
پیچیدگی های نقشه ی صلح
سومین دور نشست گروه هماهنگی چهارجانبه در اسالم آباد 
اعالمیه ای گفته  با نشر  یافت. وزارت خارجه کشور  پایان 
که  راه  نقشه  روی  چهارجانبه،  هماهنگی  گروه  که  است 
مراحل و گام های این روند را مشخص می سازد، به توافق 
توافق  ارائه جزئیات و موارد  بدون  رسید. وزارت خارجه 
شده می گوید، کشورهای گروه هماهنگی چهارجانبه توافق 
نمودند که تالش ها را برای تعیین تاریخ گفت وگوهای مستقیم 
صلح، میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه های طالبان 
ادامه دهند و توقع می رود که تا پایان فبروری 2016 میالدی، 

تاریخ گفت وگوهای مستقیم...

حکومت در خواب زمستانی، 
چه کسی بغالن را نجات دهد؟
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حاکمیت محلی، ممثل دموکراسی
تعبیر دموکراسی از زمرۀ اصطالحات موضوعۀ متدن یونان باستان است و در اصطالح سده های نوین، دموکراسی عبارت از حاکمیت توده هاست که اکرث بوسیلۀ رأی و انتخاب مردم به میان می آید. 

به سخن دیگر، ادارۀ کارها در روشنایی دموکراسی، در اختیار رأی اکرثیت آن گروه از مردم است که برمبنای قانون، حق رأی دهی دارند. 

به سخن کوتاه باید گفت که منظور از دموکراسی، به میان آمدن حاکمیت همه گیر و جامع است. ایجاد و پیدایش چنان دموکراسی که بر اساس رأی مستقیم مردم و برای مردم، عرض وجود کرده 

باشد. چنان حاکمیتی که ارادۀ مردم درآن متثیل شده باشد. بدین ترتیب، هرگاه حاکمیت محلی در یک جامعه )خواه این جامعه کوچک باشد یا بزرگ( به میان می آید، مؤثریت آن فراگیر و ادارۀ آن 

قدرمتند خواهد بود. 

قریه یا محل، یک جامعۀ کوچک محسوب میشود. در این جامعۀ کوچک، هرگاه، بخاطر بهبود امور محل، رفاه اجتامعی و رشد و آبادی آن یک حاکمیت محلی به میان آید، طبعاً مؤثریت آن وسیع 

و قابل توجه خواهد بود. 

ایجاد شوراهای انکشافی قریه از طریق برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستاهای افغانستان، خود منایانگر پدیدآمدن حاکمیت محلی در دهات است. این شوراهای انکشافی 

که در نتیجۀ انتخابات و رأی آزاد روستاییان کشور به میان آمده و یگانه نهاد مدنی به شامر میروند، تصمیم، اختیار، قدرت و ارادۀ مردم محالت و قریه ها را به نحوۀ مرغوبی متثیل میکنند. 

امروزه هر شورای انکشافی قریه، به مثابه حاکمیت قدرمتند محلی، امور اجتامعی را در سطح قریه ها اداره میکند و بخاطر پیرشفت، انکشاف و آبادی قریه تصمیم اتخاذ منوده و برمبنای آن فیصله 

مینامید. 

بیشرتینه منازعات و کشمکش های  تبادل نظر و مشوره حل وفصل مینامیند. در فرونشاندن  از طریق  قریه  میان مردم  را  قریه، منازعات، اختالفات و کشیده گی ها  انکشافی  به همینگونه، شوراهای 

خانواده گی و محلی، شوراهای انکشافی قریه نقش برجسته یی را ایفا کرده و مردم نیز از این رهگذر تا حدود زیاد راضی و خشنود اند. 

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات تالش ورزیده است تا اقتدار و صالحیت شوراهای انکشافی قریه بیشرت ازپیش افزایش یابد و حتی به عنوان ادارۀ حکومتی، یک مرجع رسمی در 

زمینۀ پیشربد امور مربوطۀ محل در قریه ها، شناخته شوند. 

لذا گفته میتوانیم که برنامۀ همبستگی ملی و شوراهای انکشافی آن، در تقویت اصل دموکراسی در جامعۀ محلی، نقش اساسی را ایفا میامیند. 

در یک تعداد گردهآمیی ها و کنفرانسهای بزرگ که از طرف وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل دایر گردیده است، برای تقویت این نقش اساسی، بحث ها و تالش های زیادی صورت گرفته 

است. در قطعنامه های کنفرانس ها، به این نکته توجه زیاد مبذول شده است که شوراهای انکشافی قریه درروستا ها و محالت، حیثیت خویش را به عنوان متثیل کنندۀ دمو کراسی، رأی و ارادۀ مردم، 

تثبیت منایند. خوشبختانه این حیثیت را در اجراآت و امور متداول روزانۀ خویش به خوبی تثبیت کرده اند و روز تا روز منحیث یک نهاد حاکمیت محلی قدرمتند، امور اجتامعی، پیرشفت، تالش ها 

وپالن های آبادی و عمران را مدیریت کرده اند. 

روستاییان کشور، از تنظیم، تدبیر و مدیریت فعالیت ها و امورشوراهای انکشافی قریه های خویش رضاییت دارند. ما هم آرزو میکنیم که این شوراها بازهم برای آبادی و عمران روستا ها توجه منایند 

و بیشرت ازاین، نقش شانرا منحیث سفیر دموکراسی در جوامع کوچک روستایی به نحو احسن به رس رسانند. 

ادارۀ ارتباط عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا و انکشاف دهات
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یا پادشاه

گفت وگوی بی پرده در 

مورد گفت وگوهای صلح 

افغانستان

شرکت برشنا، شرکت نیمه خصوصی- دولتی است که مسئولیت 
مدیریت برق وارداتی و داخلی را در سطح والیات کشور به عهده 

دارد.
با مطالعه ی گزارش ساالنه سازمان شفافیت بین الملل که دومین 
مقام فاسدترین کشور جهان را نصیب افغانستان و زمامداران اش 
نموده بود، اشتباهاً با وجود شنیدن و خواندن ده ها خبر در رابطه به 
این که وزارت خانه ها و مقامات بلند پایه ی دولتی بابت پرداخت بیل 
برق شان میلیون ها افغانی از شرکت برشنا قرض دارند و این شرکت 
بنا به دالیلی نمی تواند پول بیل برق را از آن ها جمع آوری کند، 
تصور می کردم حداقل در این »وادی گرگ ها« یک اداره ی هست 
که تا هنوز مثل سایر ادارات دولتی – خصوصی کشور کسی در 
مورد فساد و کم کاری مسئولین و کارمندان آن سخن نگفته است. 
بی خبر از این که فساد، کم کاری و بی مسئولیتی در این اداره از هر 

اداره ی دیگر بیشتر است و مردم را رنج می دهد.
یافته های من از جایی ریشه می گیرد که سرنوشت...

امیدواری ها نسبت به از سرگیری روند صلح افغانستان بار 
دیگر افزایش یافته است. نشست های 11 جنوری و 18 
جنوری در اسالم آباد و کابل، مقام های کابل و پاکستانی 
و نمایندگان ایاالت متحده و چین را دور هم آورد تا نقشه 
راه از سرگیری گفت وگوهای صلح را طرح کنند. در اوایل 
ماه جوالی، وقتی منابع افغان افشا کردند که مال عمر، 
رهبر روحانی طالبان، دو سال قبل مرده است، گفت وگوها 
با طالبان متوقف شد. تصور می شد که مال اختر منصور،...

باید  افغانستان  صلح  روند  از  انتظارات 
اندازه گیری شود. با قدرت نفوذ فزاینده ی 
به  پیوستن  از  گروه  این  امتناع  و  طالبان 
دست  هم چنان  پایدار  صلح  گفت وگوها، 

نیافتنی باقی مانده است.
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گروه هماهنگی چهارجانبه: انتظار داریم تا پایان فبروری
یا من یا خر تاریخ گفت وگوهای مستقیم با طالبان مشخص شود

از چند روز بدین سو، نبرد شدید بین نیروی های
 امنیتی افغان و طالبان در دندغوری والیت بغالن

 جریان دارد و هنوز هم نیروی های امنیتی افغان نتوانسته اند 
چندی  دندغوری  درآورند.  خویش  تصرف  به  را  دندغوری  که 
وزیر  منگل،  گالب  توسط   تفاهم نامه   یک  امضای  با  پیش 
سرحدات، اقوام و قبایل به نحوی به طالبان سپرده شد. در این 
به هیچ  نیروی های مسلح کشور  که  بود  ذکر شده  تفاهم نامه 

عنوان اجازه علمیات نظامی در دندغوری را ندارند.
ماه علمیات نظامی علیه  از گذشت چندین  بعد  به هر صورت، 

طالبان در این ولسوالی توسط وزارت دفاع کشور...
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پیچیدگی های نقشه ی صلح
سومین دور نشست گروه هماهنگی چهارجانبه در اسالم آباد پایان 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  کشور  خارجه  وزارت  یافت. 
گروه هماهنگی چهارجانبه، روی نقشه راه که مراحل و گام های 
وزارت خارجه  رسید.  توافق  به  می سازد،  را مشخص  روند  این 
بدون ارائه جزئیات و موارد توافق شده می گوید، کشورهای گروه 
تعیین  برای  را  تالش ها  که  نمودند  توافق  چهارجانبه  هماهنگی 
حکومت  نمایندگان  میان  صلح،  مستقیم  گفت وگوهای  تاریخ 
افغانستان و گروه های طالبان ادامه دهند و توقع می رود که تا پایان 
فبروری 2016 میالدی، تاریخ گفت وگوهای مستقیم تعیین شود. 
چهارجانبه  هماهنگی  گروه  می گوید  خارجه  وزارت  اعالمیه ی 
تاریخ 4 حوت  به  این گروه  بعدی  تا نشست  است  توافق کرده 

1393 خورشیدی در کابل برگزار شود.
آیا گروه هماهنگی چهارجانبه نقشه راه صلح را ترسیم و تدوین 

کرده است؟ 
قبل از برگزاری سومین نشست این گروه در اسالم آباد حکومت 
وحدت ملی ابراز امیدواری کرده بود که با برگزاری سومین دور از 
لیست گفت وگوها، نقشه ی صلح تکمیل خواهد شد و در صورت 
گفت وگوهای  زمان  صلح،  راه  نقشه  روی  کشور  چهار  توافق 
مستقیم دولت افغانستان با طالبان فرا خواهد رسید و آن گاه سلسله 
نشست های گروه هماهنگی چهارجانبه پایان خواهد یافت. اکنون 
با ختم دور سوم گفت وگوهای چهار کشور، قرار است ماه بعدی 
گروه  اگر  شود.  برگزار  کابل  در  گروه  این  نشست  چهارمین 
دور  چرا  است،  رسیده  توافق  به  صلح  نقشه ی  روی  هماهنگی 

چهارم این نشست در کابل برگزار می شود؟ 
از  از یک طرف  دارد.  بسیار  تناقض های  اعالمیه وزارت خارجه 
توافق چهار کشور سخن می گوید و از جانب دیگر تاریخ دقیق 
اعالمیه  این  می کند.  ارائه  را  کابل  در  گروه  این  بعدی  نشست 
رسیده اند،  توافق  به  مسایلی  چه  روی  کشور  چهار  نمی گوید 
گام های که قرار است دولت افغانستان بر اساس ان بردارد کدام ها 
است و چه مراحل باید پیموده شود تا زمان گفت وگوهای مستقیم 
دولت افغانستان با طالبان فرا برسد. اساسًا هیچ اشاره به این مسایل 

نشده است. 
وزارت خارجه هم از توافق سخن می گوید و هم نشست بعدی 
این گروه را نوید می دهد. نتیجه ی این چند دستگی بیان گر این 
را  صلح  نقشه  است  نتوانسته  هماهنگی  گروه  که  است  واقعیت 
تدوین کند. دالیل عدم توافق این نشست برای مردم واضح نیست. 
سران  خوش بینی های  که  است  مسئله   این  است  روشن  آن چه 
حکومت وحدت ملی برای پایان بخشیدن به درازدامن ترین منازعه 
در کشور بسیار ساده لوحانه است. به نظر نمی رسد جنگ جاری 
در افغانستان برای تمامی کشورهای حاضر در گفت وگوهای صلح 
واحد باشد بلکه هر یکی از این کشورها ریشه ها و عوامل بحران 
جاری را به عوامل متعدد ربط خواهد داد که طالبان یکی از این 
موارد است. مسئله اصلی حاضر کردن گروه طالبان دور میز مذاکره 
این که  بسا  چه  نیست  افغانستان  در  و خون ریزی  پایان جنگ  و 
موارد عدم توافق و پیچیده شدن هرچه بیشتر جنگ بر می گردد به 
پاکستان. پاکستان با استفاده از وضعیتی که خود در خلق آن نقش 
داشته/دارد، تالش خواهد کرد نگرانی های اصلی و آجندای مهم 
خود را روی میز افغانستان بگذارد. خط دیورند، چه گونگی روابط 
گروه های  از  کابل  می کند  ادعا  پاکستان  این که  و  دهلی  و  کابل 
جدایی طلب پاکستانی حمایت می کند از موارد عمده ی این کشور 
مثبت  پاسخ  پاکستان  نگرانی های  این  به  کابل  زمانی که  تا  است. 
ندهد و مستقیم با پاکستان گفت وگو نکند، بعید به نظر می رسد 
که جنگ پایان داده شود. اما آیا حکومت وحدت ملی در موقعیتی 

هست که بتواند با پاکستان گفت وگو کند؟
واقعیت دیگر این است که حکومت وحدت ملی حاضر نیست 
به رغم تمام انتظارات و انتقادها، مردم افغانستان را در جریان این 
پروسه ملی قرار دهد. تأمین صلح خواست مردم افغانستان است 
مردم  تا  است  بسیار گفته شده  این موضوع سخن  روی  اکیداً  و 
در  است،  خورده  گره  همه  سرنوشت  به  که  روندی  جریان  در 
میان گذاشته شود. اما گفت وگوهای صلح به صورت باورنکردنی 
کنار  آن  از  افغانستان  شهروندان  و  مرموزتر  روز،  هر  گذشت  با 

گذاشته می شود. 

