورد  چگونگی  در  بی اطمینانی  که  بود  آن  عبداهلل 

شورشیان و حامیان آنها، بیشتر از این ادامه یابد. 



در هرجای دیگری، تحویل غذا، خیمه ها و کمپل ها 
همسایه  کشور  یک  در  کوچ ها  برف  قربانیان  به 
انسان دوستانه ی  اما یک عمل  استقبال خواهد شد؛ 
روابط  زهرآگین  تاریخ  به  توجه  با  اما  است.  عادی 
افغانستان  که  زمانی  پاکستان،  و  افغانستان 
شرایط  باشد،  کمک کننده  پاکستان  و  دریافت کننده 
این گونه نیست. ورود کمک های پاکستان در دره ی 
مصیبت زده ی پنجشیر، جایی که بارش برف بیش از 
روابط  را کشت، نشان می دهد که چگونه  نفر   280
بهبود  توجهی  قابل  به طور  اواخر  این  در  دو کشور 
یافته است. اکنون، احتماال پاکستان آماده است تا در 
میانجی گری گفت وگوها میان حکومت افغانستان و 
طالبان این کشور، که نبرد طوالنی و خونینی با هم 
داشتند، کمک کند. حتا چشم انداز مبهم گفت وگوها 

قابل توجه است.
که  غنی  اشرف  به  بهبودی ها  این  از  بزرگی  بخش 
جمهور  رییس  کنون  تا  گذشته  سال  دسامبر  ماه  از 
از  یکی  در  آقای غنی،  داده می شوند.  نسبت  است، 
و  کرد  اعالن  اولویتش  را  پاکستان  سخنرانی هایش 
به  بود،  افغانستان  نزدیک  متحد  زمانی  که  را  هند 
ای«  حلقه  »پنح  خارجی  سیاست  بیرونی  حلقه های 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  که  حالی  در  فرستاد. 
ماقبل او، دیدارهای پیاپی از هند داشت، آقای غنی 
نوامبر  ماه  در  او  است.  نکرده  دیدار  هند  از  هنوز 
راحیل  جنرال  از  درخواست  با  و  رفت  پاکستان  به 
نواز شریف،  از  بیش  ارتش که  شریف، رییس ستاد 
موافقت  دارد،  قدرت  پاکستان  در  نخست وزیر، 
حیرت  باعث  این خوش خویی  را شکست.  مقدماتی 
و شگفتی در میان آن هایی شد که برای شان ارتش 
پاکستان منبع تمام بدی ها و مهم تر از همه، حامی 

تاریخی طالبان است. 
بار  چندین  کنون  تا  زمان  آن  از  نیز  شریف   جنرال 
نیروهای  به  غنی  آقای  است.  کرده  دیدار  کابل  از 
امنیتی اش دستور داده است که در زمینه ی مدیریت 
او  کنند.  کار  پاکستانی شان  هم تایان  با  ناآرام  مرز 
آموزش  به  کرزی  دادن  اولویت  برخالف  هم چنان 
ثبت  برای  را  نظامی  دانشجویان  هند،  در  افسران 
ابوت آباد  به  پاکستان،  نظامی  اکادمی  در  نام 
به  است  پاسخی  تصمیم،  این  است.  فرستاده 
تشویش پاکستان در زمینه ی رهبران آینده ی ارتش 
)هند(  مرگ آور  دشمن  یک  توسط  که  افغانستان 

تلقین نخواهند شد.
احتماال آن چه که بیش تر از هرچیز دیگر قابل توجه 
علیه  جنگ  از  را  سربازان  غنی  که  است  این  است 
با  عوض  در  تا  می کند  منحرف  افغانستان  طالبان 
تحریک طالبان پاکستان، که ملیشه هایش در دانگام 
اند، مبارزه کند)در ۳  پناه آورده  افغانستان  در شرق 
در  را  سرباز  نه  انتحاری  بمب گذار  یک  مارچ  ماه 
جنگ جویان  که  آن  از  پس  کشت(.  هلمند  والیت 
تحریک طالبان پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته 
بر یک مکتب مربوط به خانواده های اعضای ارتش 
و  کردند  حمله  پاکستان  شمال غرب  در  پیشاور  در 
1۳2 کودک را کشتند، نگاه ها به آقای غنی دوخته 

شده اند.
نشده  کاسته  از شخصیتش  او می خواهد  اگر  اکنون 

پاکستان  دست  آله ی  و 
در  باید  نشود،  خوانده 
عوض انعام بزرگی را ببرد. 
با  باید  پاکستان  ارتش 
افغانستان،  طالبان  تطمیع 
به  آن ها  کشاندن  در 
صلح  گفت وگوهای  اوایل 
کمک کند. افسران ارتش 
درجات  که  پاکستان 
دارند  نظامی  متوسط 

با  سنتی  طور  به  کشور،  این  استخباراتی  ادارات  و 
صحبت های  در  اند.آن ها  کرده  مخالفت  کار  این 
هیچ  افغانستان  طالبان  که  می گویند  خصوصی شان 
در حالی  نمی سازد؛  پاکستان  متوجه خود  را  خطری 
تا  می کند  مهیا  پاکستان  برای  مفیدی  مجرای  که 
بر رویدادهای فرامرزی این کشور اعمال نفوذ کند.