چهارشنبه
14دلو
1394
سالپنجم

شماره1004

جواد ناجی



در  چهارجانبه  هامهنگی  گروه  اعضای  روز:  اطالعات 
که  کردند  توافق  اسالم آباد  در  دلو،   17 شنبه،  روز  نشست 
تاریخ گفت وگوهای مستقیم صلح،  تعیین  برای  را  تالش ها 
طالبان  گروه های  و  افغانستان  حکومت  منایندگان  میان 

ادامه دهند.
این گروه گفته است، توقع می رود که تا پایان ماه فربوری 

2016، تاریخ گفت وگوهای مستقیم تعیین شود.
وزارت خارجه افغانستان اعالمیه ای مشرتک سومین نشست 
آن  در  که  رسانده  نرش  به  را  چهارجانبه  هامهنگی  گروه 
را  طالبان  گروه های  متام  گروه،  این  اعضای  است،  آمده 

فراخواندند که به روند گفت وگوهای صلح بپیوندند.
»نقشه  روی  چهارجانبه  هامهنگی  گروه  اعضای  هم چنان 
و گام های  »مراحل  با گروه طالبان که  افغانستان  راه« صلح 

این روند را مشخص می سازد، به توافق رسیدند.«

افغانستان،  منایندگان  میان  چهارجانبه  نشست  سومین 
رسگیری  از  برای  راه  یافنت  برای  چین  و  امریکا  پاکستان، 
اسالم آباد  در  طالبان  گروه  با  افغانسان  صلح  گفت وگوها 
خارجه  وزارت  معاون  چودری،  احمد  اعزاز  شد.  برگزار 
افغانستان  هیئت  و  است  بوده  نشست  این  میزبان  پاکستان 
خارجه  وزارت  سیاسی  معاون  کرزی،  خلیل  حکمت  را 
ویژه  مناینده  اولسن،  جی  ریچارد  است.  کرده  رهربی 
شی  دینگ  و  پاکستان،  و  افغانستان  برای  متحده  ایاالت 
جون فرستاده ویژه چین برای افغانستان، ریاست هیئت های 

امریکا و چین را به عهده داشته اند.
در اعالمیه مشرتک این گروه آمده است: »گروه هامهنگی 
هرچه  برگزاری  برای  راه ها  جست وجوی  به  چهارجانبه 
با  منایندگان  میان  صلح  مستقیم  گفت وگوهای  زودتر 
صالحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان پرداخت. 

در این زمینه، گروه هامهنگی چهارجانبه، روی نقشه راه که 
به توافق  این روند را مشخص می سازد،  مراحل و گام های 

رسید.«
کرده  تأکید  چهارجانبه  هامهنگی  »گروه  افزوده:  اعالمیه 
فیصله  باید  صلح،  گفت وگوهای  روند  پیامد  که  است 
سیاسی ای باشد که منتج به پایان خشونت و برقراری صلح 

پایدار در افغانستان شود.«
هموار  هدف  به  که  است  کرده  توافق  گروه  این  هم چنان 
به  افغانستان،  در  صلح  گفت وگوهای  روند  راه  ساخنت 
تاریخ  به  است  قرار  دهد.   ادامه  شان  منظم  نشست های 
کابل  در  گروه  این  نشست  چهارمین  جاری  سال  حوت   4

برگزار شود.
دور اول و سوم نشست های گروه هامهنگی چهارجانبه در 

اسالم آباد و دور دوم آن در کابل برگزار شد.

اطالعات روز: یو جینگ، سفیر چین در کابل روز شنبه، 
که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس  با  دیدار  در  دلو،   17
چین  به  را  افغانستان  که  آهن  راه  احداث  تفاهم نامه ی 

وصل می کند، به زودی امضا خواهد شد. 
افغانستان از چین خواسته بود که کار عملی راه آهن  قبالً 

افغانستان آغاز شود. چین- 
آقای یوجینگ هم چنان گفته است که بعد از سفر معاون 
این کشور  افغانستان تصور رهربی  به  رییس جمهور چین 

است.  کرده  تغییر  مثبت  صورت  به  افغانستان  به  نسبت 
رییس  رسمی  سفر  اولین  از  بعد  که  افزوده  یوجینگ 
عرصه های  در  دوجانبه  روابط  نیز  چین  به  غنی  جمهور 
گسرتش  مردمی  ارتباطات  و  امنیتی،  اقتصادی،  سیاسی، 

است. یافته 
به  خربنامه ای  نرش  با  جمهوری  ریاست  مطبوعات  دفرت 
به عنوان  چین  که  است  نوشته  کابل  در  چین  سفیر  از  نقل 
با  افغانستان  جانبه صلح  گروه هامهنگی چهار  یک عضو 

مال محمد رسول، رهرب  هواداران  از  روز: گروهی  اطالعات 
اخرت  مال  به  ویدیویی  نرش  با  طالبان،  شده  جدا  شاخه ی 
می گویند  و  داده  هشدار  طالبان  تازه  رهرب  منصور،  محمد 
)آی  پاکستان  استخارات  سازمان  طرف  از  منصور  مال  که 
اس آی( انتخاب شده و به زودی در رسارس کشور در برابر 

جنگ جویان او خواهند ایستاد.
این ویدو که در والیت فراه ضبط شده، شامری از باشندگان 
پای سخرنانی هواداران مال  که  نشان می دهد  را  این والیت 
رسول نشسته اند و جنگ جویان این شاخه ی ناراضی طالبان 
رسمیت  به  منصور  محمد  اخرت  نام  به  را  کسی  می گویند، 
منی شناسند و مردم در نربدهای پیش رو با افراد مال منصور 

از آنان پشتیبانی کنند.
به گزارش طلوع نیوز، مال احمد یاسین، از فرماندهان محلی 
مال محمد رسول در فراه گفته است: »گروه ما برای هر والیت 
یک والی و برای هر ولسوالی یک مسئول تعیین کرده است، 

به صف ما بپیوندید و در برابر گروه مخالف مبارزه کنید.«
از هواداران مال محمد رسول در  مالعبدالظاهر، یکی دیگر 
این  در  که  است  »برای عاملان دین رضور  است:  گفته  فراه 
عاملان  فتوای  به  انسان ها  اگر  بگویند.  را  حق  تاریخ  مرحله 
پرسیده  دین  عاملان  از  قیامت  روز  در  می شوند  کشته  دین 

می شود.«
حمله های  که  می کنند  تأکید  گردهامیی  این  در  حارضان 

اطالعات روز: کمیسیون تدارکات ملی 12 قرارداد به ارزش 
1.6 میلیار افغانی را تصویب و چهار پروژه ی دیگر را رد کرده 

است.
دفرت مطبوعات ریاست جمهوری روز شنبه با نرش خربنامه ای 
تدارکات  کمیسیون  پنج شنبه  روز  نشست  در  که  است  گفته 
ملی، ۴1 پروژه و موارد تدارکاتی از ۹ وزارت و ادارات مستقل 

به  نتیجه 12 قرارداد  حکومت مورد بحث قرار گرفت که در 
ارزش حدود  1.6 میلیارد افغانی تصویب، ۴ پروژه ی دیگر رد 

و ۹ پروژه برای بررسی  به نهادهای مربوطه واگذار شد.
خربنامه افزوده که اسفالت رسک به طول 1۵ کیلومرت در شهر 
شربغان، تدارک امور خدمات فالیت چک میدان های هوایی 
در  صحی  وقایوی  خدمات  عرضه  رشیف،  مزار  و  هرات 

اطالعات روز: سخن گوی والی ننگرهار می گوید که تعداد 
اشرتاک کنندگان امسال کانکور نسبت به سال گذشته در 

این والیت کاهش یافته است. 
روزنامه  به  ننگرهار  والیت  سخن گوی  خوگیانی،  عطاالله 
از  نفر   12000 حدود  در  امسال  که  گفت  روز  اطالعات 
مکاتب این والیت فارغ شده اند که از این میان 10780 نفر 

آن در کانکور رشکت کرده اند. 
وی می گوید در سال گذشته در حدود بیش از 11000 نفر 

در کانکور رشکت کرده بودند.
پرس   ۹۹30 و  دخرت   8۵0 امسال  که  افزود  خوگیانی  آقای 
والیت  در  کانکور  امتحان  کرده اند.  اشرتاک  کانکور  در 
شنبه  روز  از  که  می شود  برگزار  روز  چهار  برای  ننگرهار 

ملی  همبستگی  برنامه  ساحوی  مسئول  روز:  اطالعات 
ارزگان  والیت  در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
هزینه ی  با  برنامه  این  انکشافی  پروژه   21 که  می گوید 
ولسوالی های  از  در شامری  افغانی  میلیون   28 از  بیش 

این  والیت به بهره  برداری سپرده شده است.

ریاست رسانه های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و 
انکشاف دهات روز شنبه با نرش خربنامه ای گفته است 
این پروژه ها در ولسوالی های ترینکوت، شهید حساس، 
مورد  و  تکميل  والیت  این  گیزاب  و  ارزگان  خاص 

استفاده مردم قرار گرفته است.

تأمین  به خاطر  افغانستان  از تالش های دولت  گروه طالبان 
صلح و ختم جنگ حامیت می کند.

گفت وگوهای  در  را  چین  نقش  نیز  غنی  جمهور  رییس 
و  خوانده  مهم  جانبه  چهار  گروه  در  افغانستان  صلح 
خواهان همکاری بیشرت این کشور در عرصه های مختلف 

به ویژه در روند صلح شده است.
براساس طرح این راه آهن، کاشغر چین نقطه ی آغاز این 
خط آهن است و با عبور از قرغیزستان و تاجیکستان وارد 
با عبور از والیت  شیرخان بندر والیت قندوز شده و بعد 
هرات به ایران وصل می شود. این راه آهن حدود دو هزار 
1۵0 کیلومرت  100 کیلومرت دارد که حدود یک هزار و  و 

افغانستان می گذرد. آن از خاک 

هواداران اخرت محمد منصور را بی پاسخ نخواهند گذاشت و 
می گویند که رهرب پیشین شان 1۴ تا 18 سال پیش در پاکستان 

کشته شده است.
مالالله گل، یکی دیگر از فرماندهان محلی مال محمد رسول 
در فراه گفته است: »تا چه زمانی غالمی پاکستان را کنیم؟ شام 
ببینید که 1۴ تا 18 سال می شود که رهرب ما کشته شده و هنوز 

قربش برای ما معلوم نیست.«
طالبان،  پیشین  رهرب  عمر،  محمد  مال  مرگ  افشای  از  پس 
و  منصور  هوادان مال محمد  دو شاخته عمده؛  به  این گروه 
هواداران مال محمد رسول، تقسیم شده است. پس از انتخاب 
کویته  طالبان یک عضو شورای  رهرب  عنوان  به  منصور  مال 
پاکستان  استخبارات  سازمان  را  منصور  مال  که  بود  گفته  نیز 
)آی اس آی( به حیث رهرب و جانشین مال عمر انتخاب کرده 
است. هواداران مال منصور و مال رسول در چندین مورد در 

والیت زابل با هم درگیر شده اند.

والیات بلخ، قندهار، هرات، بدخشان، غزنی، کابل و قندوز و 
متدید 120 کیلومرت لین برق در والیت فراه شامل پروژه های 
ملی  تدارکات  کمیسیون  نشست  در  می باشد.  شده  منظور 
بیشرتین موارد تدارکاتی مربوط به وزارت های صحت عامه 
و فواید عامه بوده است. رییس جمهور غنی در این نشست 
برشی  منابع  ظرفیت  عرصه  در  بیشرت  اصالحات  خواستار 
به  این دو وزارت شده است. غنی  و مکانیزم های کاری در 
اصالحات  تا  داده  دستور  عامه  صحت  وزارت  مسئوالن 
ظرفیت  تقویت  و  تدارکات  بخش  در  را  الزم  اقدامات  و 

تدارکاتی این وزارت روی دست گیرد. 

رشوع و تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت.
است  قرار  افغانستان،  معارف  وزارت  معلومات  اساس  بر 
از  شوند.  کانکور  امتحان  شامل  نفر  هزار   3۵0 امسال 
مجموع این رقم، قرار است 120 هزار تن آن در نهادهای 

تحصیالت عالی و نیمه عالی جذب شوند. 
امتحان کانکور در افغانستان همه ساله با مشکالتی همراه 
بوده است. از جمله عدم پذیرش و بی نتیجه ماندن تعداد 
برابر  در  عمده  چالش های  کنندگان  اشرتاک  از  زیادی 

رشکت کنندگان کانکور می باشد.

اعامر  شامل  پروژه ها  این  که  افزوده  خربنامه 
زراعتی،  آب  کانال های  پلچک ها،  دیوارمحافظوی، 
دیوار استنادی، جوی های کنار رسک و حفر چاه های 
حدود  آن ها  مزايای  از  که  می باشند  آشامیدنی  آب 

۴۵68 خانواده مستفید خواهند شد.
رشوع  از  ملی  همبستگی  برنامه  که  افزوده  منبع 
یک  از  بیش  ارزگان  والیت  در  تاکنون  فعالیت اش 
پروژه   1280 تطبیق  در  را  افغانی  میلیون   23 و  میلیارد 

عام املنفعه به مرصف رسانده است.

گروه هماهنگی چهارجانبه: انتظار داریم تا پایان فبروری
 تاریخ گفت وگوهای مستقیم با طالبان مشخص شود

سفیر چین: تفاهم نامه ی احداث راه آهن 
چین- افغانستان به زودی امضا خواهد شد

گروه طرفداران مال رسول: 
مال منصور دست نشانده آی اس آی است

کمیسیون تدارکات ملی 12 قرارداد به ارزش 1.6 
میلیارد افغانی را منظور کرد

میزان اشتراک کنندگان کانکور امسال 
در ننگرهار کاهش یافته است

21 پروژه انکشافی در والیت ارزگان به بهره 
برداری رسید



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

از چند روز بدین سو، نبرد شدید بین نیروی های امنیتی 
افغان و طالبان در دندغوری والیت بغالن جریان دارد 
که  نتوانسته اند  افغان  امنیتی  نیروی های  هم  هنوز  و 
دندغوری  درآورند.  خویش  تصرف  به  را  دندغوری 
چندی پیش با امضای یک تفاهم نامه  توسط  گالب 
به  نحوی  به  قبایل  و  اقوام  سرحدات،  وزیر  منگل، 
طالبان سپرده شد. در این تفاهم نامه ذکر شده بود که 
نیروی های مسلح کشور به هیچ عنوان اجازه علمیات 

نظامی در دندغوری را ندارند.
علمیات  ماه  چندین  گذشت  از  بعد  صورت،  هر  به 
نظامی علیه طالبان در این ولسوالی توسط وزارت دفاع 
کشور به راه انداخته شد که متاسفانه تاحال نتوانسته اند 
این ولسوالی را از تصرف طالبان خارج کنند. به نقل 
کمک  به  مسلح  طالبان  کشور،  معتبر  رسانه های  از 
پایگاه های  پاکستانی در ولسوالی دندغوری  انجینران 
این  با  مقابله  توان  زمینی  قوای  نظامی ساخته اند که 
پایگاه های نظامی ساخته شده توسط طالبان را ندارند. 
در  ملی  وحدت  حکومت  سران  حال  تا  میان  این  در 
والیت  دندغوری  ولسوالی  در  درگیری ها  به  ارتباط 
بغالن اظهار نظری نکرده اند و اما سوال اساسی این 
است که با گذشت حدود دو هفته چرا تا حال سران 
حکومت وحدت ملی در ارتباط به ولسوالی دندغوری 
چیزی نمی گویند؟ آیا در پی این علمیات  کدام رمز و 
راز پنهانی نهفته است که سران حکومت لب بر سخن 
نمی گشایند؟ چرا تا حال سرپرست وزارت دفاع شخصًا 
جنگ  وزارت  سرپرست  به عنوان  نبرد  اول  خط  در 
کشور، حضور نیافته است؟ آیا دولت توان تامین امنیت 

این یک ولسوالی را ندارد؟ 
و  استدالل  کدام  با  قبایل  و  اقوام  سرحدات،  وزیر 
را  دندغوری   تفاهم نامه ی   قانون،  کدام  برمبنای 
امضا نموده است؟ آیا دولت و سران حکومت وحدت 

چرا  ندارند؟  را  خویش  وزیر  برکناری  توانایی  ملی 
که  نمی پرسند  شان  کابینه  وزیر  از  حکومت  سران 
راستی  به  است؟  کرده  امضا  را  تفاهم نامه  این  چرا 
سنگین  نبرد  این  در  شده  اهدا  هواپیماهای  از  چرا 
استفاده نمی شود؟ آیا واقعًا دولت توانایی تامین امنیت 

شهروندان خود را ندارد؟ 
بحث مهم این است که با وجود این همه نابسامانی 
که در درون نظام وجود دارد، چرا همه مهر سکوت را 

برلب زده اند؟ 
اگر سران حکومت وحدت ملی در پیوند به این قضیه 
باید  نیز  دوم  قندوز  منتظر  نمایند،  اختیار  خاموشی 
بود  سکوتی  هم چون  کندوز  قضیه  در  چون  باشند؛ 
گردید.  طالبان  به دست  والیت  آن  سقوط  سبب  که 
استخبارات  مهره های  و  دست ها  بغالن  سقوط  با  آیا 
پاکستانی دست دارند تا »پروسه« ی به اصطالح صلح 
پیموده  مشخص  راه  بدون  است  سال  چندین  که  را 

می شود، به چالش بکشند؟!
می تواند  نبرد  خط  در  دفاع  وزارت  سرپرست  حضور 
و  ببخشد  امیدواری  مسلح کشور  نیروهای های  برای 
قوی تر  می گذرد،  آن چه  به  نسبت  را  شان  انگیزه ی 
سازد. ولی سوالی که مطرح می شود این است که چرا 
نمی رود؟  نبرد  به خط  کشور  وزارت جنگ  سرپرست 

شاید یکی از دالیل این باشد که وی هنوز سرپرست 
عالقه مندی  هیچ  این که  یا  و  ندارد  است، صالحیت 
مردم  مشروع  حق  این  ندارد.  نبرد  در  شرکت  به 
اراده ی  بدون  )قبایل(  وزیر  یک  چرا  بدانند  که  است 
وزیر  می کند.  واگذار  طالبان  به  را  منطقه  یک  مردم 
برای  را  منطقه  این  حقوقی  اعتبار  کدام  با  سرحدات 
طالبان وگذار نموده است. مردم حق دارند بدانند که 
حکومت داران برای شان  چه چیزی را انجام می دهند. 
حکومت وحدت ملی که ترکیبی از دو رقیب انتخاباتی 
می باشد، باید راه حل های جدی را بکار ببرد تا از این 
و  غنی  آقایان  نرود.  سوال  زیر  آن  مشروعیت  بیشتر 
عبداهلل می توانستند و می توانند که همین حاال هم از 
فرصت  ها استفاده نموده و نگذارند که مخالفان مسلح 
در  کنند.  وارد  لطمه  شان  حاکمیت  به  بیشتر  این  از 
جریان  و  ملی  وحدت  حکومت  کاری  روزهای  آغاز 
کمپاین های انتخاباتی هر دو رهبر حکومت از مبارزه با 
فساد سخن می  گفتند که متاسفانه بعد از راه یافتن هر 
دو رقیب به حکومت این امر مهم تحقق نیافت. هنوز 
هم حکومت وحدت ملی در راستای خدمت گذاری به 
ملت، کارهای خانگی زیادی را بردوش دارد. امیدوارم 
زمستانی  خواب  از  زودتر  چه  هر  حکومت  سران  که 

بیدار شوند.
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غنی  میان  سیاسی  توافق نامه ی  اساس  بر  ملی  وحدت  حکومت  عمر 

فاصله ی  در  ملی  نزدیک است. حکومت وحدت  پایانش  به  عبدالله،  و 

امنیت  رییس  قبل،  چندی  است.  دفاع  وزیر  بدون  سال  یک  از  بیشرت 

ملی را مجبور به استعفا کردند تا ریاست امنیت ملی در کنار وزارت دفاع 

شده  تعریف  قانون  در  نهادها  مدت رسپرستی  شود.  اداره  با رسپرست 

اما حکومت وحدت ملی به خوبی این قانون را زیر پا گذاشت و تا هنوز 

هم این دو اداره ی مهم امنیتی با رهربی غیرمرشوع و غیر قانونی اداره 

می شود. 

از جانب دیگر، توقع حکومت وحدت ملی با رسیدن فصل رسما، کاهش 

این  ظاهراً  اما  بود  افغانستان  دولت  علیه  تروریستی  گروه های  جنگ 

توقع بیش از حد خوش بینانه بوده، چون شدت حمالت طالبان و سایر 

گروه های تروریستی نه تنها کم نشده که افزایش هم یافته. والیت های 

زیادی عمالً درگیر جنگ اند و ولسوالی های بیشرتی دست خوش ناامنی 

تا مرز سقوط. 

افزایش ناامنی، نبود رهربان قانونی در راس وزارت دفاع و ریاست امنیت 

نیست.  مسئله  عبدالله  و  غنی  آقایان  از  هیچ کدام  برای  ظاهراً  ملی، 

مسئله ی اساسی این دو بزرگوار، هنوز هم هامن بگیر و منان های قبل 

از شکل گیری حکومت و آغاز شکل گیری حکومت وحدت ملی است. در 

تازه ترین مورد این بگیر و منان های غنی و عبدالله، آوازه ی کناررفنت وزیر 

داخله از سمت رهربی وزارت داخله قابل توجه است. وزیری که گفته 

می شود به دنبال نداشنت صالحیت در تقرر معین، استعفانامه اش را برای 

رییس جمهور فرستاده. هرچند هنوز استعفای او به صورت رسمی تایید 

نشده و معلوم نیست تا چه زمانی در کِشوی میز آقای غنی باقی می ماند. 

عبدالرحمن  می خواسته  علومی  نورالحق  آقای  که  است  چنین  زمزمه ها 

رحامنی را به حیث معین امنیتی وزارت داخله بگامرد اما با مخالفت آقای 

با تقرر عبدالرحمن  این که  آقای عبدالله ضمن  عبدالله مواجه می شود. 

آقای  به  داخله مخالفت می کند،  وزارت  امنیتی  معین  به حیث  رحامنی 

علومی دستور می دهد که از سمت وزارت داخله استعفا کند. توافق نامه ی 

سیاسی وزارت ها و ریاست ها را میان ارشف غنی و عبدالله تقسیم کرده. 

و  رییس  میان  نیز  دو جناح  در سطح  بعداً  تقسیم بندی کلی،  این  البته 

معاونینش تقسیم بندی جزئی می شود. 

حاال وزارت داخله هم می رود که در کنار وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت 

ملی، صاحب رسپرست شود تا مثلث رسپرستی تکمیل شود. در حالی که 

شامر والیات درگیر جنگ با طالبان و گروه های تروریستی، هر روز بیشرت 

می شود. کافیست به اوضاع والیاتی چون هلمند، بغالن، غزنی و ننگرهار 

به  نیازی  ناامنی در کشور واضح شود. هیچ  تا عمق فجایع  توجه شود 

اثبات بی توجهی و کم کاری مسئولین  انتحاری در  استعانت از حمالت 

سنگ های  زیر  را  بغالن  اواخر  این  در  که  سیاستی  نیست.  حکومتی 

حرف هاست.  این  از  پیچیده تر  بسیار  داده،  قرار  قدرت  آسیاب  سنگین 

جنجال های غنی و عبدالله روی عزل و نصب مهره ها و افراد در راس 

ادارات و تشکیالت حکومت، زمینه را برای بیشرت پیچیده تر شدن اوضاع 

فراهم می کند. 

تاسف بار  آن چه  اما  اند.  کنیم، مردم مردم مترضر  از هر طرف که گز   

است، وضع بد امنیت در جامعه و گرفتاری مفرط غنی و عبدالله بر رس 

جابه جایی مهره هاست. ظاهراً تقسیم وزارت خانه ها آن گونه که در ابتدای 

توافق نامه ی سیاسی مطرح بوده، قناعت هر دو طرف را فراهم نکرده. 

تنشی که این روزها در سطح رهربی وزارت داخله جریان دارد، داشنت 

و نداشنت صالحیت نورالحق علومی در تقرر معین امنیتی نیست، بلکه 

کشمکش غنی و عبدالله است که در طول دوران حکومت وحدت ملی با 

قوت خویش جاری بوده. ورنه رسپرستی وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت 

ملی هیچ توجیه قانونی ندارد و هرگز به صالح مملکت نیست. رسپرستانی 

که به دلیل رسپرست بودن از خیلی از صالحیت ها محروم است. 

این بگیرومنان های غنی و عبدالله حساب شده است. این که آخر بازی 

چه کسی چه چیزی به دست می آورد، من منی دانم. حدسم بر این است 

به شکل  برای دوره ی طوالنی تر و  انحصار قدرت  که مسئله ی اساسی 

متمرکزتر در افغانستان است. غنی با تیمش به دنبال کارهایی اند که نباید 

باشند. عبدالله هم در مقابل او درمانده تر از ماست. گفت وگوهای صلح، 

نشان  می شود،  گزارش  بغالن  از  که  غریبی  روایات  و  عجیب  اتفاقات 

می دهد که بازی ها یک طرفه است و عبدالله اصالً در خط این بازی ها 

نیست. البته تنها عبدالله نیست که از حرف های دسته اول بی خرب است، 

بی خربند.  نیز  ردیف می شوند  او  کنار  که  قومی  گاوآهن های  بلکه متام 

وجود  حرفی  که  می شد  خالصه  این ها  بی خربی  در  مسئله  کاش  البته 

نداشت. مسئله ی اصلی اعامل مبهم تیم غنی، اوضاع خراب امنیت و 

مردم همیشه مترضر افغانستان است. یا به قول شطرن بازان کافر، امنیت 

کیش رفته و ملت عمالً مات است.

امنیت کیش 
و مـلـت مـات

صفی الله امیری

بحث مهم این است که با وجود این همه نابسامانی که در درون 

نظام وجود دارد، چرا همه مهر سکوت را برلب زده اند؟ 

اگر رسان حکومت وحدت ملی در پیوند به این قضیه خاموشی 

اختیار منایند، منتظر قندوز دوم نیز باید باشند؛ چون در قضیه 

کندوز هم چون سکوتی بود که سبب سقوط آن والیت به دست 

طالبان گردید. آیا با سقوط بغالن دست ها و مهره های استخبارات 

پاکستانی دست دارند تا »پروسه« ی به اصطالح صلح را که چندین 

سال است بدون راه مشخص پیموده می شود، به چالش بکشند؟!

حکومت در خواب زمستانی،
چه کسی 

بغالن را نجات دهد؟
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است.  یافته  افزایش  دیگر  بار  افغانستان  صلح  روند  سرگیری  از  به  نسبت  امیدواری ها 

نشست های 11 جنوری و 18 جنوری در اسالم آباد و کابل، مقام های کابل و پاکستانی و 

نمایندگان ایاالت متحده و چین را دور هم آورد تا نقشه راه از سرگیری گفت وگوهای صلح 

را طرح کنند. در اوایل ماه جوالی، وقتی منابع افغان افشا کردند که مال عمر، رهبر روحانی 

با طالبان متوقف شد. تصور می شد که مال  طالبان، دو سال قبل مرده است، گفت وگوها 

اختر منصور، معاون عمر، با موافقت او در نشست ماه جوالی که با میزبانی پاکستان برگزار 

شده بود، شرکت کرده است. قرار گزارش ها، پنهان کردن مرگ عمر توسط منصور، بسیاری 

از فرماندهان ارشد طالبان را خشمگین ساخت و جانشینی خودخوانده منصور چالش هایی را 

در رهبری او به ارمغان آورد، از جمله چالش هایی از سوی مال محمد رسول، رقیب اصلی 

او. سپس منصور که به ستوه آمده بود، از ]شرکت[ در دور دوم گفت وگوها خودداری کرد.

در دو ]دور[ گفت وگوی چهارجانبه که هدف آن از سرگیری گفت وگوها بود، طالبان غایب 

بودند. باوجود برخی نشانه های مثبت، هیچ اطمینانی وجود ندارد که رهبران ارشد ]طالبان[ 

در دور بعدی گفت وگوها که برای 6 ماه فبروری برنامه ریزی شده است، شرکت خواهند کرد 

یا شرکت کننده ای بتواند از جانب جنبش طالبان که اکنون چندپارچه است، سخن بگوید. 

رقیبان منصور شامل چندین تنی است که با گفت وگوها به شدت مخالفت می کنند و مصمم 

پی  در  پی  با شکست های  آن ها  عزم  بدون شک،  نظامی هستند.  پیروزی  به  دستیابی  به 

نیروهای حکومتی در فصل غیرجنگی قوی تر شده است و دستاوردهای پی در پی طالبان در 

والیت هلمند، نشان دهنده آنست. بنا بر گزارش ها، در یک سوم حدود 400 ولسوالی این 

کشور یا کشمکش جریان دارد یا تحت کنترل ستیزه جویان است.

هرچند جناح منصور دفتر سیاسی این جناح در قطر را باز نگهداشته است، اما فرماندهان 

میدان نبرد آن هیچ عالقه ای به محدود کردن حمالتش به نفع گفت وگوها نشان نمی دهند و 

ظاهراً منصور نیز مشتاق پیوستن به گفت وگوهای صلح نیست. در یک کنفرانس بین المللی 

در قطر که در 24 ماه جنوری دایر شده بود، سخن گوی او هیچ تغییری در پیش شرط های 

دیرینه طالبان برای شرکت در گفت وگوها، از جمله درخواست خروج تمام نیروهای خارجی از 

خاک افغانستان و رهایی زندانیان طالب، اعالن نکرد. هم چنان گزارش شده بود که منصور 

در 7 ماه جوالی دو عضو ارشد شورای رهبری اش را که عضو گروهی بودند که قرار بود در 

گفت وگوهای عقیم ماه جوالی شرکت کنند، اخراج کرد.