شریف  جنرال  بصیرت  که  است  این  خوب  خبر 
و  افغانستان  حکومت  میان  گفت وگوهای  مورد  در 
طالبان می تواند در آوردن ثبات گسترده تر در منطقه 
کمک کند. پاکستان خود نیز مشکالت دیرینه ای با 

تروریستان دارد.
دارند؛  نفوذ  افغانستان  طالبان  بر  پاکستان  مقام های 
گسترده ای  حفاظت  از  آن  رهبران  که  طالبانی 

کویته،  شهرهای  در 
دیگر  و  پشاور  کراچی، 
تعداد  برخوردارند.  جاها  
طالبان  اعضای  از  زیادی 
دارایی  پاکستان  در 
در  کودکان شان  و  دارند 
درس  محلی  مکتب های 
کویته،  شورای  می خوانند. 
مانده  باقی  نخورده  دست 
ارشد  مقام  یک  است. 
به  پاکستانی ها  که  دارد  باور  آباد  اسالم  در  غربی 
صورت فعال تالش می کنند طالبان افغانستان را به 
گفت وگو وادار کنند. او قضاوت می کند که در میان 
طالبان »افراد منطقی« وجود دارند که آماده اند، در 
صورتی که مال عمر، رهبرشان، تقاضای صلح کند، 

توسط دستور عمل او راهنمایی شوند.

طالبان  میان  پشتی  مجراهای  بدینسو  دیروقت  از 
اما  است؛  داشته  وجود  کابل  حکومت  و  افغانستان 
ناکام  گفت وگوها،  مورد  در  قبلی  امیدواری های 
حالی  در  باشد.  متفاوت  می تواند  بار  این  اند.  بوده 
افغانستان  امریکا  رهبری  به  خارجی  نیروهای  که 
ادعای جنگ  را ترک می کنند، سخت است طالبان 
بکنند  را  خارجی  اشغال کنندگان  علیه  وطن دوستانه 
از  بیش تری  تعداد  ماندن  برای  غنی  آقای  )هرچند 
واشنگتن  از  دیدارش  هنگام  در  امریکایی  نیروهای 
در ماه جاری، سخت البی خواهد کرد(. اگر نیروهای 
نیروی  بدون  جاری،  سال  در  افغانستان  امنیتی 
محرکه ی ناتو، تمام فصل نخست جنگ شان را دوام 
بیاورند، ملیشه هایی را که باور دارند صرف نیروهای 
آگاه  حقیقت  از  آن هاست،  پیروزی  مانع  امریکایی 
خواهد کرد. در مقایسه با تلفات مجموعی نیروهای 
امنیتی  نیروهای  تلفات   ،2001 سال  از  خارجی 
افغانستان در یک سال بیش تر است و نظر به آمار 
آن ها  تلفات   ،201۳ سال  در  سال،  آخرین  کامل 
 16٩ نیروی  حال،  این  با  است.  بوده  تن   4۳۵0
روی  که  اند  نیروهایی  پولیس،  ارتش  نفری  هزار 
آن حساب می شود. آن ها باید به سادگی از وعده ی 
کالن طالبان در تسخیر والیت های هلمند و کنر در 

سال جاری، جلوگیری کنند. 
به  پاکستان،،  متحد  نزدیک ترین  چین،  ضمن،  در 
میزبانی  در پکن  از هیات طالبان  تامین صلح،  امید 
افغانستان  در  معدن  استخراج  به  چین  است.  کرده 
در  فزاینده ای  طور  به  چنین  هم  و  است  عالقمند 
جمعیت های  میان  در  اسالم گرایان  نزاع طلبی  مورد 
اویغور این کشور نگران است. این کشور مشتاق یک 
منطقه ی باثبات تر است. امریکا نیز از گفت وگوهای 

صلح با طلبان حمایت می کند. 
سال  دو  افغانستان  سیاست مداران  از  برخی 
گفت وگوهای صلح را در ذهن شان مجسم می کنند 
پارلمانی شرکت کنند.  انتخابات  که پس طالبان در 
که  است  شده  ریزی  برنامه  جرگه ای  لویه  قبال 
طالبان  آیا  داد.  خواهد  بیش تر  قدرت  پارلمان  به 

می تواند بخشی از آن را تشکیل دهد؟
سال  دو  غنی  آقای  احتماال  که  این جاست  مشکل 
]فرصت[ ندارد. موقف او در کشور، قبال در نتیجه ی 
قدرت  به  آمیز  تقلب  انتخابات  در  او  که  طریقه ای 
رسید، تضعیف شده است و حامیان عبداهلل عبداهلل، 
رقیب او، ادعا کردند که کاندید آن ها فریب خورده 
تقسیم  نامه ی  موافقت  غنی  آقای  هرچند  است. 
میان  مخالفت  کرد،  امضا  عبداهلل  آقای  با  را  قدرت 
دو تیم انتخاباتی باال است و آن ها در تشکیل یک 
حکومت مشکل دارند. این در حالی است که سیاست 
پاکستان، در برخی  با  بر همکاری  آقای غنی مبنی 
محافل سیاسی به شدت منفور است. آقای کرزی به 
از قصر کوچکش که در فاصله ی  تک تیراندازی اش 
کوتاه از دفتر آقای غنی موقعیت دارد، ادامه می دهد 
دست  »زیر  نباید  افغانستان  که  می دهد  هشدار  و 
آقای  است  قرار  اگر  باشد«.  داشته  قرار  پاکستان 
غنی در قدرت بماند، به نتایج زودهنگامی ضرورت 
را  صلح  آوردن  برای  تالش هایش  نتیجه ی  تا  دارد 