بیشتر  به گفت وگوها چانس  بی نظمی در رهبری طالبان می تواند  و  اغتشاش  این حال،  با 

به  با  تا  دید  خواهند  فرصتی  را  گفت وگوها  به  ورود  طالبان،  کننده  شرکت  رهبران  بدهد. 

رسمیت شناخته شدن شان در سطح بین الملل، به برتری جناحی دست پیدا کنند. اختالف 

عناصری  از  فزاینده ای  طور  به  تا  داد  خواهد  اجازه  نیز  پاکستان  به  ]طالبان[  رهبری  در 

این جای کار،  تا  اما  نفوذ دارد.  بر آن ها  تا حدودی  در میان ستیزه جویان استفاده کند که 

مصلحت گرایان احتمالی طالبان هیچ نشانه ای از کاستن تقاضاهای شان یا گردن نهادن به 

درخواست های پاکستان برای گفت وگو، نشان نداده اند.

مشکالت سیاسی رییس جمهور اشرف غنی نیز مانع گفت وگوهای صلح خواهد شد. هرچند 

او از ابتکارعمل های دیپلماتیک اخیر به منظور از سرگیری گفت وگوها حمایت کرده است، 

اما هنوز با سوء ظن عمومی ای دست و پنجه نرم می کند که با رویکرد آشتی جویانه اش در 

قبال پاکستان به منافع افغانستان خیانت کرده است. منتقدان داخلی غنی هنوز نسبت به 

صداقت پاکستان در دنبال کردن گفت وگوها تردید دارند. عالوه برآن، منتقدان در افغانستان 

نگرانند که توافق ]باطالبان[ می تواند پیشرفت های سیاسی و اجتماعی چهارده سال گذشته 

را به مخاطره بیاندازد. غنی در پاسخی به منتقدانش، در دیدارش در 28 سپتامبر با راحل 

شریف، تاکید کرد که سه نقطه باید در گفت وگوهای جدید واضح باشد: افغان ها باید مطمئن 

باشند که پاکستان در روند صلح صادقانه همکاری می کند، در هرگونه توافق باید نهادهای 

دموکراتیک افغانستان محفوظ باشند و شرکت کنندگان طالبان باید از گروه های مربوط شان 

نمایندگی کنند نه از یک حکومت موازی با حکومت افغانستان.

شاید پاکستان بتواند بر تردید افغان ها در مورد نیتش فایق آید، اما نگرانی بیشتر در مورد 

دو خط قرمز دیگر - دموکراسی و هویت طالبان – وجود دارد که مبادا برآورده نشوند. طالبان 

که برای آن ها مشروعیت دولت شان در داشتن حکومتی نهفته است که اکیداً مطیع قانون 

شریعت باشد، از مدت ها پیش نظام سیاسی افغانستان، به ویژه به انتخابات دموکراتیک و 

قانون اساسی آن را خوار شمرده اند. همان طور که در کنفرانس پگواش مشخص شد، بعید 

است طرف اشتراک کننده طالبان در گفت وگوها هویت شان با امارت اسالمی را انکار کنند. 

تروریست می داند خودداری  با گروهی که  از گفت وگو  این که  با گفتن  این حال، غنی  با 

نشست  در  کابل  حکومت  حال،  این  با  است.  کرده  تعیین  نیز  دیگری  شرط  کرد،  خواهد 

ماه جنوری اسالم آباد با این موقف تناقض نشان داد و ظاهراً با پیشنهاد پاکستان مبنی بر 

این که به تمام گروه ها، بدون هیچ پیش شرطی، اجازه شرکت در گفت وگوها داده شود، 

موافقت کرد.

این  با  شود.  نگهداشته  باز  دارند،  صلح  به  تمایل  که  طالبان  روی  به  همیشه  باید  دروازه 

حال، جست وجوی بی امان صلح آوران طالبان با موانع قابل توجه مواجه است. واضح ترین 

نگرانی این است که گفت وگوها به طور اجتناب ناپذیری به جنبشی مشروعیت خواهد داد که 

از دیروقت بدین سو موافقت بین المللی را تطمیع کرده است. گفت وگوهای صلح هم چنین 

از خطر مخدوش شدن اذهان افغان های نمایندگی می کند که نمی دانند آیا طالبان دشمن 

است یا شریک گفت وگوها. مقام های حکومت افغانستان، به شمول حامد کرزی و اشرف 

غنی، در تالشی به منظور کشاندن رهبران آن ها در گفت وگوهای صلح، اعضای گروه طالبان 

را »برادر« خوانده اند و باعث اغفال و گیجی بیشتر شده اند.

همین چشم انداز گفت وگوها باعث شده است ایاالت متحده و متحدانش بر جریان اصلی 

رهبری طالبان در پاکستان فشار سیاسی و نظامی بیشتر وارد کنند. واشنگتن هرگز طالبان 

را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی اش که حکم تحریم را دارد، قرار نداده است 

و ]برکسی[ پوشیده نیست که ایاالت متحده - هنگام هدف قرار دادن شبکه حقانی، داعش 

و دیگر گروه های ستیزه جو با هواپیماهای بدون سرنشین - از طالبان مستقر در کویته چشم 

به  دادن  پایان  برای  پاکستان  بر  فشار  اعمال  هنگام  واشنگتن  ظاهراً  است.  کرده  پوشی 

عمل تفکیک بین افراط گرایان خوب و بد توسط این کشور، از اسالم آباد می خواهد که بین 

این  افغانی که احتمال شرکت آن ها در گفت وگوها وجود دارد و آن هایی که  ستیزه جویان 

کشور می خواهد کشته شوند، تفکیک قایل شود.

اثر خواهد  دیگری  بر  یکی  مسلماً،  است.  مهم  استراتژی  و جنگ همزمان یک  گفت وگو 

این  زیاد  احتمال  به  شود،  تفسیر  ضعیف  موقف  یک  از  استراتژی  این  اگر  اما  گذاشت. 

استراتژی برای دفع شکست استفاده خواهد شد نه تسهیل توافق. طالبان به سادگی اشتیاق 

حکومت کابل و حامیان بین المللی اش در آغاز گفت وگوها را به عنوان شاهدی برای بیچارگی 

شان تفسیر می کنند.

اما در صورتی که برخی از جناح های طالبان تصمیم شرکت در گفت وگوهای صلح را بگیرند، 

کسی که به پایان دادن سریع جنگ از طریق یک معامله/توافق کالن سیاسی دل بسته 

است باید به خاطر داشته باشد که گفت وگوها در جنگ هایی که بسیار کم تر پیچیده بوده اند، 

سال ها به درازا کشیده است. یک ارزیابی کامل باید این را در نظر بگیرد که اگر جلو وخیم تر 

نه حکومت  برتری خواهند داشت  در چانه زنی ها  نشود، طالبان  نظامی گرفته  اوضاع  شدن 

افغانستان. و حتا اگر موافقتی از طریق گفت وگوها حاصل شود، دلیلی وجود دارد که در 

مورد پذیرش گسترده آن و داشتن یک میکانیزم موثر اجرایی شدن آن تردید داشته باشیم. 

تعیین  نبرد  افغانستان در میدان  نهایی جنگ  نتیجه  زیاد  احتمال  به  بینانه،  واقع  به صورت 

خواهد شد. 
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گفت وگوی بی پرده 
در مورد گفت وگوهای 

صلح افغانستان
انتظارات از روند صلح افغانستان باید اندازه گیری شود. با قدرت نفوذ 

فزاینده ی طالبان و امتناع این گروه از پیوستن به گفت وگوها، صلح پایدار 
هم چنان دست نیافتنی باقی مانده است.

منبع: فارین پالیسی/ماروین وینبام

اما در صورتی که برخی از جناح های 
طالبان تصمیم رشکت در گفت وگوهای 
صلح را بگیرند، کسی که به پایان دادن 
رسیع جنگ از طریق یک معامله/توافق 
کالن سیاسی دل بسته است باید به 
خاطر داشته باشد که گفت وگوها در 
جنگ هایی که بسیار کم تر پیچیده 
بوده اند، سال ها به درازا کشیده است. 
یک ارزیابی کامل باید این را در 
نظر بگیرد که اگر جلو وخیم تر شدن 
اوضاع نظامی گرفته نشود، طالبان در 
چانه زنی ها برتری خواهند داشت نه 
حکومت افغانستان. و حتا اگر موافقتی 
از طریق گفت وگوها حاصل شود، دلیلی 
وجود دارد که در مورد پذیرش گسرتده 
آن و داشنت یک میکانیزم موثر اجرایی 
شدن آن تردید داشته باشیم. به صورت 
واقع بینانه، به احتامل زیاد نتیجه نهایی 
جنگ افغانستان در میدان نربد تعیین 
خواهد شد. 

با این حال، اغتشاش و بی نظمی در رهربی طالبان 
بدهد.  بیشرت  چانس  گفت وگوها  به  می تواند 
رهربان رشکت کننده طالبان، ورود به گفت وگوها 
شناخته  رسمیت  به  با  تا  دید  خواهند  فرصتی  را 
جناحی  برتری  به  بین امللل،  سطح  در  شان  شدن 
دست پیدا کنند. اختالف در رهربی ]طالبان[ به 
پاکستان نیز اجازه خواهد داد تا به طور فزاینده ای 
از عنارصی در میان ستیزه جویان استفاده کند که 
تا حدودی بر آن ها نفوذ دارد. اما تا این جای کار، 
نشانه ای  هیچ  طالبان  احتاملی  مصلحت گرایان 
به  نهادن  گردن  یا  شان  تقاضاهای  کاسنت  از 
نشان  گفت وگو،  برای  پاکستان  درخواست های 

نداده اند.

ترجمه: حمید مهدوی
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مسئولیت  که  است  دولتی  نیمه خصوصی-  برشنا، شرکت  شرکت 

مدیریت برق وارداتی و داخلی را در سطح والیات کشور به عهده 

دارد.

با مطالعه ی گزارش ساالنه سازمان شفافیت بین الملل که دومین 

مقام فاسدترین کشور جهان را نصیب افغانستان و زمامداران اش 

نموده بود، اشتباهاً با وجود شنیدن و خواندن ده ها خبر در رابطه 

به اين که وزارت خانه ها و مقامات بلند پایه ی دولتی بابت پرداخت 

بیل برق شان میلیون ها افغانی از شرکت برشنا قرض دارند و اين 

شرکت بنا به دالیلی نمی تواند پول بیل برق را از آن ها جمع آوری 

کند، تصور می کردم حداقل در این »وادی گرگ ها« یک اداره ی 

هست که تا هنوز مثل سایر ادارات دولتی – خصوصی کشور کسی 

نگفته  آن سخن  کارمندان  و  مسئولین  کم کاری  و  فساد  مورد  در 

این  در  بی مسئولیتی  و  کم کاری  فساد،  این که  از  بی خبر  است. 

اداره از هر اداره ی دیگر بیشتر است و مردم را رنج می دهد.

یافته های من از جایی ریشه می گیرد که سرنوشت بعد از مدت ها 

تا  ساخت  مجبورم  و  داد  گیر  تلگ  این  به  هم  مرا  پای  باالخره 

کار  روزهایی  بدل  در  اداره  که  رخصتی  هفته  یک  از  استفاده  با 

بیل  گنگ  سرنوشت  به  فامیل  مشوره ی  به  بود،  داده  اضافی ام 

برق خانه ای که در آن زندگی می کنیم رسیدگی نمایم. ماه ها بود 

که بعد از نقل مکان ما به آن جا باوجود رفت و آمد مکرر همه ی 

اعضای فامیل، در برج برق مربوطه از بیل آن خبری نبود.

شروع قضیه:

عسکری  حسن  امام  برق  برج  در  تماماً  را  رخصتی ام  اول  روز 

را  ما  رهایشی  ساحه  برق  بیل  توزیع  مسئولیت  که  برجی  همان 

دارد، گذراندم و تمام تالشم این بود تا میترخوان همان ساحه را 

که جدیداً چند ماه می شود در آن جا آمده است، متقاعد بسازم تا 

میتر برق ما را نشان بدهد. زیرا شماره ی میتر که در روی بیل ما 

نوشته است اصالً در صندوقی که ما از آن برق گرفته بودیم، وجود 

نداشت. برای این که حداقل او را اخالقاً مدیون خود نموده باشم، 

و  کارها کمکش کردم  در  و  ایستاده  کنارش  در  دو ساعت  حدود 

بیل های مراجعین را یافته و برای شان می دادم تا او به کارهایش 

برسد و برای رفتن با من وقت پیدا کند.

بعد از مدتی باالخره او حاضر شد و آمد. اما بدون کم ترین دستاورد 

دفتر  به  ظهر  از  بعد  که  کرد  نشان  خواطر  و  رفته  برج  به  دوباره 

بعد از ظهر همان روز به  تا به مشکل ات رسیدگی شود.  بیا  برج 

دفتر برج برق رفتم. او برایم مسئولیت داد تا در زون مربوطه که 

میتر  تاریخچه  و  برق  بیل  و  بروم  دارد،  موقعیت  ناظر  قلعه ی  در 

که  اسنادی  خواهان  و  رسانیده  زون  به  را  خود  بیاورم.  برایش  را 

بود.  بد  خیلی  آن جا  در  وضعیت  گردیدم.  بود،  شده  گفته  برایم 

مامورین کم سواد، تنبل و بی مسئولیت، من و ده ها نفر دیگری را 

چون توپ قوتبال به همدیگر پاس می دادند. آن ها جدا از این که 

کوچک ترین گرهی از کار ما نمی گشودند، ده ها مشکل و بهانه ای 

در  تیری  را چون  ما  و  نموده  ما عالوه  بر مشکالت  را هم  دیگر 

سیاهی رها می کردند.

باالخره کار به جایی کشید که به شماره 144 )مرکز شکایات( زنگ 

بزنم و از همه ی شان شکایت کنم. اين تماس با وجودی که 2۵ 

افغانی هزینه داشت، بدون کدام دستاورد با شنیدن چند وعده و 

نويد به پایان رسید. 

به هر صورت، بعد از چند بار نزاع و جر و بحث ها، به اسنادی که 

نیازم بود دست یافتم و دوباره به برج برق رفتم. آن جاه بود که در 

یافتم میترخوان ناحیه ی ما که در گذشته ها خود را وزیر برق برچی 

می خوانده، حدوداً یک سال شده است که میتر ما را نخوانده است 

و گزارش آن را برای شرکت برشنا نفرستاده است.

وقتی که در برج برق این مسئله را با میترخوان در میان گذاشتم، 

او گفت که وی جدیداً در این ساحه آمده است و در مورد گذشته ی 

دیگر  روز های  جریان  در  بعداً  ندارد.  مسئولیتی  هيچ  ساحه  این 

این جاه  در  دیگر  ساحه ی  از  کم کاری  علت  به  وی  که  دریافتم 

به صورت جبری موظف گردیده است و میترخوان سابق که خود را 

وزیر برق برچی می خوانده، بعد از فساد زیاد مالی و این همه خورد 

و برد کشور را ترک نموده و به جرمنی رسیده است و حال مردم 

مانده است و اشتباهات کاری دوره وزارت وی.

بعد از چند روز باالخره مجبور شدم که تمام اسناد میتر را از صاحب 

قبلی خانه بخواهم تا به ریشه ی اصلی مسئله پی برده و مشکل را 

از اساس حل نمایم. آن گاه متوجه شدم که وزیر گذشته ی برج ما، 

در هماهنگی با افرادی که قبالً در این خانه به گونه ی کرایه نشین 

زندگی می کرده اند آگاهانه شماره ی )سریال نمبر( میتر را اشتباه 

درج فورمه اش نموده و آن را در هر دوره میترخوانی بدون مصرف 

به شرکت برشنا گزارش داده است.

تا  امام حسن گرفته  از برج برق  ادارات برق کابل،  به  با مراجعه 

زون قلعه ناظر و جنکشن چهارم و اداره مرکزی برشنا در دهمزنگ 

دریافتم که این تنها من نیستم که برای این کارمندان بی انصاف 

و  پیر  افراد  نفر مخصوصاً  بلکه صد ها  به سرگرمی شده ام  تبدیل 

را  اداره روز شان  با سنین متفاوت مثل من هفته ها در این  زنان 

بدون کم ترین دستاورد سیاه می کنند و شام ها با دنيایی از عقده ،با 

دادن صد ها فحش به کارمندان کم کار شرکت برشنا و مسئوالن 

پُر»کش و فشش« با دل خونین به خانه های شان بر می گردند.

و  بنویسم  مورد  اين  در  گرفتم  تصمیم  که  بود  جاه  درست همین 

ادارات  در  آن چه که  از  را  کابل  برق  ریاست  بی کفایت  مسئوالن 

تحت مدیریت شان می گذرد، آگاه بسازم.

یافته های دیگر:

خودم،  کارهای  پیشبرد  کنار  در  تا  نمودم  تالش  مدت  آن  در 

نوشته ام  در  و  نموده  را جمع آوری  و درد دل های مردم  مشکالت 

بگنجانم. میترخوانان برج های برق شهر کابل خوب می دانند که 

فیصدی زیادی از مردم این شهر کرایه نشین و یا گروی نشین اند. 

آن ها با نیرنگ و حیله توسط دالالن شان با مردم تماس بر قرار 

به  را  )کوتاه(  خود شان شارت کت  گفته ی  به  راه هایی  و  نموده 

کرایه نشینان پیشنهاد نموده و از فقر آن ها و این که آن ها مدتی کم 

در این خانه ماندنی هستید و بدین شیوه می توانند خر شان را از 

پُل بگذرانند، بعد از رفتن شان باز دولت می فهمد و صاحب خانه؛ 

مبلغ معیین را از آن ها گرفته و شرکت برشنا را بدون آگاهی دهی 

از مقدار برق مصرف شده با دادن ده ها بهانه و دلیل دروغین در 

خفا قرار می دهند.

پادشاه  یا  سال  سه  از  »بعد  معروف  داستان  همان  عموماً  آن ها 

می میرد و یا خر و یا من«، را به مردم تعریف کرده و به گفته ی 

کابلی ها گب شان می دهند.

عالوه بر آن، همين وزیران برق در بدل رشوت- به گفته ی خود 

شان شیرینی- لین هایی را که به علت ندادن پیهم بیل برق بعد از 

سپری شدن ماه ها محکوم به قطع شدن می باشد، دوباره در بدل 

پول وصل نموده و راپور آن را به شرکت برشنا نمی دهند و درست 

کاسه ی  بار  یک  جدید  خوان  آمدن میتر  از  بعد  ما،  خانه ی  مثل 

وزیر قبلی از بام افتاده و بل های هشتاد تا یک لک افغانی حواله 

پیش  می شوند  مجبور  خانه  صاحبان  که  است  آن وقت  می گردد. 

دالیل  یافتن  خواهان  و  ایستاده  اداره  این  در  ناکس  و  هرکس 

شوند؛ آن هم در شرایطی که وزیر سابق خود را به جرمنی رسانیده 

است و یا به گفته ی یک هم وطن دیگر، دست رسی به وی خیال 

است و محال است و جنون.

کنار  و  گوشه  در  برق  برج  مسئوالن  مشکالت  همه ی  بر  عالوه 

مردم جهت حل مشکالت  مراجعه ی  هنگام  آگاهانه  کابل،  شهر 

شان مشکل یکی را حل و در عین حال برای دیگری مشکل خلق 

می نمایند تا بدین شیوه برای خود کار خلق نموده و رشوت بگیرند. 

خوب به یادم هست یکی از ریش سفیدان می گفت بعد از این که 

برق خانه ی شان قطع گردیده بود، به برج مراجعه نموده و در بدل 

1۵0 افغانی مسئول برج )وزیر برق( را متقاعد ساخته بود تا پای 

صندوق آمده و مشکل برق وی را حل نماید. 

وزیر برق ساحه بعد از باز نمودن صندوق در می یابد که فیوز وی 

سوخته است. او با تبسمی فیوز میتر دیگری را کشیده و به جای 

فیوز پیر مرد می اندازد و بدین سان مشکل وی را حل و خانه ی 

این که1۵0  برای  عموماً  کارها  این  می کند.  تاریک  را  دیگری 

افغانی دیگر را هم از وی گرفته و فیوزی را که خود شان با قیمت 

کم خریده و به قیمت چند برابر در شرایطی که فامیل ها سخت نیاز 

به برق و روشنایی دارند و دکان های وسایل برق فروشی بسته اند به 

مشتریان بفروشند، صورت می گیرد.

افغانی  میلیون ها  نگرفتن  ریاست، چون  این  دیگر  بزرگ  الطاف 

و  زورمند  مقامات  حال  رعایت  و  خانه ها  وزارت  برق  پول مصرف 

بغالن  لنگ و الش شده در والیت  پایه های  پایه ی دولتی،  بلند 

و آوردن برق از فالن و فالن مسیر سر جایش، اگر ریاست برق 

کابل حداقل بتواند که همین وزیران کوچه و بازارش را به وزیران 

کارا و مفید مبدل کند، هم کاری کرده است کارستان.

سخیداد هاتف

در  سازنده ای  نقش  چه  پالستیک  که  - دیدید 

روابط بین المللی دارد. مرتضی احمدی، پنج ساله، 

جهانی  شهرت  مسی  لیونل  پیراهن  پوشیدن  با 

یافت. وی به خبرنگاران گفت: »من، یعنی پدرم، 

از سابق به شدت به مسی عالقه داشتم. متاسفانه 

به خاطر فقر و محرومیت نمی توانستم لباس فوتبال 

بنده  پیش،  سال  پنج  یعنی  سابق،  چون  بخرم؛ 

اصالً وجود نداشتم که لباس بخرم. با وجود این، 

تلویزیون ۳۹ اینچه ی خوبی داشتیم و در روزهای 

مسابقه جنراتور روشن می کردیم و بازی های مسی 

را می دیدیم.«

اشرف  و  عبدالله  داکتر  به  کوچک  احمدی  آقای 

راه-راه  پالستیکی  لباس  که  کرد  توصیه  نیز  غنی 

بپوشند و روی آن اوباما یا دیوید کامرون بنویسند.

کرده  استعفا  کشور  داخله ی  وزیر  که  - شنیدیم 

آن چه  باشد،  هرچه  ایشان  استعفای  دلیل  است. 

مشکالت  به  توجه  با  که  است  این  است  مسلم 

مالی عمیقی که مملکت با آن روبه روست، درست 

نیست که کشور دو وزیر داخله داشته باشد. هر روز 

خارجه ی  وزیر  ربانی،  الدین  صالح  که  می شنویم 

افغانستان، با مردم مناطق جنگ زده ی کشور دیدار 

و گفت وگو کرده است. 

مورد  این  در  داخله،  وزیر  علومی،  نورالحق  آقای 

جان  الدین  صالح  عزیزم  برادر  با  »من  گفت: 

آورده  لب  بر  مرا  جان  آن چه  ندارم.  مشکلی  هیچ 

به  پیوسته  روز  و  شب  است.  رییس جمهور  فشار 

که جریان »دندغوریزاسیون«  من دستور می دهد 

والیات شمالی کشور را تسریع کنم. ایشان توجه 

ندارد که من هم یک آدم ام  و نمی توانم با این سن 

و این شکم بیست و چهار ساعت والیت آماده کنم 

و به برادران ناراضی تسلیم بدهم.«

فیس بوک  به  دیگر  موثق  اخبار  خواندن  برای 

منبسط  فیلینگ  جا  آن  در  کنید.  مراجعه  افغان ها 

خواهید کرد.

اخبار 
شوق آثار این ماه 

یا پادشاه

عبدالوهاب آزاد/ ماسرت توسعه پایدار

عالوه بر آن، همني وزیران برق در بدل 
رشوت- به گفته ی خود شان شیرینی- 
لین هایی را که به علت ندادن پیهم بیل 
برق بعد از سپری شدن ماه ها محکوم 
به قطع شدن می باشد، دوباره در بدل 
پول وصل منوده و راپور آن را به رشکت 
برشنا منی دهند و درست مثل خانه ی 
ما، بعد از آمدن میرت خوان جدید یک 
بار کاسه ی وزیر قبلی از بام افتاده و 
بل های هشتاد تا یک لک افغانی حواله 
می گردد. آن وقت است که صاحبان 
خانه مجبور می شوند پیش هرکس و 
ناکس در این اداره ایستاده و خواهان 
یافنت دالیل شوند؛ آن هم در رشایطی که 
وزیر سابق خود را به جرمنی رسانیده 
است و یا به گفته ی یک هم وطن دیگر، 
دست رسی به وی خیال است و محال 
است و جنون.

می میرد
یا من یا خر



می گویند  منطقه  دولت های  روز:  اطالعات 
برانگیز  کره شاملی ممکن است پرتاب بحث 
ماهواره خود را زودتر از زمان تعین شده، حتا در 

روز یک شنبه، انجام دهد.
براساس گزارش ها، دولت جاپان گفته است کره 
شاملی موشک ماهواره انداز خود را بین 7 و 1۴ 
فربوری پرتاب خواهد کرد. کره شاملی قبالً گفته 
بود که این ماهواره را بین 8 تا 2۵ فربوری به فضا 

می فرستد.
به گزارش بی بی سی، قدرت های جهانی از این 
اقدام انتقاد کرده و گفته اند پرتاب ماهواره توسط 
تکنولوژی  آزمون  برای  پوششی  یانگ  پیونگ 

موشک های بالستیک است.
کره  است  گفته  جنوبی  کره  دفاع  وزارت 

را  خود  برنامه های  در  تغییر  هیچ گونه  شاملی 
و  است  نداده  اطالع  بین املللی  سازمان های  به 
تغییر  بدون  موشک  پرواز  مسیر  می رود  انتظار 

باقی مباند.
کره جنوبی به کره شاملی هشدار داده است که 
جلو  ماهواره  پرتاب  برای  خود  برنامه ی  در  اگر 

برود »بهای گرانی خواهد پرداخت.«
وزیر دفاع جاپان گفته است که دستور داده هر 
را  کشورش  خاک  به  افتادن  خطر  که  موشکی 
دارد، ساقط شود. تحلیل گران کره جنوبی بر این 
باورند که ممکن است کره شاملی ماهواره خود 
را پیش از 16 فربوری، روز تولد کیم جونگ ایل، 

دیکتاتور پیشین این کشور پرتاب کند.
کره شاملی پیش از این در 6 جنوری چهارمین 

داد که موجب  انجام  را  آزمایش هسته ای خود 
انتقادهای بین املللی شد.

پرتاب موشک در هفته های آینده یک نقض 
امنیت  شورای  قطع نامه های  دیگر  عمده ی 
سازمان ملل متحد از طرف کره شاملی خواهد 
آزمایش  هرگونه  انجام  قطع نامه ها  این  بود. 
کره  توسط  بالستیک  موشک های  و  هسته ای 

شاملی را منع کرده اند.
کره شاملی گفته است برنامه فضایی آن کامالً 
و  جنوبی  کره  متحده،  ایاالت  اما  است،  علمی 
حتا چین، متحد کره شاملی می گویند هدف از 
پرتاب موشک توسط آن کشور ساخنت موشک 
بالستیک بین قاره ای است که قدرت حمله به 

امریکا را داشته باشد.

بگو مگو از

جاده ی ناهموار صلح و بازی جنگ و قدرت

توافق  در  فقط  افغانستان  در  را  صلح  می شود  چه گونه 

یک  جزء  طالبان  مگر  کرد؟  خالصه  طالبان  و  حکومت 

تاریخ  در  که  نیست  جنگی  هزاران  و  صدها  از  جنگ 

افغانستان اتفاق افتاده، میلیون ها کشته به جا گذاشته و 

هستی یک ملت را بر باد داده است؟ و تا هنوز ادامه دارد، قربانی می گیرد و اگر همین 

مسیر و مقصد باشد برای چند نسل دیگر باید تاوان آن را پرداخت؟

چه معجزه ای خواهد شد که در نهایت بخشی از طالبان و حتا در کامل خوش بینی هر 

دوطرف با پروژه ی صلح شام همگام شوند، آیا کشور به معراج صلح و سعادت و خیر و 

فالح خواهد رسید؟! این نوع نگاه به بازی قدرت تحت عنوان صلح، روی هر ملحوظ 

داخلی و خارجی که باشد، نه تنها ما را به صلح منی رساند که حتا ادامه ی جنگ را 

بیمه خواهد کرد.

ثبات  آرامش،  اعتامد،  مشارکت،  انسانیت،  عدالت،  به  رسیدن  مفهوم  به  مگر صلح 

اگر  چند صباحی  این که  یا  نیست؟  اسالمی  و  انسانی  ارزش های  از  بسا  و  وحدت  و 

تا حریص داخلی و مداخله گر خارجی  به کام چند  احتاماًل جنگ قطع شود و قدرت 

چرخید، صلح معنا می گردد؟ و اندکی بعدش مانند همواره ی تاریخ آمادگی برای دور 

باطل جنگ دیگر.