نشان دهد.
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به صورت فعال تالش می کنند طالبان افغانستان را به گفت وگو 
وادار کنند. او قضاوت می کند که در میان طالبان »افراد منطقی« 

وجود دارند که آماده اند، در صورتی که مال عمر، رهبرشان، 
تقاضای صلح کند، توسط دستور عمل او راهنمایی شوند.
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ریال مادرید در پی یافتن 
جانشینی برای واران

فان خال: شاید دی ماریا 
از یونایتد جدا شود

کارلوس رکساچ: شکست دادن 
ریال مادرید هرگز آسان نیست

اینتر خواهان جذب یووتیچ

لويیس فان خال، سرمربي منچستريونايتد عنوان کرد که انتظار 
جدايي  احتمال  ولي  بماند  منچستر  در  ماريا  دي  آنخل  دارد 
اش در تابستان را رد نکرد. هافبک آرجانتینی در تابستان از 
ريال مادريد راهی منچستريونايتد شد، ولی نتوانست عملکرد 
خیره کننده ی خود را در پیراهن شیاطین سرخ تکرار کند. با اين 
حال، فان خال عنوان کرد که سعی می کند از استعداد بی نظیر 
در  باشگاه  از  اش  جدايی  احتمال  ولی  کند  استفاده  ماريا  دی 

تابستان وجود دارد.
او گفت: »به عنوان مربی، نمی توان جواب بله يا خیر قاطعی 
داد زيرا در پايان بازيکن است که تصمیم می گیرد ولی فکر 
که  اتفاقاتی  وجود  با  شود.  جدا  تیم  از  بخواهد  او  نمی کنم 
خیلی  منچستريونايتد  در  از حضور  او  داده،  رخ  اش  خانه  در 
خوش حال است. من همیشه اين طور بوده ام، اگر به گذشته ام 
بازيکن، کسی  از فلسفه ی من است.  اين بخشی  نگاه کنید، 
بايد  او  ببرد،  ب  نقطه  به   A نقطه ی  از  را  توپ  که  نیست 
باره چیزی مشخص نیست،  بنابراين، در اين  تاثیرگذار باشد. 
ولی هم چنین به وجه تبلیغاتی نیز احترا م می گذارم و آن را زير 
نظر دارم. نمی توان پول بسیاری برای يک بازيکن هزينه کرد و 

فصل بعد او را از لیست تیم خارج کرد«.
از  پس  وقتی  زيرا  بماند  او  می کنم  »فکر  داد:  ادامه  فان خال 
اخراج مقابل آرسنال و شکست ما، واکنشش را ديدم، او خیلی 
خوب بود و اخالقش را دوست داشتم. وقتی هماهنگی را بین 

بازيکنان و خودم می بینم، شکی ندارم که موفق خواهیم شد«.

کارلوس رکساچ در مقابل خبرنگاران از پیروزی بارسلونا مقابل 
ايبار صحبت کرد و گفت: »شکست دادن ريال مادريد هرگز 
ال  در  رقابت  هستند.  سرحال  و  منسجم  آن ها  نیست.  آسان 
کسی  هر  بود.  خواهد  نزديک  خیلی  همیشه  مثل  کالسیکو 

پیروز شود کار زيادی برای فتح اللیگا نخواهد داشت«.
وی در خصوص شرايط ديدار ال کالسیکو اظهار داشت: »ريال 
لوانته را شکست دهد و اين  بايد  مادريد پیش از ال کالسیو 
کار آسان نیست. بارسا در ال کالسیکو در خانه بازی می کند 
غیرقابل  بازی  اين  اما  است،  برتری  صاحب  حیص  اين  از  و 
را  اين ديدار  ال کالسیکو  نیست. شرايط ريال در  پیش بینی 
بر  را  تمرکز خود  ابتدا  در  بايد  بارسلونا  کمی دشوار می کند، 
با  ديدار  اين  در  پیروزی  با  و  بگذارد  با من سیتی  ديدار  روی 

روحیه عالی پا به ال کالسیکو بگذارد«.

از  جدايي  آماده ی  منچسترسیتي  مهاجم  يووتیچ،  استفان 
اينترمیالن  عالقه  از  حاکي  گزارش ها  و  است  منچسترسیتي 
و  بونی  حضور  با  که  يووتیچ  اوست.  جذب  به  مانچیني  و 
جدايی  قصد  ندارد،  سیتی  در  کردن  بازی  برای  شانسی  ژکو، 
از سیتیزن ها را دارد. مانچینی که سعی داشت در زمان حضور 
يووتیچ در فیورنتینا او را جذب کند، پس از اخراج از نیمکت 

اتحاد، مهاجم مورد عالقه ی خود را در تیم سابقش ديد.
يووتیچ قصد دارد بار ديگر به ايتالیا بازگردد و اينتر از مشتريان 
میلیونی   17 پیش نهاد  از  حاکی  گزارش ها  اوست.  ثابت 

نراتزوری برای بازگرداندن ستاره سابق فیورنتینا است. 

نشريه ی OJOGO، چاپ لیسبون، در شماره ی ديروز خود 
براي  لیسبون  اسپورتینگ  مدافع  به  ريال  که  است  کرده  ادعا 

جانشیني واران عالقه مند شده است.
انگلستان  از  باال  پیش نهادات  آمدن  نشريه،  اين  ادعای  طبق 
چلسی،  يورويی  میلیون   50 پیش نهاد  جمله  از  واران،  برای 
مديران ريال را برای فروش اين مدافع جوان فرانسوی به وسوسه 
آينده دار  و  ساله   22 مدافع  اساجیو،  ريکاردو  است.  انداخته 
لیسبون، برای جانشینی واران مورد توجه  باشگاه اسپورتینگ 
ريالی ها قرار گرفته و تماس های اولیه با باشگاه پرتگالی نیز 

برقرار شده است.
با اين حال، نشريات اسپانیايی به خاطر حضور زيدان در ريال، 
اصلی  عامل  زيدان  می دانند.  پايین  را  واران  جدايی  احتمال 
انتقال واران از النس به ريال بود و اعتماد ويژه ای نیز به اين 
بازيکن دارد. ريال مادريد به احتمال فراوان با دو مهره ی اصلی 
انتهای فصل  در  نیز  راموس  و  په  په  يعنی  دفاعی خود،  خط 

تمديد خواهد کرد.

بنیتس جانشین پیگرینی 
در منچسترسیتی می شود

الم: از تیم به خاطر حمایتش تشکر می کنم

فان خال: زمانی که احساس کنم بازیکنان به من 
ایمان ندارند، از این تیم خواهم رفت

رونالدو، محبوب ترین شخصیت 
در شبکه های اجتماعی

گرت بیل آماده برای بازگشت به لیگ برتر

مودریچ: ال کالسیکو 50-50 است

مسی، نزدیک تر از همیشه 
به توپ طالی پنجم

کرد  اعالم  انگلیس  استار«  »ديلی  روزنامه ی 
فصل  پايان  در  منچسترسیتی  باشگاه  سران 
از  پیگرينی  مانويل  اخراج  صورت  در  جاری 
سرمربیگری اين تیم رافائل بنیتس را جانشین 
وی خواهند کرد. اين در حالی است که شايعه 
است  مطرح  هم  ناپولی  در  پیگرينی  حضور 
جايی که قرارداد بنیتس در پايان فصل جاری 
با آن به پايان خواهد رسید و تا به اين لحظه 
بحث تمديد قراردادش نه از سوی وی و نه از 

سوی باشگاه ناپولی مطرح نشده است. 
مربیگری  نیکمت  روی  پیگرينی  جايگاه 
اخیر  ضعیف  نتايج  پی  در  منچسترسیتی 
آبی پوشان  است.  شده  تزلزل  دچار  تیم  اين 
دوم  رده ی  در  حاضر  حال  در  منچستر  شهر 
جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس جای دارند 
شود  موفق  )يک شنبه(  ديروز  چلسی  اگر  و 
شکست  استمفوردبريج  در  را  ساوتهمپتون 
دهد اختالفش با من سیتی را به هشت امتیاز 
که  است  حالی  در  اين  داد.  خواهد  افزايش 
هم  ديگر  معوقه  بازی  يک  لندنی  آبی پوشان 
دارند که در صورت پیروزی در آن اين اختالف 
به 11 امتیاز افزايش پیدا خواهد کرد. با اين 
شرايط می توان تا حدود بسیار زيادی قهرمانی 
شاگردان ژوزه مورينیو را در فصل جاری لیگ 

برتر قطعی دانست. 
انگلیس  حذفی  جام  در  که  منچسترسیتی 
در  شب  چهارشنبه  نکرد،  عمل  موفق  هم 
دور برگشت از مرحله يک هشتم نهايی لیگ 
به  نیوکمپ  در  بايد  حالی  در  اروپا  قهرمانان 

مصاف بارسلونا برود که در ديدار رفت 2 بر 
صعود  برای  و  شده  کاتاالن ها  مغلوب  يک 

چاره ای جز پیروزی بر بارسا ندارد. 
بر اساس گزارش »ديلی استار« اگر اين مربی 
را  گذشته  فصل  موفقیت  نتواند  شیلیايی 
اتحاديه  جام  و  برتر  لیگ  در  قهرمانی  با  که 
انگلیس پايان يافت، تکرار کند سران باشگاه 
مانوئل  اخراج  صورت  در  منچسترسیتی 
بنیتس  رافايل  سراغ  به  ساله   61 پیگرينی 