آری، اگر بازیگران بیرونی کلید جنگ ها را به دست دارند، چه کسانی غیر از خودمان 

باز وقتی خودمان به خود منی آئیم، چه  آنان می  باشیم و  بسرتساز و ترغیب کننده ی 

انتظاری از بازیگران منافع باید داشت؟

عادات  در  دیدمان،  طرز  در  خودمان،  در  تغییر  در  باید  ابتدا  را  به صلح  رسیدن  راز 

که  مان  غلط  مسیر  و  مقصد  تغییر  در  و  مان  سیاست  در  مان،  فرهنگی  و  تاریخی 

پیموده ایم و تا هنوز سوگمندانه می پیامییم باید رساغ گرفت.

و سپس در گشودن گره های تاریخی که زاده ی بی عدالتی ها و بحران هایی که عوامل 

اصلی جنگ ها و بی ثباتی ها و ناکامی های پیهم تاریخی افغانستان بوده اند، جست وجو 

کرد.

برای دست یابی به آن ما نیازمند یک طرح کاماًل جدید امروزی، ملی، جامع و با در 

نطر داشت حل بحران های تلخ تاریخی و استوار بر واقعیت های امروز عرص عدالت و 

دموکراسی و در تفاهم با ملت می باشیم، تا این که هم به وفاق اجتامعی برسیم و هم 

به ثبات ملی و دایمی.

اولین گام در این راه به قول یک دانشمند معزز ما چشم ها را از نو باید شست و از توهم 

احیای مجدد انحصار قدرت و سیاست غیر انسانی رجعت به گذاشته دست بردار شد و 

با نگاه کاماًل جدید به مسایل ملی پرداخت.

و  از فرق گذاشنت میان حق  را  امور  ار مسئولین  امروز چشامن بسیاری  توهمی که 

را به  بیگانه کور کرده و کشور  باطل، دینداری و تروریسم، جنگ و صلح، خودی و 

منجالب بحران کشانیده است.

منابع ماىل شوراى عاىل صلح درحالت تعليق قرار گرفته 

است.

بازی دیگری برای گمراه ساخنت مردم.

شورای عالی صلح از زمان ایجادش تا کنون کوچک ترین 

متاسفانه  و  نداشته  افغانستان  مردم  برای  دستاوردی 

حکومت پیشین همواره این را یک فرصت برای خود دانسته تا تعدادی را در آن بگامرد 

و آن ها را مرصوف نگهدارد تا بتواند به اهداف خودش برسد و از طرف دیگر تالشش 

ما شاهد  بعدش  آزاد سازد که  بهانه صلح  به  را  زندانیان  از  تعداد  تا یک  بوده  همین 

عمکرد آن ها بودیم. 

انتظار می  رفت حکومت وحدت ملی تصمیم منطقی تری در این زمینه اتخاذ کند اما 

متاسفانه مسیر پیموده شده کرزی را از رس گرفتند.

از مدتی به این سو بر رس تعیین شخصی در راس این شورا مشکل دارند و حاال هم که 

به توافق نرسیدند با رقابت شدید یکی در پی آن هست تا به این بهانه طرف دیگری را 

مجبور کند تا شخص دلخواهش را بپذیرد؛ شخصی که بتواند مسیر گذشته را بهرت طی 

کند و اهداف باقی مانده را به انجام برساند.

به هر صورت هزینه سنگینی که برای گفت وگو های صلح مرصف شد، اگر برای جنگ 

نه  بودیم  صلح  گفت وگوهای  رسیدن  نتیجه  به  کنون  تا  ما  می  شد  مرصف  کشور  در 

این که من طرفدار جنگ هستم بلکه جنگ برای قانع شدن طرف مقابل و جنگ برای 

خسته ساخنت دیگران از جنگ.

زخم ناسوری به نام »دند غوری«

از روستای ولیان شهرستان خنجان هستم. ولیانی ها،  من 

از  نامی  بار  باره دند غوری دارند که هر  خاطره معروفی در 

این منطقه برده شود، آن را نقل می کنند. ولیانی ها می گویند 

وقتی قرار شد محمدگل مهمند، نهر گوهرگان را که واقع در 

منطقه دند غوری است، حفر کند، با جرب باالی ما حفر کرد )کار اجباری( و پیشنهاد کرد که 

بیایید زمین ها را تصاحب کرده و کشت و کار کنید، اما ما نپذیرفته و ترجیح دادیم که فقیر 

و کم زمین باشیم، ولی آب و هوای گوارای خنجان را از دست ندهیم.

ولیانی ها این قصه را همواره و در هر محفلی یاد می کنند و نتیجه ای که می گیرند این است 

که مایان )ولیانی ها(، مردم عاقبت نیندیش و كوتاه فكري هستیم.

که  است  این  باورم  می بینم.  را  لوحی  ساده  نوعی  داستان ها،  این  پشت رس  در  من  اما 

محمدگل مهمند، نهر گوهرگان را برای آن حفر نکرده بود که دند غوری را برای ولیانی ها 

توزیع کند. او از بنیان گذاران فاشیسم در افغانستان است و از هامن نخست می دانست 

که برای چه کسی توزیع کند. او دند غوری را برای قوم خود می خواست. او می خواست 

با جابه جایی ناقلین در چنین منطقه های اسرتاتژیک و مهم، هژمونی قومی در شامل را 

دگرگون کرده و درد رسی برای سایر اقوام خلق کند. او برای امروز اندیشیده بود. فکر 

کنید اگر محمدگل مهمند سال ها قبل قوم خود را در دند غوری جابه جا منی کرد، آیا امکان 

داشت که امروزه طالب، پایگاهی در آن جا داشته باشد؟

Ahmad Wali Massoud

Asem Esfazari

عبدالشهید ثاقب





کره شمالی پیش از زمان تعیین شده ماهواره پرتاب می کند
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در  سوریه  دولت  حمالت  پی  در  روز:  اطالعات 
حومه شهر حلب بیش از ۴0 هزار شهروند سوری از 
خانه های خود گریخته اند و شامری از آن ها به سمت 

ترکیه پناه آورده اند. 
همزمان اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته تا مرزهایش را 

به روی پناه جویان سوری باز کند.
خربگزاری  گزارش  به  و  زمانه  رادیو  از  نقل  به 
سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا  آسوشیتدپرس، 
است،  گفته  دلو   17 شنبه  اروپا،  اتحادیه  خارجی 
این  به  می کند  ترکیه  به  اتحادیه  این  که  کمک هایی 
هدف صورت می گیرد که آنکارا پناه جویان را بپذیرد 

و محافظت از جان آن ها را »تضمین« کند.
کیلیس  مرزی  والیت  والی  تاپسیز،  سلیامن  گفته  به 
ترکیه، در حال حارض  30 تا 3۵ هزار آواره سوری در 

اردوگاهی موقتی در خارج از مرز ترکیه و در خاک 
ورود  از  مانع  ترکیه  دولت  شده اند.  داده  پناه  سوریه 

این پناه جویان به خاک خود شده است.
موگرینی در دیدار غیررسمی با مولود چاوش اوغلو، 
آنکارا  مقامات  از  آمسرتدام  در  ترکیه  خارجه  وزیر 
خواسته که مرزهای خود را به روی پناه جویان سوری 

بگشاید.
همزمان، سلیامن تاپسیز، والی کیلیس گفته که ترکیه 
پناه جویان  پذیرش  برای  برنامه ای  این«  از  »بیش 

سوری ندارد.
سوریه  دولت  نظامی  نیروهای  اخیر  حمالت  پی  در 
و  زهرا  نبل،  روستاهای  به  روسیه  هوایی  حمالت  و 
شهر حلب، ده ها هزار تن از شهروندان سوریه مجبور 
شده اند که خانه های خود را ترک کنند و جمعه پنجم 

سپاه  فرمانده  جعفری،  محمدعلی  روز:  اطالعات 
پاسداران عالقه ی زیادی  ایران می گوید  پاسداران 
اعزام  سپاه  سیاست  اما  دارند،  سوریه  به  رفنت  به 
جنگ  در  مستقیم  درگیری  برای  نیرو  گسرتده 

نیست.
 17 شنبه،  روز  آقای جعفری  بی بی سی،  گزارش  به 
ایرانی  نیروی  چند  جنازه  تشییع  مراسم  در  دلو، 
کشته شده در سوریه، گفته است: »رقابت و ارصار 
و  رزم  این  برای  سپاه  زمینی  یگان های  بین  زیادی 

مبارزه وجود دارد.«
اما او افزوده است که »سیاست و تدبیر این نیست 
که از ایران افراد زیادی برای رزم مستقیم به سوریه 
برود ولی ما شاهد اشتیاق و عالقه در بین پاسداران 

هستیم.« حضور  برای 
از  ایران  به تقدیر رهرب  با اشاره  محمدعلی جعفری 
است:  گفته  سوریه  جنگ  در  شده  کشته  ایرانیان 
شهدای  خانواده  با  دیدار  در  انقالب  معظم  »رهرب 
صورت  دفاع  این  اگر  که  کردند  تأکید  حرم  مدافع 

اطالعات روز: بامداد روز شنبه، 17 دلو، زلزله ای به 
قدرت 6.7 ریشرت در تایوان رخ داد که دست کم 12 

کشته برجا گذاشت و صد ها نفر نیز زخمی شده اند.
اثر این زلزله ساختامن های  بر  نیوز،  به گزارش یورو 
در  تینان  نفری  میلیون  دو  شهر  در  به ویژه  زیادی 
اثر  بر  قربانیان  بیشرت  شده اند.  ویران  تایوان  جنوب 
فرو ریخنت یک برج 16 طبقه جان خود را از دست 

ناپدید  نفر  پنج  تاکنون  رسمی،  آمار  بر  بنا  دادند. 
هستند.

برج های  در  نفر  ده ها  که  می شود  گفته  هم چنان 
تخریب شده گرفتار و منتظر نیروهای امداد هستند.

یک زن 3۵ ساله که به همراه دو فرزند خود از زلزله 
دیوار  به  دیوار  »امدادگران  است:  گفته  یافته،  نجات 
گفتند  رسیدند.  ما  به  تا  کردند  سوراخ  را  ساختامن 

جزیره  شبه  القاعده  شاخه ی  روز:  اطالعات 
عربستان در یمن با اعالم بیانیه ای در رسانه های 

اجتامعی مرگ رهرب خود را تأیید کرد.
القاعده  بلعیدی، رهرب  به گزارش رویرتز، جالل 
پهپاد  یک  حمله  هدف  دلو   1۵ در  یمن 
آمریکایی قرار گرفت. با این حال تا کنون مرگ 
القاعده تایید نشده بود. آمریکا  او توسط رسان 
او  کشنت  یا  دست گیری  برای  دالر  میلیون  پنج 

پاداش تعیین کرده بود.

ملقب  بلعیدی،  جالل  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
گروه  فرمانده  مدت ها  زنجباری،  ابوحمزه  به 
که  بود  نامی  الرشیعه  انصار  بود.  انصارالرشیعه 
پیشرت بر القاعده یمن اطالق می شد. بسیاری او 
عربستان  جزیره  شبه  در  القاعده  متفکر  مغز  را 

می دانستند.
که جالل  دادند  گزارش  نیز  برخی خربگزاری ها 
بلعیدی اخیراً از القاعده یمن جدا شده و شاخه ی 

داعش را در این کشور تأسیس کرده بود.

فربوری به مرز این کشور با ترکیه پناه آوردند.
باب  نقطه مرزی  ترکیه در  مرز  بودن  بسته  با وجود 
امدادگران  فعاالن حقوق برش و  از  تعدادی  السالم، 
وارد  پناه جویان  این  به  کمک رسانی  برای  ترکیه 

خاک سوریه شده اند.
خربگزاری دولتی آنادولو خرب داده است که 1۵ تن 
از شهروندان سوری که در حمالت نیروهای دولتی 
به حلب زخمی شده بودند، شامگاه جمعه توانستند 

از مرز عبور کنند و وارد خاک ترکیه شوند.
وزیر خارجه  کیلیس،  مرزی  استان  والی  بر خالف 
ترکیه در پاسخ به خواست اتحادیه اروپا گفته است 
پناه جویان سوری  به روی  که درهای ترکیه همواره 

باز بوده و »باز خواهد ماند.«
چاوش اوغلو افزوده: »ما تا کنون بیش از پنج هزار 
سوری  هزار   ۵۵ تا   ۵0 و  پذیرفته ایم  را  آنان  از  تن 
در  را  آن ها  منی توانیم  ما  و  راه اند  در  نیز  دیگر 
سوریه رها کنیم.« در حال حارض بیش از دو میلیون 

و۵00 هزار پناه جو در خاک ترکیه به رس می برند.

همین  برای  می آید.  ما  مرزهای  به  تهدید  نگیرد، 
بسیار اهمیت دارد که نیروها برای دفاع از کشور، 

از مرزها می جنگند.« بسیار دورتر 
ایران تاکنون تاکید داشته است که تنها کمک های 
به  وفادار  نیروهای  و  سوریه  ارتش  به  مستشاری 
بشار اسد می دهد و اظهارات دیروز فرمانده سپاه 
از نخستین مواردی است که یک  پاسداران یکی 
به حضور رزمی محدود  مقام عالی دولتی تلویحاً 

ایرانی در سوریه اشاره می کند. نیروهای 
سوریه،  در  ایرانی  نیروی  ده ها  اخیر  ماه های  در 
اغلب در حلب، کشته شده اند. از جمله چند روز 
سپاه  زرهی  تیپ  فرمانده  قاجاریان،  محسن  پیش 

نیشابور، در سوریه کشته شد. پاسداران 

خیلی  بچه هایم  گفتم  من  بیایید.  بیرون  خیز  سینه 
کوچک هستند، منی توانند. بعد آن ها یک سوراخ 
بزرگ درست کردند، یک نفر از آن ها نزدیک شد 
بیرون  آرام  آرام  خودم  هم  من  گرفت.  را  بچه ها  و 

خزیدم.«
از  بیش  تاکنون  امدادگران  که  می رساند  گزارش ها 
ده ها  و  داده  نجات  آوار  زیر  از  زنده  را  نفر   220
منتقل کرده اند. هم زمان  به شفاخانه  را  آنان  از  تن 
با فرا رسیدن شب و تاریک شدن هوا، کار نجات 
امدادی  نیروهای  برای  حادثه  این  بازماندگان 

سخت تر شده است.

شدن  کشته  از  پس  می گویند،  محلی  ساکنان 
به  را  زنجبار  شهر  او  طرفداران  بلعیدی،  جالل 
کنرتل خود درآورده اند و پرچم های داعش را 

بر فراز ساختامن های آن برافراشته اند.
هوایی  حمالت  و  داخلی  جنگ  بر  عالوه 
آن  از  ماه   ۹ از  بیش  که  یمن  در  عربستان 
می گذرد، پهپادهای آمریکایی نیز مدت هاست 
هدف  کشور  این  در  را  جهادی  گروه های 

حمله های خود قرار می دهند.
هزار  شش  از  بیش  جان  کنون  تا  یمن  جنگ 
از  نیمی  تقریباً  غیرنظامیان  است.  گرفته  را  نفر 

قربانیان را تشکیل می دهند.