خواهند رفت. 
حاضر  حال  در  اسپانیايی  سرمربی  اين 
گزينه  که  است  مربیانی  فهرست  صدر  در 
نام  لیست  اين  در  است.  پیگرينی  جانشینی 
ديه گو  و  مونیخ  بايرن  پپ گواديوال، سرمربی 
ديده  هم  اتلتیکومادريد  سرمربی  سیمئونه، 
می شد ولی با توجه به اين که اين دو مربی در 
پايان فصل جاری قصد ترک تیم های خود را 
ندارند شانس بنیتس که در پايان فصل جاری 
برای  می رسد،  پايان  به  ناپولی  با  قراردادش 

احراز اين پست بیش تر از ديگران است. 
فتح  را  يوفا  والنسیا جام  با  بنیتس 54 ساله 
قهرمانان  لیگ  قهرمانی  به  را  لیورپول  کرد، 
چلسی  با  هم  پیش  سال  دو  و  رساند  اروپا 
گذشته  فصل  ناپولی  شد.  اروپا  لیگ  قهرمان 
در اولین حضور بنیتس در اين تیم به عنوان 
سومی سری A ايتالیا رسید و در فصل جاری 
هم اين تیم در حال حاضر با 46 امتیاز در رده 
چهارم ايستاده است و با رم دوم جدولی چهار 

امتیاز اختالف دارد. 

دچار  گذشته  سال  اواخر  که  الم  فیلیپ 
ماه  چند  از  پس  شد  پا  سنگین  مصدومیت 
دوری شنبه شب در اواخر بازی خارج از خانه 
با وردربرمن به میدان آمد. او برای دقايقی به 
جای ماريو گوتسه به مستطیل سبز رفت و 

در برد 4 بر صفر سهیم شد.
داشت:  اظهار  مونیخی ها  ساله   31 ستاره ی 
دوری  مدت ها  از  بعد  که  زيباست  بسیار 

امیدوارم  بیايم.  میدان  به  توانستم  بارديگر 
بايرن  به  بیش تر  آمادگی  کسب  با  بتوانم 
کنم.  کمک  فصل  باقیمانده  بازی های  در 
که  می کنم  تشکر  تیم  از  داد:  ادامه  وی 
چنین بازی خوبی انجام داد و از من حمايت 
سخت تر  حريف  اگر  می کنم  تصور  کرد. 
هم  دقیقه  چند  همین  برای  ديروز  شايد  بود، 

نمی توانستم به میدان بیايم.

منچستريونايتد هم اکنون با کسب 53 امتیاز 
لیگ  جدول  چهارم  مکان  در  مسابقه،   28 از 
تیم در 5 ديدار  اين  بازيکنان  قرار دارد.  برتر 
کسب  پیروزی   3 و  شکست   2 خود،  اخیر 
يکی  ) يک شنبه شب (  ديشب  حاال  و  کرده اند 
از مهم ترين ديدارهای فصل را مقابل تیم ششم 
جدول يعنی تاتنهام پیش رو داشتند. اختالف 
منچستريونايتد با تاتنهام فقط 3 امتیاز است 
و در صورت شکست شیاطین سرخ در ديدار 
تا  آن ها  لیورپول،  پیروزی  و هم چنین  امشب 

جايگاه ششم سقوط خواهند کرد.
آستانه  در  سرخ،  شیاطین  هالندی  سرمربی 
زمانی  گفت:  تاتنهام  برابر  امشب  مهم  ديدار 
بین  جانبه  دو  ارتباط  که  کنم  احساس  که 
بازيکنان و مربی به اندازه کافی خوب نیست 
تیم  اين  از  ندارند،  ايمان  من  به  بازيکنان  و 
خواهم رفت. من در اولین فصل قرارداد خود 
هستم و می توانم اين تیم را به قهرمانی لیگ 

از آن  قهرمانی  اين  احتماال  برسانم، ولی  برتر 
چلسی خواهد بود. آنچه که بايد انجام دهیم 
چهار  میان  در  ما  است.  روند  اين  دادن  ادامه 

تیم برتر دنیا قرار داريم.
فان خال ادامه داد: وقتی ارتباط میان خودم و 
بازيکنان را می بینیم هیچ شک و شبهه ای در 
آن ندارم. البته که لحظات ناامید کننده داريم، 
ولی بازيکنان، اعتماد به نفس الزم برای صعود 

به لیگ قهرمانان را دارند.
مربی  وقتی  دارم  ياد  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
اکمار«  زد  »ای  نام  به  کوچکی  خیلی  باشگاه 
در  شديم.  دوم  فصل  اولین  در  شدم؛  هالند 
فصل  سومین  در  و  شديم  سوم  فصل  دومین 
به  من  رسیديم.  يازدهم  مکان  به  حضورم 
رفت.  خواهم  تیم  اين  از  که  گفتم  بازيکنان 
که  خواستند  و  آمدند  من  خانه  به  آن ها  ولی 
در  و  می مانم  خوب  بسیار  گفتم  من  بمانم. 

چهارمین سال، قهرمان شديم.

 107 آمار  به  رسیدن  با  رونالدو  کريستیانو 
میلیون اليک در فیس بوک، از شکیرا، همسر 
به محبوب ترين  و  پیشي گرفت  پیکه  جرارد 
شخصیت در شبکه هاي اجتماعي تبديل شد. 
فوتبالیست  بهترين  و  طال  توپ  سه  دارنده ی 
فوتبالیست  محبوب ترين  دنیا،  حاضر  حال 
به  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  شخصیت  و 
حساب می آيد. او که اين دو ماه اخیر، شرايط 
چندان مناسبی نداشته و در اوج نیست، در ماه 
اکتبر از مرز 100 میلیون اليک در فیس بوک 

اليک  میلیون   107 به  او  حاال  اما  کرد؛  گذر 
رسیده است. 16000 اليک بیش تر از همسر 

مشهور جرارد پیکه.
اليک،  میلیون   78 با  مسی  رونالدو،  از  پس 
فیس بوک  در  محبوب  فوتبالیست  دومین 
بعدی  رده های  در  نیز  نیمار  و  بکهام  است. 
 6  .83 با  بارسلونا  هم چنین  دارند.  قرار 
میلیون اليک، محبوب ترين باشگاه فوتبال در 
فیس بوک است و ريال با 82. 9 میلیون، در 

رده دوم قرار دارد.

را  خود  فوتبال  دوران  مقطع  بدترين  بیل، 
بازي بدون گول زده  پشت سر مي گذارد. 9 
و اتهامات کم کاري و عدم مشارکت در دفاع 
داده  قرار  شديدي  فشار  تحت  را  او  تیمي، 

است. 
 100 قیمت  با  گذشته  فصل  که  بیل  گرت 
میلیون يورو به ريال مادريد پیوست، در سال 
درخشان  نمايشی  تیم،  اين  در  اول حضورش 
نقش  خود،  حساس  گول های  با  و  داشت 
ارزشمند  افتخار   4 کسب  در  مهمی  بسیار 
ريال مادريد ايفا کرد اما سال 2015 تا بدينجا 
نبوده  ريال سال خوبی  برای  نه  و  او  برای  نه 

است.
آنچلوتی را متهم کرده اند که به درخواست پرز 
انتقال گران قیمت بیل، همواره و  و به خاطر 
ترکیب  در  را  بازيکن  اين  هر شرايطی  تحت 

ثابت قرار می دهد و به نوعی او مجبور است 
 4-3-3 سیستم  از  بیل  گرت  خاطر  به  که 
در  مادريد  ريال  که  سیستمی  کند.  استفاده 
است.  نبرده  چندانی  سود  آن  از  اخیر  ماه  دو 
به  ندادن  پاس  و  خودخواهی  به  حتی  بیل 
رسانه های  سوی  از  نیز  خود  هم تیمی های 

اسپانیايی متهم شده است.
همه ی اين مسايل، فشار شديدی را روی اين 
بازيکن وارد کرده اند و به ادعای ديلی میرور، 
انگلستان  برتر  لیگ  به  بازگشت  او در صدد 
باشگاه  انگلیسی،  نشريه  اين  ادعای  به  است. 
منچستريونايتد همچون ماه های گذشته، گزينه 
اول اين ستاره ی ولزی برای بازگشت به لیگ 
اين  برای  حاضرند  سرخ  شیاطین  است.  برتر 
جابه جا  نیز  را  نقل و انتقاالت  رکورد  بازيکن، 

کنند.

هفته  يک  و  ماه   4 از  پس  مودريچ  لوکا 
ثابت  ترکیب  در  ديشب  اللیگا،  در  غیبت 
رفت.  میدان  به  لوانته  مقابل  مادريد  ريال 
در  و  نوامبر  اواسط  که  مودريچ  مصدومیت 
ايتالیا  و  کرواسی  ملی  تیم های  ديدار  جريان 
برای  گرفت،  را  ارزشمند  اين هافبک  گريبان 
که  مساله ای  شد.  تمام  گران  مادريد  ريال 
خود  خبری  نشست  در  هم  آنچلوتی  کارلو 

بدان اعتراف کرد. 
مودريچ در شکست 4-3 ريال مقابل شالکه، 
بازی  و  داشت  حضور  میدان  در  دقیقه   30
خوبی نیز به نمايش گذاشت. او در آستانه ی 
با  گفت وگو  در  مارچ   22 کالسیکوی  ال 
»پیش  گفت:  نووستی  اسپورتسکه  نشريه ی 
پیش  را  لوانته  مقابل  بازی  کالسیکو،  ال  از 
ضمن  تا  ببريم  را  بازی  اين  بايد  داريم.  رو 
با  شالکه،  مقابل  تلخ  شکست  فراموشی 
برويم.  نوکمپ  به  بیش تری  نفس  به  اعتماد 
ال کالسیکو بازی حساس و مهم فصل برای 
هواداران هر دو تیم است. شانس پیروزی در 

نمی کنم  فکر  البته  است.  ديدار 50-50  اين 
هر تیم که برنده شود، شانس اول قهرمانی در 