ممانعت ترکیه از ورود
 ۳۵ هزار پناه جوی سوری به خاک این کشور 

فرمانده سپاه ایران: پاسداران عالقه ی زیادی 
به رفتن به سوریه دارند

زلزله در تایوان 
ده ها کشته و صدها زخمی برجا گذاشت

القاعده مرگ رهبر این گروه در یمن را 
تأیید کرد



پیشنهاد  به  چلسی  هلندی  رسمربی 
بازیکن  خرید  بر  مبنی  چینی  باشگاه 

برزیلی توجهی ندارد. 
انتقال  رسیال  می توانست  اسکار 
کامل  چین  به  را  اروپا  مطرح  بازیکنان 
 ۵8 پیشنهاد  با  چلسی  باشگاه  اما  کند، 
سونینگ  جیانگسو  پوندی  میلیون 
بازیکن  داد  ترجیح  و  کرد  مخالفت 

برزیلی اش را حفظ کند. 
روزهای  در  رامیرس  و  تکیرسا  الکس 
کردند  تن  بر  را  تیم  این  پیراهن  اخیر 

بلند  برنامه  ادامه  در  بادامی ها  چشم  و 
پروازانه خود سعی داشتند اسکار را هم 

جذب کنند. 
اعالم  هیدینک  گاس  راستا  همین  در 
اسکار  با  چینی  باشگاه  مذاکره  از  کرده 
رابطه  این  در  چیزی  ما  ندارد:  خرب 
خوبی  پیشنهاد  رامیرس  منی دانیم؛ 
دریافت کرد و هر کس دیگری جای او 
بود به رسعت مبلغ خوب باشگاه چینی 
را می پذیرفت، اما جدایی اسکار در حد 

حدس و گامن است. 

ژوزه  که  شد  مدعی  میل  دیلی  روزنامه 
آستانه  در  چلسی  مورینیو،  رسمربی 

حضور روی نیمکت یونایتد قرار دارد. 
نتایج  خاطر  به  چلسی  سابق   رسمربی 
از  کرد  این فصل کسب  در  که  ضعیفی 
تا  و  شد  اخراج  لندن  آبی های  نیمکت 
نگرفته  عهده  بر  را  تیمی  هدایت  حاال 

است. 
ضعیفی  نتایج  خال  فان  دیگر  سوی  از 
و  کرده  کسب  کار  اینجای  به  تا 
نتوانسته هواداران منچسرت را راضی کند. 

اعرتاض ها به او بسیار باالست و رسمربی 
هلندی هنوز موفق نشده رشایط را به نفع 
تیمش برگرداند. عالوه بر نتایج ضعیف، 
تیم فان خال زیبا بازی منی کند که همین 
او  بر  فشارها  تا  شده  باعث  نیز  موضوع 

چند برابر شود. 
حال دیلی میل مدعی شد که مورینیو از 
جانشین  عنوان  به  یونایتد  مدیران  سوی 
به  موضوع  این  و  شده  انتخاب  فان خال 
باشگاه  از سوی  به صورت رسمی  زودی 

یونایتد تایید خواهد شد. 

نرشیه سان ادعا کرد که زین الدین زیدان، 
انتقال  از  مانع  مادرید،  رئال  رسمربی 

ایسکو به آرسنال شد. 
بنیتس  رافا  حضور  زمان  در  که  ایسکو 
بود،  شده  نشین  نیمکت  کامال  رئال،  در 
به  دیگر  بار  توانست  زیدان  حضور  با 
مدیران  اما  برگردد  کهکشانی ها  ترکیب 
توپچی ها  به  او  فروش  برای  باشگاه  این 
به توافقاتی هم دست پیدا کردند؛ با این 
او  انتقال  از  مانع  وجود رسمربی فرانسوی 

به امیریتس شد. 
این  از  مامنعت  برای  زیدان  اصلی  دلیل 

زمان  نداشنت  یورویی،  میلیون   ۴۵ انتقال 
به  مطلوب  گزینه  کردن  پیدا  برای  کافی 
اعالم  نرشیه  این  البته  بود.  ایسکو  جای 
منتفی  کامل  طور  به  انتقال  این  که  کرد 
تابستان  نشده و آرسنالی ها می توانند در 
آینده برای خرید این ملی پوش اسپانیایی 
اقدام کنند. مدیران رئال به باشگاه لندنی 
اند که حق ارائه اولین پیشنهاد  قول داده 
نگه  محفوظ  آن ها  برای  را  ایسکو  برای 
می رسد  نظر  به  هرچند  داشت؛  خواهند 
خود این بازیکن هم متایل چندانی برای 

ترک سانتیاگو برنابئو نداشته باشد. 

اعالم  چلسی،  رسمربی  هیدینک،  گاس 
کرد الکساندر پاتو برای انجام اولین بازی 
صرب  هفته  چند  باید  تیم،  این  برای  اش 

کند. 
طور  به  تازگی  به  برزیلی  پوش  ملی  این 
قرضی از کورینتیانس به چلسی پیوست 
از  دور  اخیر  ماه  دو  در  که  آن جا  از  اما 
میادین بود، هیدینک قصد ندارد ریسک 
تیمش  ترکیب  در  او  از  بالفاصله  و  کند 

استفاده کند. 
رسمربی هلندی به خربنگاران گفت: پاتو 
مترینات پیش فصلش را سپری می کند. 

کردیم  طراحی  او  برای  برنامه مترینی  ما 
و او به خوبی در حال پشت رس گذاشنت 
گاهی  و  جلسه  یک  حداقل  آن هاست؛ 
دو جلسه در روز. به این ترتیب او در حال 
بازگشت به رشایط مطلوب است اما هنوز 

کامالً آماده نشده است. 
نخواهد  بازی  آینده  دیدار  چند  در  او 
آماده  کامالً  او  می خواهیم  زیرا  کرد 
دشوار  دوره  این  در  منی خواهیم  و  شود 
لیگ، ریسک کنیم. البته می دانیم که او 
اما  تکنیکی است و جاه طلب،  بازیکنی 

نیاز دارد که از نظر بدنی آماده تر شود.
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ادن هازارد ستاره بلژیکی چلسی در جدیدترین مصاحبه 

خود، برای پیوسنت به رئال مادرید و کار کردن زیر نظر 

زیدان چراغ سبز نشان داد. 

سال  از  زیدان  و  نیست  یک طرفه  البته  عالقه  این 

ابراز  رئال  برای  هازارد  جذب  به  نسبت  بارها  گذشته 

نیمکت  روی  زیدان  با حضور  است. حال  کرده  عالقه 

به  هازارد  پیوسنت  مورد  در  زنی ها  مادرید، گامنه  رئال 

تیم کهکشانی نیز بیش از همیشه قوت گرفته اند. 

رابطه  همین  در  و   La Gazette ا   ب مصاحبه  در  هازارد 

گفت: وقتی کسی که همیشه تحسینش کرده اید از 

اتفاق لذت بخشی است.  شام تعریف می کند، همواره 

را  او  ام.  قرارداده  تحسین  مورد  را  زیدان  همیشه  من 

به عنوان بازیکن خیلی خوب می شناسم اما در قامت 

رئال  ا  ب که  هرچند  ندارم؛  او  از  زیادی  شناخت  مربی 

رشوع بسیار خوبی داشته است. 

وقتی او بازی می کرد من بازی هایش را به دقت متاشا  

او  ار  اخب جستجوی  در  مرتب  اینرتنت  در  و  می کردم 

هنگام  حتی  بود  زیدان  من  ذکر  و  فکر  متام  بودم. 

خوردن ناهار. بدون شک دوست دارم روزی زیر نظر او 

ا این حال  کار کنم و این یکی از آرزوهای من است؛ ب

باید بگویم که فعال با چلسی قرارداد دارم و از حضور در 

این تیم خوشحامل. 

رئال  خرید  گزینه  جدی ترین  به  لواندوفسکی  روبرت 
مادرید برای تابستان آتی تبدیل شده اما بایرنی ها راضی 

به از دست دادن بهرتین مهاجم خود نیستند. 
مدیر  مشاهده  از  پس  خصوص  به  و  اخیر  ماه  دو  در 
رئال  اختصاصی  ورزشگاه  در  لواندوفسکی  برنامه های 
این  پیوسنت  احتامل  مورد  در  زیادی  شایعات  مادرید، 
بازیکن به تیم مادریدی منترش شده است. وبسایت AS در 
همین رابطه دیروز به نقل از منابع نزدیک به لواندوفسکی 
ادعا کرد که مهاجم لهستانی برای متدید قرارداد با بایرن 
مونیخ تقاضای 18 میلیون یورو حقوق ساالنه کرده است؛ 
هامن حقوقی که رئال به وی پیشنهاد داده است. او هم 

اکنون ساالنه 10 میلیون یورو از بایرن دریافت می کند. 
نداده  قرار  را  قرارداد  فسخ  رقم  بند  لوا  بایرنی ها درقرارداد 
اند و در عوض متعهد شده اند که با تقاضای این بازیکن 
برای افزایش حقوق موافقت کرده یا به جدایی او رضایت 
دهند. سیتی نیز یکی دیگر از تیم هایی است که به شدت 
خواهان جذب لواندوفسکی است و در این زمینه با رئال 

رقابت دارد. 

دنی آلوز گفته که نیامر اخیراً نگران ترک بارسلونا است 
ولی ادعا کرده که به او پیشنهاد داده در نیوکمپ ماندن 
داشته  برزیلی  بازیکن  این  برای  می تواند  مزایایی  چه 

باشد. 
آلوز  به شبکه رادیویی OndA CerO گفته که بارسا باید 
قرارداد  متدید  خود  برزیلی  مهاجم  با  که  باشد  دیوانه 
نکند و خود نیامر هم باید پیرو هم وطنش )منظور آلوز 
است( باشد، چراکه او مزایای بیشامری در سال هایی که 

عضو باشگاه بارسلوناست، به دست آورده. 
هیچ کس منی تواند مثل او بازی کند. وقتی او به رفنت 
به گذشته ی من نگاه کند  به او گفتم  فکر می کرد من 
و سال هایی که اینجا بازی کرده ام و موفقیت هایی که با 
بارسا به آن ها رسیده ام و جام هایی که مرتبا در نیوکمپ 
منی توان  دیگری  باشگاه  هیچ  در  ام.  آورده  دست  به 
بازی  بارسا  در  برزیلی هایی که  یافت.  دست  آن ها  به 
نیامر  با  باید  آن ها  دارند.  بسیار خوبی  شانس  اند  کرده 
به  می تواند  نیامر  اند.  دیوانه  نبندند  اگر  ببندند،  قرارداد 

موفقیت های مسی در بارسلونا برسد. 
موقعیت نیامر در سال 201۵ تضمین شده بود. پدر این 
پیشنهادی  از  هست،  هم  او  برنامه ی  مدیر  که  بازیکن 
به رقم 1۹0 میلیون یورو از طرف منچسرت خرب  نجومی 

داده است. 
به  میلیون   1۹0 منچسرت  گفته  خربنگاران  به  پدرش   
پرسش پیشنهاد داده است. او هنوز دو سال از قراردادش 
با بارسلونا باقیست و اینجا بسیار هم خوشحال است و 

الزم نیست کسی نگران باشید. 

زیدان: رونالدو هیچ وقت راضی نیست

هیدینک: جدایی اسکار قطعی نیست

مورینیو در آستانه
 حضور روی نیمکت یونایتد

زیدان مانع انتقال ایسکو به آرسنال

هیدینک: 
در مورد پاتو ریسک نمی کنم

 بارسا دیگر به دنبال پوگبا نیست

ماسکرانو: در بارسا بازنشسته نخواهم شد

افشای جزئیات 
قراداد تونی کروس با رئال مادرید

کلوپ: از استوریج درباره آینده اش سوال نمی کنم
در  امشب  زیدان  هدایت  با  مادرید  رئال 

مثل  و  می رود  میدان  به  گرانادا  زمین 

به  تیم  این  گول زنی  اول  امید  همیشه 

رونالدو خواهد بود. 

روی  حضورش  پنجمین  امشب  زیدان 

خواهد  تجربه  را  رئال  اول  تیم  نیمکت 

کرد در حالیکه از 4 دیدار قبلی او سه برد 

و یک تساوی کسب کرده است. رئال که 

می داند حق امتیاز از دست دادن ندارد، 

در  گرانادا می اندیشد؛  برابر  برد  به  تنها 

برد   4 فقط  فصل  بدینجای  تا  حالیکه 

بیرون از خانه دارد. 

زیدان در نشست خربی این بازی گفت: 

بخصوص  است  دشواری  حریف  گرانادا 

که در زمین خود بازی می کند و هم چون 

قرار  رئال  مقابل  وقتی  تیم ها  دیگر 

دارد.  انگیزه  همیشه  از  بیش  می گیرد، 

قدرمتندانه  ابتدا  هامن  از  را  بازی  باید 

از  حق  که  می دانیم  چون  کنیم  رشوع 

مقابل  نداریم.  را  امتیاز  دادن  دست 

رشوع  خوب   1 دقیقه  از  را  بازی  بتیس 

گونه ای  به  باید  ار  ب این  ولی  نکردیم 

می دانند  بازیکنانم  شویم.  ظاهر  دیگر 

خوب  کنند.  بازی  باید  چگونه  که 

با  مقابله  آماده  تیم  و  ایم  کرده  مترین 

چالش های پیش رو است. 

خوب  او  رشایط  بیل:  گرت  وضعیت 

به  بیشرت  کمی  دادم  ترجیح  ولی  است 

او اسرتاحت بدهم چون هنوز 100 درصد 

آماده نیست. 

قهرمانان:  لیگ  و  اللیگا  در  قهرمانی 

قهرمانان،  لیگ  در  شدن  قهرمان 

و  نیست  اللیگا  از  شدنی تر  و  آسان تر 

برای قهرمانی در هر دو جام باید سخت 

در  می دانیم  که  هرچند  کنیم.  تالش 

ولی  است  دشوارتر  رشایط مان  اللیگا 

اامید نیستیم.  ن

تبلیغاتی  این یک شوی  نیامر در رئال: 

برای  و  نرشیات  فروش  برای  است 

نه  است؛  جذاب  فوتبال  به  عالقمندان 

ا و خود بازیکن.  برای ما، بارسلون

رونالدو در ۳1 سالگی: رونالدو را بخاطر 

در  موثرش  نقش  بخاطر  گول هایش، 

ستایش  جاه طلبی هایش  بخاطر  و  تیم 

و  نیست  راضی  هیچ وقت  او  می کنم. 

برای  کند.  پیرشفت  می خواهد  همیشه 

یک  او  هواداران،  و  مادرید  رئال  من، 

بازیکن بسیار بسیار مهم است. من در 

۳4 سالگی فوتبال را کنار گذاشتم ولی 

بازی خواهد کرد  از این ها  رونالدو بیش 

و او را از لحاظ بدنی کامال در وضعیت 

مطلوبی برای این مهم می بینم. 

که  شد  مدعی  دپورتیوو  موندو  روزنامه 

پیشنهاد  منتظر  ا  پوگب این که  وجود  با 

است،  نوکمپ  در  حضور  برای  بارسا 

دیگر  گرفته  تصمیم  بارسلونا   باشگاه 

به دنبال جذب او نباشد. 

هافبک  جذب  برای  ا  بارسلون پیشنهاد 

توسط  گذشته  تابستان  در  فرانسوی 

که  می شد  گفته  و  شد  رد  یوونتوس 

رد کرده  نیز  را  پیشنهادات  دیگر  پوگبا 

کاتاالن ها  به جمع  مناسب  زمان  در  تا 

تنها  ا  بارسلون حال،  این  ا  ب بپیوندد. 

جذب  برای  بودجه  یورو  میلیون   6۵

داشت  خواهد  آینده  فصل  در  بازیکن 

که برای جذب پل پوگبا کافی نخواهد 

بود. 

خط  تقویت  بارسا  اولویت  عالوه  به 

که  بود  خواهد  مدافع  جذب  و  دفاعی 

توسط  ا  پوگب جذب  باید  ترتیب  بدین 

از سوی  را منتفی دانست.  آبی اناری ها 

اخیرا  که  زیدان  الدین  دیگر،  زین 

رابطه  بر عهده گرفته،  را  رئال  هدایت 

را  و  دارد  و قصد  دارد  ا  پوگب ا  ب نزدیکی 

به  نسبت  گرایانه تری  واقع  هدف  که 

ابئو بربد.  برن نیامر است به 

خاویر ماسکرانو، مدافع - هافبک باشگاه 

ندارد  قصد  که  کرد  عنوان  بارسلونا 

فوتبالش را در این تیم به پایان برساند. 

 24 با   2010 سال  آرژانتینی  هافبک 

بارسلونا  به  لیورپول  از  یورو  میلیون 

پیوست و در دوران حضورش در این تیم، 

دست  به  آبی اناری ها  همراه  به  جام   1۳ 

آورده است ولی حال عنوان کرد که قصد 

ندارد فوتبالش را در این باشگاه به پایان 

برساند و تا وقتی بدنش یاری کند در این 

تیم می ماند. 

باشگاه  در  منی کنم  فکر  گفت:  او 

رسید  خواهد  زمانی  شوم.  بازنشسته 

ا  ب منی توانم  دیگر  سنم  خاطر  به  که 

کنم،  پیدا  تطابق  ا  بارسلون معیارهای 

 70 یا   60 فیزیکی.  لحاظ  از   مخصوصا 

ساده ای  کار  فصل  یک  طول  در  بازی 

بازی کنم که  باشگاهی  باید در  نیست. 

هامهنگی بیشرتی با رشایط من داشته 

باشد ولی متام تالشم را خواهم کرد که 

تا آخرین حد ممکن در بارسا مبانم. 

به  بازگشت  احتامل  درباره  ماسکرانو 

احتامل  این  که  البته  گفت:  ریورپالته 

دنبال  را  آرژانتین  فوتبال  دارد.  وجود 

لحاظ  از  باید  که  می دانم  و  می کنم 

تعداد  باشید.  خوبی  سطح  در  فیزیکی 

و  است  کم تر  خیلی  اسپانیا  از  بازی ها 

این یک نکته مثبت است. در ذهن من 

بازگشت همیشه مطرح است. اگر آماده 

نخواهم  بازگشت  اجازه  خودم  به  نباشم 

یا  هستم  آماده  که  دانست  خواهم  داد. 

نه. 

وبسایت جنجالی footbaLLLeaks جزئیات 

قرارداد یک ستاره دیگر از دنیای فوتبال 

را نیز فاش ساخت. 

"تونی  وبسایت  این  جدید  قربانی 

کروس"، ستاره آملانی رئال مادرید است. 

از دریافت 60  آملان پس  نرشیه اشپیگل 

به  اقدام   footbaLLLeaks از  معترب  سند 

رئال  ا  ب کروس  قراداد  جزئیات  انتشار 

مادرید کرد. 

این انتقال تابستان 2014 از بایرن به رئال 

اساس،  این  بر  و  گرفت  صورت  مادرید 

کروس ساالنه 10.۹ میلیون یورو از رئال 

نیز  بندهایی  و  می کند  دریافت  حقوق 

گنجانده شده که تحت رشایطی بر این 

مبلغ افزوده نیز خواهد شد. هم چنین در 

برنده  رئال  پیراهن  ا  ب کروس  صورتیکه 

یورو  میلیون   1.8 مبلغ  شود،  طال  توپ 

به  باشگاه  سوی   از  پاداش  عنوان  به 

این  از  پیش  شد.  خواهد  پرداخت  وی 

footbaLLLeaks جزئیات قرارداد دو بازیکن 

لوکاس  و  بیل  گرت  یعنی  رئال  دیگر 

سیلوا را منترش کرده بود. 

یورگن کلوپ، رسمربی لیورپول عنوان کرد 
درباره  استوریج  از  سوال  برای  دلیلی  که 

آینده اش منی بیند. 
با  دایامً  اخیر  فصل  دو  در   استوریج 
و  کرده  نرم  پنجه  و  دست  مصدومیت 
شود.  واقع  مفید  لیورپول  برای  نتوانسته 
دلیلی  که  کرد  عنوان  کلوپ  حال  این  با 
برای سوال از استوریج درباره آینده اش در 

لیورپول منی بیند. 
ولی  ام  او صحبت کرده  با  من  او گفت: 
که  ام  نپرسیده  او  از  رابطه.  این  در  نه 
می خواهد از تیم برود یا نه. چرا باید این 
سوال را کنم؟ در رشایطی نیستیم که این 

که  است  روز  دو  او  دهم.  انجام  را  سوال 
از  که  منی روم  او  رساغ  می کند.  مترین 
یا  نه.  یا  برود  تیم  از  بپرسم می خواهد  او 
این که بپرسم شایعات حقیقت دارد یا نه. 
وقتی  از  نیست.  این گونه  اوضاع  نظرم  به 
اینجا هستم،  رابطه خیلی معمولی با دنیل 
این است که  تنها مشکل  دارم.  استوریج 
او 10-12 بار بیشرت در مترینات ما حارض 
در  امیدوارم  و  برگشته  حاال  است.  نبوده 
و  باشد  داشته  حضور  مداوم  مترینات 
همه  اگر  برود.  پیش  خوب  چیز  همه 
چیز خوب پیش برود،  او در رقابت برای 

فیکس شدن خواهد بود. 



















هازارد: رویای من 
بازی برای زیدان است

تقاضای هنگفت لواندوفسکی 
برای تمدید قرارداد با بایرن

دنی آلوز فاش کرد که نیمار 
نگران رفتن از نیوکمپ است
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وزارت دفاع: در چندین عملیات نظامی
 68 طالب و 18 سرباز ارتش کشته شده اند 

سرتاج عزیز: اعضای گروه چهارجانبه گروه های 
بیشتر طالبان را به پیوستن به روند صلح تشویق کنند

وزارت دفاع امریکا عکس هایی درباره آزار و اذیت 
زندانیان در عراق و افغانستان را منتشر کرد

نتیجه ی  در  که  می گوید  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 

مختلف  نقاط  در  جمعه  روز  و  شب  در  پاک سازی  عملیات 

تن   12 و  زخمی  نفر   ۳1 کشته،  طالب  شورشی   68 کشور 

دیگر دست گیر شده اند.

از  تن   18 عملیات  این  جریان  در  که  افزوده  دفاع  وزارت 

شنبه  روز  وزارت  این  شده اند.  شهید  نیز  ارتش  رسبازان 

عملیات  نتیجه ی  در  است  نوشته  خود  اول  خربنامه ی  در 

والیت  خوگیانی  ولسوالی های  مربوطات  در  پاک سازی 

والیت  کرخ  غزنی،  بند  آب  کرن،  سیگل  و  ناری  ننگرهار، 

هرات، دندغوری بغالن، شهر لشکرگاه و تشکان بدخشان 

دیگر  تن   7 و  زخمی  تن   26 کشته،  طالب  شورشی   ۳6

دست گیر شده اند. در جریان این عملیات 6 تن از رسبازان 

ارتش شهید شده اند.

این وزارت در خربنامه ی دوم خود می گوید که در عملیات 

نظامی در شب و روز جمعه در مربوطات ولسوالی های زرمت 

دندغوری  زابل،  صفا  شهر  غزنی،  گیالن  پکتیا،  والیت 

بغالن و اچین ننگرهار ۳2 دهشت افگن طالب به شمول ۳ 

فرمانده آنان کشته و ۵ تن زخمی شده اند.

ارتش  این عملیات 12 رسباز  افزود که در جریان  خربنامه 

نیز شهید شده اند.

وزارت دفاع هم چنان می گوید که در جریان این عملیات ها 

نیروهای  به دست  نیز  تروریستان  مهامت  و  مقداری سالح 

شده  خنثا  و  کشف  نیز  ماین  حلقه  ده ها  و  افتاده  امنیتی 

است.

خارجی  روابط  مشاور  عزیز،  رستاج  روز:  اطالعات 

نشست  آغاز  در  پاکستان  وزیر  نخست  ملی  امنیت  و 

چهارجانبه در اسالم آباد گفته است که کشورهای عضو 

گروه چهارجانبه، گروه  های بیشرت طالبان را تشویق کنند 

که به روند صلح دولت افغانستان با طالبان حارض شوند.

افغانستان،  میان  چهارجانبه  نشست  دور  سومین 

امریکا و چین روز شنبه در اسالم آباد برگزار  پاکستان، 

شد. رستاج عزیز هم چنان گفته است که یک »نقشه 

با  افغانستان  گفت گوهای صلح  آغاز  برای  روشن  راه« 

گروه طالبان رضورت است.

تعریف  و  روشن  راه  نقشه  »یک  افزوده:  عزیز  رستاج 

شده برای گفت وگوهای صلح میان دولت افغانستان و 

طالبان از اهمیت حیاتی برخوردار است. این نقشه راه، 

باید مراحل مختلف روند را تعیین منوده و پیرشفت را در 

هر یکی از این مراحل مورد ارزیابی قرار دهد .«

به گفته ی او: »نقشه راه باید هم چنان اشاره های مثبت 

را در مورد تعهد پایدار متام جناح های روند صلح را به 

همراه داشته باشد.«

آقای عزیز گفته است که تشویق گروه های طالبان به 

روند صلح، برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مهم 

را برای طالبان که آشتی  از سویی هم، ساحه  است و 

منی کنند، تنگ تر می سازد.

رستاج عزیز گفته است که »آشتی سیاسی« یگانه راه 

افغانستان  در  دایمی  آوردن صلح  برای  عملی  انتخاب 

خواسته  چهارجانبه  گروه  عضو  کشورهای  از  او  است. 

با متام توان تالش کنند که روند صلح در مسیر  است 

خود نگاه داشته شود.

مورد  در  پاکستان  وزیر  نخست  خارجی  روابط  مشاور 

است:  گفته  افغانستان  برابر  در  کشور  این  پالیسی 

»پاکستان در نگرانی افغانستان از افزایش خشونت ها 

به حیث یک چالش کلیدی رشیک است و کاهش این 

گفت وگوهای  اهداف  مهم ترین  از  یکی  خشونت ها 

صلح می باشد.«

این مقام پاکستانی ابراز امیدواری کرده است که گروه 

به  تا  توانست  خواهد  دارد،  که  تعهدی  با  جانبه  چهار 

زودترین فرصت یک راه را برای برگزاری گفت وگوهای 

مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان مشخص کند.

چند  که  کشور  صلح  عالی  شورالی  در  رهربی  نبود  در 

ایجاد  طالبان  گروه  با  گفت وگو  منظور  به  پیش  سال 

شده بود، حکمت کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه 

نشست های  در  را  افغانستان  دولت  هیئت  رهربی 

چهارجانبه به عهده دارد.

دور  و  اسالم آباد  در  نشست ها  این  سوم  و  اول  دور 

در  شنبه  روز  نشست  در  شد.  برگزار  کابل  در  آن  دوم 

در  نشست  چهار  دور  که  است  شده  توافق  اسالم آباد 

کابل برگزار شود.

اطالعات روز: وزارت دفاع امریکا یا پنتاگن حدود دوصد 

در  شده  بازداشت  افراد  اذیت  و  آزار  با  مرتبط  عکس 

را  افغانستان  و  عراق  در  کشور  این  نیروهای  زندان های 

منترش کرده است.

اکرث این عکس ها در حد فاصل سال های 2004 تا 2006 

میالدی گرفته شده اند و ۵6 مورد از ادعاهای مطرح شده 

در مورد آزار و اذیت زندانیان توسط نیروهای امریکایی را 

نشان می دهد.

نشان  را  زندانیانی  پاهای«  و  »بازوها  این عکس ها  اغلب 

می دهد که آثار کبودی و بریدگی روی آن ها دیده می شود.

به گزارش بی بی سی، این عکس ها به نسبت عکس هایی 

که حدود ده سال پیش و در اوج ادعاهای مربوط به شکنجه 

کم تر صحنه های  منترش شد،  عراق  در  ابوغریب  زندانیان 

ناراحت کننده، نشان می دهد.

آزادی های  اتحادیه  درخواست  به  پاسخ  در  عکس ها  این 

است  گفته  پنتاگون  است.  شده  منترش  امریکا  شهروندی 

که تحقیقات جنایی درمورد آزاد و اذیت در 14 مورد از این 

عکس ها به اثبات رسیده و 6۵ نفر از پرسونل در ارتباط با 

این موارد مجازات شده اند.

پنتاگون افزوده که اشتون کارتر، وزیر دفاع و سایر مقام های 

نظامی امریکا پس از بررسی شامری از عکس های منترش 

شده، تصمیم گرفتند که 1۹8 مورد از این عکس ها را در 

معرض دید عموم قرار ندهند.

حدود  امریکا  شهروندی  آزادی های  اتحادیه  گفته ی  به 

2000 عکس دیگر در این باره وجود دارد که دولت امریکا 

آن ها را منترش نکرده است.
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