اللیگا لقب بگیرد«.
مودريچ در پاسخ به اين سوال که چرا از سال 
پیوست،تنها در يک ديدار  به ريال  2012 که 
رفته  میدان  به  نوکمپ  در  بارسلونا  مقابل 
اين سوالی است که  »نمی دانم.  است، گفت: 

شايد بهتر باشد از مورينیو بپرسید )خنده(«.
مودريچ هم چنین در مورد بازگشتش به میادين 
پس از 4 ماه گفت: »لحظه ای فراموش نشدنی 
شدم،  زمین  وارد  شالکه  مقابل  وقتی  بود. 
احساس  کردند.  تشويق  مرا  يکصدا  هواداران 
روزی را داشتم که برای اولین بار وارد برنابئو 
مورد  در  که  است  زود  هنوز  البته  بودم.  شده 

شرايطم صحبت کنم«.
هافبک کروات ريال، خودش را ناجی اين تیم 
در  را  دنیا  بازيکنان  بهترين  »ريال  نمی داند: 
اختیار دارد و فکر نمی کنم من ناجی اين تیم 
باشم. در فوتبال چیزی به اسم ناجی نداريم و 
اين اتحاد تیمی است که تعیین کننده است«.

لیو  غیرمنتظره ی  اوج گیري  و  درخشش 
مسي در سال 2015، بسیاري از کارشناسان 
و هواداران فوتبال را غافل گیر کرد. مسی 
که فصل 2014-2015 را خوب آغاز نکرد، 
سال  انتهايی  ماه های  تا  را  روندی  همان 
2014 طی کرد که در فصل گذشته از او 
ديده بوديم:آمار متوسط در گولزنی و پاس 
ماه  در 4  رونالدو  اينها درخشش  به  گول. 
با  اما  کنید؛  اضافه  را  سال 2014  انتهايی 
شروع سال جديد میالدی، افت رونالدو توأم 

شد با اوجگیری لیونل مسی. 
برای  بازی   17 سال،  بدين جای  تا  مسی 
بارسلونا انجام داده و موفق به زدن 20 گول 
اين  با  است.  شده  گول  پاس   12 دادن  و 
گولزنی های متوالی، او توانست از رونالدو 
تعداد  و  گرفته  پیشی  گولزنان  جدول  در 

 43 به  را  فصل  ابتدای  از  خود  گول های 
برساند. مسی در تمام فصل گذشته موفق 
به زدن 41 گول شده بود. بدين ترتیب او 
سه ماه مانده به پايان فصل، از آمار گولزنی 

فصل گذشته خود پیشی گرفت.
و  دهد  ادامه  روند  همین  به  اگر  مسی 
رونالدو نتواند بر افت هفته های اخیر خود 
تصاحب  اول  امید  می تواند  شود،  چیره 
نیز  جاری  فصل  در  اروپا  طالی  کفش 
در  مسی  گولزنی  استثنايی  آمار  باشد. 
او  فوق العاده  نمايش های  با  جديد،  سال 
در بازی های بارسا نیز همراه بوده بطوريکه 
بسیاری از کارشناسان از همین حاال بخت 
از  بیش  را  طال  توپ  تصاحب  برای  او 
رونالدو و هر ستاره ی ديگر دنیای فوتبال 

می دانند. 













Mondayشماره 798سال چهارم25 حوت، 1393دوشنبه 16 March 2015 Year 04 Vol 798 web: www.etilaatroz.com   

خارجه  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
برقراری صلح در کشور را به مشکل مهاجران 
پیوند داده و گفته اند، همواره از مهاجران به 
عنوان ابراز سیاسی در برابر حکومت استفاده 
شده است. عتیق اهلل عاطف مل، معین مالی و 
اداری این وزارت گفت، تا بازگشت مهاجران، 
صلح تأمین نمی شود؛ زیرا از طریق مهاجران 

همیشه بر حکومت فشار وارد می شود.
ارائه  جزئیات  بیش تر  مورد  این  در  او  اما 
افغانستان  مهاجران  مشکالت  ولی  نکرد، 
ایران(  و  )پاکستان  همسایه  کشور  دو  در 
بیش تر است. حکومت پاکستان که از سوی 
طالبان  اصلی  حامی  پیشین  دولت  سران 
هزاران  اخیر  ماه  چند  در  بود،  شده  معرفی 
مهاجر افغانستان را به گونه ی اجباری اخراج 

کرده اند.
دیروز  کنندگان  عودت  و  مهاجران  وزیر  اما 
گفت، در سفرش به پاکستان این مشکل را 
و  مالی  معین  حال،  این  با  است.  کرده  حل 
 ۵2 از  بیش  در  گفت،  خارجه  وزارت  اداری 
مهاجر  میلیون  نیم  و  هفت  حدود  کشور، 
سه  از  بیش  می کنند.  زندگی  افغانستان 
میلیون این مهاجران در پاکستان و بیش از 
یک و نیم میلیون تن دیگر در ایران و متباقی 

در کشورهای دیگر هستند.
عاطف مل که روز گذشته برای پاسخ دهی به 
مجلس سنا فراخوانده شده بود، در پاسخ به 
مشکالت  زمینه ی  در  سناتوران  سوال های 
نیاز  مهاجران  معضل  رفع  گفت،  مهاجران 

شرایط  اگر  افزود،  او  دارد.  قوی  اراده ی  به 
داخل  در  افغانستان  مهاجران  برای  زندگی 
فراهم شود، هیچ افغانی در پاکستان و ایران 
زندگی نخواهد کرد. مشکالت ما در زمینه ی 

صلح نیز حل می شوند.
مهاجر  هزاران  گذشته  سال های  جریان  در 
دالیل  به  اما  بازگشتند؛  خارج  از کشورهای 
ناامنی، نبود برنامه، فقر، بیکاری و نبود کار 
دوباره کشور را ترک کردند. در حال حاضر 
حکومت  سران  از  مهاجران  و  شهروندان 
حل  برای  تا  دارند  تقاضا  ملی  وحدت 
مشکالت مهاجران برنامه های دوام دار روی 

دست بگیرد.
و  مهاجران  وزیر  بلخی،  عالمی  سید  حسین 
عودت کنندگان دیروز در مجلس سنا گفت، 

باید  برای بازگشت آب رومندانه ی مهاجران، 
زمینه های اسکان و اشتغال در داخل مساعد 
موقتی  آن ها  بازگشت  آن،  غیر  در  و  شود 
خواهد بود. او افزود، در حال حاضر در اکثر 
ندارد  وجود  زیربنا یی  مهاجران  شهرک های 
زندگی  آن جا  در  کسی  دلیل،  همین  به  و 

نمی کند.
مشترک  کمیسیونی  است  قرار  که  افزود  او 
حل  برای  سکتوری  وزارت های  از  متشکل 
رییس  شود.  ایجاد  مهاجران  مشکالت 
خواهد  کمیسیون  این  رأس  در  جمهور 
کمیسیون  این  در  بلخی،  گفته ی  به  بود. 
مشکالت  حل  برای  اداره  هر  مکلفیت های 
آنان  برای  سهولت  فراهم آوری  و  مهاجران 

مشخص می شود.

و  زنان  انستیتوت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  می گویند،  صلح 
نظر  در  را  زنان  طالبان، سهم  با  گفت وگوهای صلح 
بگیرند. آنان با تأکید بر این که در این گفت وگوها باید 
بر  دولت  گفتند،  باشند،  داشته  حضور  زن  نمایندگان 
اساس یک گفتمان ملی و با طرح قوی وارد مذاکرات 

صلح شود.
دیروز  صلح  و  زنان  انستیتوت  رییس  فروغ،  وژمه 
نتایج  آنان  گفت،  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
مذاکرات  در  زنان  حضور  مورد  در  را  ارزیابی شان 
فرستاده اند.  اجرایی  رییس  و  جمهو  رییس  به  صلح 
خانم فروغ ابراز امیدواری کرد که این دو رهبر به این 
پیش نهاد آنان پاسخ مثبت دهند و آن را عملی کنند.

با گرم شدن خبر آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان، در 
چند روز گذشته شماری دیگر از نهادهای مدافع زنان 
مذاکرات  این  در  زن  نمایندگان  حضور  خواستار  نیز 
شد ند. رییس اجرایی پیش تر گفت که مذاکرات صلح 
با طالبان در آینده ی نزدیک آغاز می شود. بر اساس 
گزارش های ارائه شده، قرار است این مذاکرات در ماه 

روان آغاز شود.

پاکستان، چین و عربستان در این مذاکرات نقش دارند 
چین  مقام های  گفت،  پیش  روز  دو  اجرایی  رییس  و 
زمینه  این  در  طالبان  نمایندگان  با  بار  سه  کنون  تا 
روز  دو  جمهور  رییس  هم چنان  کرده اند.  گفت وگو 
و  رفت  سعودی  عربستان  به  بار  سومین  برای  پیش 
یکی از اهداف سفر او، گفت  وگو در مورد روند صلح 

خوانده شده است.
اما نگرانی در مورد صداقت پاکستان در گفت وگوهای 
صلح با طالبان وجود دارد. در چند روز گذشته شماری 
از اعضای شورای ملی و سران احزاب سیاسی گفتند، 
رییس جمهور در این زمینه باید از پاکستان ضمانت 
بخواهد. پاکستان حامی اصلی طالبان از سوی دولت 

پیشین به رهبر حامد کرزی  معرفی شده بود.
پاکستان  همکاری  از  اکنون  غنی  جمهور  رییس  اما 
خوش بین  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  زمینه ی  در 
است. رییس اجرایی نیز دو روز پیش در سخنرانی خود 
در هند گفت، از همکاری پاکستان در گفت وگوهای 
صلح استفبال می کنیم. اما افزود، صداقت پاکستان در 
زمینه ی گفت وگوهای صلح با طالبان با گذشت زمان 

مشخص می شود.

وزارت خارجه:
تأمین صلح به حل مشکل مهاجران وابسته است

انستیتوت زنان و صلح:
نمایندگان زن در گفت  وگوهای صلح حضور داشته باشند
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Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.  

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام


