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اقتصاد  احیای  در  بین المللی  مدت  طوالنی  تالش های  باوجود 
افغانستان، یک گزارش جدید می گوید بخش خصوصی در این 
کشور هنوز از ظرفیتش برای هدایت رشد اقتصادی استفاده 

نتوانسته است.
دهه ی  یک  در  توجه  قابل  رشد  از  پس  افغانستان،  اقتصاد 
گذشته، در دو سال گذشته، به دنبال خروج اکثریت نیروهای 
بین المللی و کاهش شدید فعالیت های سرمایه گذاران بین المللی و 

سازمان های کمکی، تقال کرده است. آن گونه که...
صفحه 3

چرا سکتور خصوصی
 در معرض خطر ناکامی است؟

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این 
کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین 
را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه شده بود، سرنگون کرده  

است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر 

در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

جنرال دوستم بار دیگر به شمال رفت

بازی جدید غنی با مجاهدین؛ 
انتصاب های کلیدی در راه است

صفحه 2

صفحه 6 صفحه 2
صفحه 5

مجلس سنا:
 اگر جلو ناامنی ها گرفته نشود، 

نظام با فروپاشی مواجه خواهد شد

مریم منصف؛
اولین کانادایی افغانی تبار
 به پارلمان کانادا راه یافت

از حقیقت مرگ اسامه بن الدن
 چه می دانیم؟

صفحه 4

حکومت وحدت ملی شکل گرفت؛ غنی و عبداهلل افرادی وفادار و نیروهای وابسته به 
خود شان را در حکومت جابه جا کردند. شماری، از جمله مجاهدین، به تعبیر عام از 
»موتر دو سره ع و غ« بیرون ماندند.  جهادی ها که یکی از گروه های تأثیرگذار سیاست 
در افغانستان بودند/است، با انتقاد از حکومت وحدت ملی ادعا کردند که غنی و عبداهلل 
حضور مجاهدین را در حکومت نادیده گرفته و آن ها را کنار گذاشته اند. اعتراض های 

مجاهدین از حضور کم رنگ شان در حکومت وحدت ملی کماکان ادامه داشت...

اطالعات روز: پس از افزایش بی پیشنه ناامنی ها در نقاط مختلف کشور 
و به خصوص والیت های شمالی در سال جاری، نگرانی ها مبنی بر این 
با خطر  را  حتا حکومت  و  تصرف  را  کشور  نقاط  بیشتر  طالبان  که 

سقوط مواجه کنند، افزایش یافته است.
 شماری از اعضای مجلس سنا، دیروز در نشست عمومی مجلس با 
ابراز نگرانی از وخیم شدن اوضاع امنیتی گفتند که اگر جلو ناامنی ها 

گرفته نشود، نظام با فروپاشی مواجه خواهد شد...

اطالعات روز: پس از آن که حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا 
توانست 178 کرسی از مجموع 338 کرسی را از آن خود کند، نخست 
شکست  مسئولیت  هارپر،  استیون  کانادا،  کار  محافظه  حزب  وزیر 

حزبش را به عهده گرفته و از سمت رهبری این حزب استعفا داد.
 19 دوشنبه،  روز  کانادایی  دهندگان  رای  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
اکتوبر/27 میزان، به پای صندوق های رای رفته و با انتخاب نمایندگان 

شان در مجلس عوام کانادا، به قدرت ده ساله ی...



اطالعات روز: حوالی صبح دیروز جرنال دوستم، معاون اول 
رییس جمهور برای دومین بار به والیت های شاملی رفت تا 
وضعیت این والیت های که در سال جاری به شدت ناآرام 

شده اند، را از نزدیک بررسی کند.
مجلس  در  فاریاب  مردم  مناینده  ینج،  ته  احمد  بیرش 
در  گذشته  روز  دوستم،  جرنال  نزدیکان  از  و  منایندگان 
از  پیش  دوستم  جرنال  که  گفت  کابل  در  خربی  نشست 
پایه ی  بلند  مقام های  با  بار  چندین  برود،  شامل  به  این که 
ارگان های امنیتی نشست هایی را داشتند که در نشست اخیر 
دو شنبه شب در وزارت دفاع تصمیم بر این شد که دوستم به 

والیت های شامل بروند.
به والیت های شاملی  مورد هدف رفنت دوستم  در  ینج  ته 
به ویژه به والیت فاریاب، گفت که دوستم بعد از این سفر 
به  را  شاملی  والیت های  و  فاریاب  وضعیت  از  گزارشی 
رییس جمهور ارائه خواهد کرد و بعد تصمیم جدیدتر گرفته 

می شود.
که  گفت  صحبت هایش  از  بخشی  در  او  حال  همین  در 
دوستم برای پاک سازی والیت های شاملی از وجود طالبان 
از  جلوگیری  آوارگی ها،  »ختم  بار  این  و  رفته  سفر  این  به 

سقوط ولسوالی ها و ختم ناآرامی ها« در شامل خواهد بود.
سفر دوم جرنال دوستم به والیت های شاملی در حالی ست 
فاریاب  والیت های  به  نیز  پیش  ماه  دو  به  نزدیک  وی  که 

و رسپل رفته بود، او بیش از یک ماه نیروهای امنتی را در 
جنگ با طالبان رهربی کرد.

از وجود  فاریاب  و  منطقه در رسپل  این مدت چندین  در 
طالبان پاک سازی شد؛ اما بعد از بازگشت دوستم، دوباره این 
مناطق ناآرام شدند و یک شنبه شب هفته ی جاری ولسوالی 
غورماچ والیت فاریاب نیز به دست طالبان سقوط کرد که 

تاکنون مرکز این ولسوالی به دست طالبان می باشد.
ته ینج می گوید که در سفر اولی دوستم یک مشکل بود که 
پس از بازگشت او از این والیت ها، نیروهای امنیتی تدابیر 
پیش گیرانه را در برابر حمله احتاملی طالبان نگرفتند و این امر 

باعث سقوط دوباره برخی از ولسوالی ها و مناطق شد.
با این حال معلوم نیست که دوستم در همین سفر عملیات 
آغاز  را  طالبان  وجود  از  شاملی  والیت های  پاک سازی 
این  امنیتی  تنها گزارشی از وضعیت  این سفر  یا در  می کند 

والیت ها برای رییس جمهور می آورد.
دوستم پس از ختم سفر اول خود اعالم کرد که اگر رییس 
جنگ  در  دهند  اجازه  او  به  ملی  امنیت  شورای  و  جمهور 

قندوز و بدخشان نیروهای امنیتی را رهربی خواهد کرد.
در مدت بین این دو سفر دوستم، والیت قندوز و دو ولسوالی 
والیت بدخشان سقوط کرد، اما تاکنون دوستم در عملیات بر 
ضد شورشیان در این والیت ها رشکت نکرده، تا این که امروز 

در هم آهنگی ارگان های امنیتی به شامل رفت.

ته ینج در رابطه به حضور و قدرت طالبان در قندوز گفت که 
جرنال دوستم به معلومات دست یافته که طالبان در قندوز به 
یک قدرت بزرگ مبدل شده است؛ با این وضع احتامل خطر 

و حمله طالبان بر والیت های تخار و بلخ نیز می رود.
به شربغان  بلخ  از  بعد  افزود که دوستم روز گذشته  ینج  ته 
نشست  این والیت یک  و در  مرکز والیت جوزجان رفت 

امنیتی با مقام های محلی و امنیتی برگزار کرد.
به گفته ی ته ینج، در این نشست تصمیم گرفته شده که به 
والیت  غورماچ  ولسوالی  در  عملیات  فرصت  زودترین 
احتامل  از  قیصار  ولسوالی  بعد  و  شده  راه اندازی  فاریاب 

سقوط نجات داده شود.
ته ینج در رابطه به وضعیت غورماچ گفت که طالبان در مرکز 
دیروز  تا  پاسگاه  سه  دارند،  حضور  دیگر  نقاط  و  ولسوالی 
نیز به دست  دوشنبه مقاومت کرده بودند که این پاسگاه ها 

طالبان سقوط کرد.
به گفته ی او، در درگیری های غورماچ 20 رسباز کشته شدند 
ناپدید  ولسوالی  این  پولیس  فرمانده  شمول  به  رسباز  و 19 

استند که از رسنوشت آن ها معلومات در دست نیست.
او افزود که نیروهای دولتی که از طرف شهر میمنه و ولسوالی 
قیصار به غورماچ اعزام شده بودند، در مسیر راه در منطقه ی 
به  مانده و جنگ  گیر  طالبان  ازبیکیه در کمین  شنبه  چهار 

شدت جریان دارد.

نقاط  در  ناامنی ها  بی پیشنه  افزایش  از  پس  روز:  اطالعات 
سال  در  شاملی  والیت های  به خصوص  و  کشور  مختلف 
جاری، نگرانی ها مبنی بر این که طالبان بیشرت نقاط کشور را 
ترصف و حتا حکومت را با خطر سقوط مواجه کنند، افزایش 

یافته است.
 شامرى از اعضاى مجلس سنا، دیروز در نشست عمومی 
مجلس با ابراز نگراىن از وخیم شدن اوضاع امنيتى گفتند که 
اگر جلو ناامنى ها گرفته نشود، نظام با فروپاىش مواجه خواهد 
بیشرت  روزبه روز  ناامنی ها  که  می گویند  سناتوران  این  شد. 
ناامنی ها  افزایش  از  جلوگیری  برای  حکومت  اما  می شود؛ 

اقدام الزم را منی کند.
این  اظهار  با  فاریاب  والیت  سناتور  رسوىل،  محمد  گل 
مطلب، گفت: »در مورد تأمني امنيت، تا به حال هيچ اقدامى 
بايد گرفته شود، شوراى  صورت نگرفته است. يك تصميم 
امنيت مىل و رياست جمهورى بايد پاسخ بدهند كه چرا هر 
روز نريوهاى امنيتى كشته می شوند؟ اين جنگ تا ىك ادامه 

مى يابد؟ واليت هاى زيادى زير تهديد است.«
آقای رسولی تأكيد كرد كه در باره ی تأمني امنيت، بايد جدى 
كار شود؛ تنها فارياب نه، بل بسياری از واليت هاى ديگر نيز 

زير تهديد  اند. 
از  انتقاد  با  سنا  مجلس  اول  معاون  ايزديار،  علم  محمد 
حکومت گفت که حكومت »بديل ندارد«، كىس نيست كه 

به جاى عبدالله و ارشف غنى گامشته شوند.
»سه  که:  گفته  ايزديار  آقای  پژواک،  خربگزاری  از  نقل  به 
را  مىل  وحدت  حكومت  رهرب  دو  با  ديدار  درخواست  بار 
كرديم. ما مسئوالن رياست اجرایی را خواستيم؛ اما آنان به در 

خواست ما جواب نداده اند.«
برخوردهاى سليقه يى و  اگر حکومت  نیز گفت که  ایزدیار 
ىب توجهى را ادامه دهند، نظام از درون مى پاشد. بايد هرچه 
زودتر در مورد اوضاع امنيتى، با اعضاى مجلس سنا ديدار 

منايد.
از  شدید  انتقاد  با  نیز  زابل  والیت  سناتور  زابىل،  زملى 

حکومت گفت: »بياييد ]از[ حكومت نااهل كه دو داكرت در 
رأس آن است، بپرسيم كه جنگ تا چه وقت ادامه مى يابد و 
ملت ديگر چه قدر حوصله كند؟ تا چه وقت منتظر عملكرد 

امريكا باشيم.«
 در همین حال شامری از سناتوران گفتند که يك حلقه در 
كار  بريوىن  و  شخىص  منافع  براى  كه  دارند  حضور  ارگ 
ناكام  می كنند؛ در پهلوى رييس جمهور هستند و سياست 

ضعيف و غلط  دارند و تفرقه مى اندازند.
نگرانی از وضعیت امنیتی و انتقاد از حکومت در حالی ست 
که در یک ماه گذشته یک والیت و چندین ولسوالی در 
شامل کشور میان طالبان و نیروهای امنیتی دست به دست 

شدند.
به تازگی ولسوالی غورماچ والیت فاریاب نیز به دست طالبان 
سقوط کرد که گفته می شود در درگیری میان نیروهای امنیتی 
اسیر  طالبان  هم  را  شامری  و  کشته  رسباز  ده ها  طالبان  و 

گرفته اند.

که  است  کرده  اعالم  دوشنبه  روز  ناتو  روز:  اطالعات 
کشورهای آملان، ترکیه و ایتالیا حضور نیروهای خود را در 

افغانستان حفظ خواهند کرد.
گفته،  اروپا  در  ناتو  ارشد  فرمانده  بریدالو،  فیلیپ  جرنال 
تضمین هایی را دریافت کرده است مبنی بر این که کشورهای 
عضو ناتو به مأموریت خود در کنار حدود 10 هزار نیروی 

امریکایی در افغانستان ادامه خواهند داد.

آملان درحال حارض حدود 850 نیرو، ایتالیا و ترکیه هر کدام 
760 و500 نیروی مستقر تحت فرماندهی ناتو در افغانستان 

دارند. 
براساس برنامه جدید اوباما، 9800 نیروی آمریکایی مستقر 
در افغانستان تا پایان سال 2016 در کشور باقی خواهند ماند 
و تعداد آن ها در سال 2017 به پنج هزار و 500 نفر کاهش 

خواهد یافت.

این درحالی ست که طبق برنامه ی از پیش طرح شده اوباما، 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  امریکا،  جمهوری  رییس 
افغانستان، تا اواخر سال 2016 ختم می شد و تنها نیروهای 
باقی  کابل  در  آمریکا  سفارت  از  محافظت  برای  امنیتی 
عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  است،  قرار  می ماند.  
پیامن ناتو در ماه دسامرب امسال روی آینده ی نیروهای نظامی 

شان در افغانستان، تصمیم نهایی خود را اعالن کنند.

مسلح  مخالفان  که  می گوید  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
کوشش می کنند تا با استخدام کردن کودکان به اهداف شان 

در کشور برسند. 
صدیق صدیقی، سخن گوی این وزارت دیروز، سه شنبه، در 
نشست خربی در کابل گفته است که در یک مورد بیش از 
چهل کودک افغان که به همین هدف استخدام شده بودند، 

از چنگ طالبان نجات داده شدند.

پیش از این نیز کمیسیون مستقل حقوق برش نیز از طرف های 
درگیر جنگ در کشور خواسته بود تا در منازعات مسلحانه 

از کودکان استفاده نکنند. 
از ادامه  نیز  بین املللی  در همین حال برخی از سازمان های 
رسبازگیری و استخدام اطفال در جبهات جنگ در کشور 

ابراز نگرانی کرده اند.
از  مکرر  صورت  به  این  از  پیش  که  حالی ست  در  این 

انتحاری،  حمالت  در  کشور،  در  سال  هجده  زیر  کودکان 
فعالیت های  و دیگر  کنار جاده ای  ماین های  در جابه جایی 

تخریبی و منازعات مسلحانه استفاده شده است.
است  گفته  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  اطفال  بخش  اما   
سن  زیر  اطفال  تعداد  چه  به  دهد  نشان  که  ارقامی  تاکنون 
مسلحانه  فعالیت های  و  انتحاری  حمالت  در  سال  هجده 

استفاده شده اند، در دست نیست.

اطالعات روز: کار هيئت بررسی قراردادهای لوژ ستيكی وزارت 
ریاست  به  و  تکمیل  كار،  ماه  پنج  از  پس  دوشنبه،  روز  دفاع 

جمهوری فرستاده شده است. 
دفرت سخن گوی ریاست جمهوری با نرش خرب نامه ای گفته است 
که درگزارش این هیئت، موجودیت فساد  به صورت ریشه ای 
تحلیل و تثبیت شده و این هیئت پیشنهادهای مشخص شان را 

در زمینه ی چه گونگی مبارزه با فساد ارائه منوده است. 

گفته  هیئت  این  رییس  فاروقی،  حمیدالله  خربنامه،  از  نقل  به 
است که عده ای از متخصصان روی این گزارش برای مدت پنج 

و نیم ماه کار کرده اند.
رییس جمهور غنی نیز روز دوشنبه با این هیئت دیدار منوده 
و گفته است، پس از مطالعه ی این گزارش در مشوره با هیئت 
خواهد  عملی  جنبه  را  آن  دفاع،  وزارت  دادهای  قرار  بررسی 

بخشید. 

این  که  منوده  تأکید  جمهورغنی  رییس  که  آمده  خربنامه  در 
لفظی  فساد،  با  افغانستان  دولت  مبارزه  می دهد،  نشان  گزارش 

نبوده بلکه عملی می باشد. 
پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر وجود فساد در قراردادهای 
گفته،  نیز  هیئت  این  بود.  شده  نرش  دفاع  وزارت  لوژستیکی 
یافته های شان نشان می دهند که در قرار دادهای مواد سوختی 

این وزارت میلیون ها دالر حیف و میل شده است.

جنرال دوستم بار دیگر به شمال رفت2

مجلس سنا: 
اگر جلو ناامنی ها گرفته نشود، نظام با فروپاشی مواجه خواهد شد

ناتو از ادامه حضور نیروهای آلمان، ایتالیا و ترکیه در کشور خبر داد

وزارت داخله: طالبان از کودکان برای رسیدن به اهداف شان استفاده می کنند 

وجود فساد در قراردادهای لوژستیکی وزارت دفاع

صنعت جنگ
 در افغانستان

تبدیل  اقتصادی  به یک صنعت مهم  جنگ در جهان کنونی 
شده است. گروه های درگیر جنگ، منافع هنگفت اقتصادی را 
از این مجرا نصیب شده و اساسًا حفظ و بهره مندی بیشتر از 
آن، نیازمند بازتولید جنگ و خشونت در حیطه های عمل شان 
می باشد. گروه های درگیر جنگ صرفًا کسانی نیستند که عماًل 
در سنگرها حضور دارند و به مثابه ی نیروی اعمال جنگ عمل 
بزرگی  واحدهای  از  جنگ  درگیر  طرف های  بلکه  می کنند. 
گروه های  اسلحه،  تولید  کارخانه های  تا  گرفته  دولت ها  چون 
مافیایی، گروه های ایدئولوژیک و عوامل حاضر در سنگرهای 
جنگ همه را شامل می شوند. بسته به نوع تعریف گروه ها از 
این  به  می شود.  مشخص  جنگ  گستره ی  اقتصادی،  منافع 
در  شان  توانایی  میزان  به  جنگ،  درگیر  گروه های  که  معنا 
فراهم آوری زمینه های جنگ و میزان سودی که در یک جنگ 
برای شان متصور می باشند، قلمرو آن را تعیین کرده و در آن 
شامل می شوند. اثرات جنگ بر وضعیت اقتصادی متناقض نما 
آن بدست  از  را  است؛ گروه های درگیر جنگ، سود هنگفتی 
می آورند. اما توده های بی طرف، زیان های هنگفتی را متحمل 
در  که  روی شانه های کسانی اند  بار سنگین جنگ  می شوند. 

وضع بی طرفی قرار دارند. 
دیگر  متغییرهای  و  ایدئولوژیکی  جذبه های  از  فارغ  بنابراین، 
همه  از  بیش  آن  اقتصادی  اهمیت  جنگ،  در  ذی دخل 
برجسته تر می باشد. این مسئله در افغانستان با قوت بیشتری 
نمایان می باشد. سال ها جنگ در این کشور، وضعیت اقتصادی 
نامناسبی را به وجود آورده است. رشد اقتصادی در جامعه ی 
در  رسمی  اقتصاد  است.  پیموده  را  ناموزونی  مسیر  افغانی، 
کشور از جنگ ها به شدت آسیب دیده و تمام زیرساخت های 
اقتصادی نابود گردیده است. مردم متحمل بیشترین خسارات 
مالی گردیده و تاکنون هزینه های جنگ روی شانه های مردم 
سنگینی می کند. بر اساس آماری که به تازگی از سوی موسسه 
برابری برای صلح و دموکراسی منتشر شده، هزینه ی جنگ 
در افغانستان در سال بالغ بر نه میلیارد دالر می باشد و این رقم 
برابر با 113 درصد کل بودجه ی کشور در سال 1394 برآورد 
شده است. به موازات این، رشد اقتصاد غیر رسمی طی چندین 
از  بخشی  است.  بزرگ شده  به شدت  در کشور،  سال جنگ 
این رشد اقتصادی از مجرای جنگ حاصل شده است. از آغاز 
جنگ علیه شوروی و افزایش در گیری ها در زمان مجاهدین 
و پس از آن، میلیاردها دالر وارد افغانستان شده و گروه های 
سوی  از  را  بی حسابی  حمایت های  جنگ،  درگیر  مختلف 
مشخصی  آمار  هرچند  کرده اند.  دریافت  مختلف  کشورهای 
که  را  هنگفتی  مبالغ  بی گمان  اما  ندارد،  وجود  زمینه  این  در 
گروه های درگیر جنگ از منابع خارجی، تجارت مواد مخدر و 
فعالیت های مافیایی بدست آورده اند، اقتصاد کشور را به شکل 
ناموزونی فربه ساخته اند. منابع مالی که از مجرای جنگ وارد 
منجر  درگیر  گروه های  فربه شدن  به  عمدتًا  شده،  افغانستان 
شده و هیچ کمکی به وضع اقتصاد رسمی کشور نکرده است. 
از منابع عظیم  در حال حاضر، سران گروه های درگیر جنگ 
اقتصادی بهره مند می باشند. بخش عمده ی نیروهای انسانی، 
امرار معاش می کنند و در  از طریق حضور در جبهات جنگ 
از  را  هنگفتی  ثروت های  که  است  جنگ  این  هنوز  نهایت 

کشورهای خارجی وارد افغانستان می سازد. 
کشور  سیاست  و  اقتصاد  بر  را  دشواری  شرایط  وضعیت  این 
دشوار  بسیار  وضعیت  این  از  نجات  است.  ساخته  حکم فرما 
زمینه سازی  و  اشتغال  ایجاد  توانایی  دولت  در حالی که  است. 
کاهش  امکان  ندارد،  را  مشروع  اقتصادی  فعالیت های  برای 
این  از  جنگ  درگیر  نیروهای  است.  محدود  خشونت ها 
وضعیت سود اقتصادی فراوانی را نصیب می شوند و بنابراین، 
بازگرداندن آن ها از این منبع سرشار، قدرت زیادی می طلبد. 
در  گسترده  فساد  و  اشتغال  ایجاد  جهت  در  دولت  ناتوانی 
ساختارهای دولتی، می تواند تمامی تالش های دیگر آن را در 
حتا  وضعیت  این  بکشد.  چالش  به  توسعه  و  صلح  زمینه ی 
فراتر از این، می تواند مشوق بسیاری ها برای حضور در جبهات 
جنگ و بهره مندی از این صنعت پر سود اقتصادی در کشور 

گردد.  
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احیای  در  بین المللی  مدت  طوالنی  تالش های  باوجود 

بخش  می گوید  جدید  گزارش  یک  افغانستان،  اقتصاد 

هدایت  برای  ظرفیتش  از  هنوز  کشور  این  در  خصوصی 

رشد اقتصادی استفاده نتوانسته است.

یک  در  توجه  قابل  رشد  از  پس  افغانستان،  اقتصاد 

خروج  دنبال  به  گذشته،  سال  دو  در  گذشته،  دهه ی 

اکثریت نیروهای بین المللی و کاهش شدید فعالیت های 

تقال  کمکی،  سازمان های  و  بین المللی  سرمایه گذاران 

کرده است. آن گونه که یک گزارش جدید نشان می دهد، 

خصوصی  سکتور  که  اند  افزایش  حال  در  نگرانی ها 

خالی  جای  زودی ها  این  به  بود  نخواهد  قادر  افغانستان 

می تواند  که  تحولی  کند؛  پر  را  بین المللی  کمک های 

و  کرده  تقویت  را  طالبان  پذیر  انعطاف  شورش گری 

محققان  کند.  تیره تر  را  دموکراتیک  چشم اندازهای 

و شورای  استکهلم  بین المللی تحقیقات صلح  انستیتوت 

بین المللی صنعت سویدنی در خالصه گزارشی که در 12 

ماه اکتوبر به نشر رسید، گفتند: »در حالت کنونی، سکتور 

یا  اقتصادی  رشد  موتور  افغانستان  ]اقتصاد[  خصوصی 

ابزار شمولیت اجتماعی نیست – در حالی که پتانسیل آن 

را دارد«. 

چرا بخش خصوصی ناکام بوده است؟

یک  که  کلیدی ای  عوامل  میان  در  گفتند  محققان  این 

می کنند،  تضعیف  را  پایدار  و  موثر  خصوصی  سکتور 

دست رسی نابرابر به منابع اقتصادی، خدمات و کاالهای 

فعالیت  و  امنیتی  اوضاع  شدن  بدتر  ناقص،  عمومی 

انستیتوت  گزارش  به  نظر  اند.  شامل  حکومت  غارت گر 

افغانستان  اقتصاد  استکهلم،  صلح  تحقیقات  بین المللی 

ترکیب پیچیده ای از عناصر غیررسمی، رسمی، غیرقانونی 

در  خصوصی  سکتور  سهم  و  است  کمک  به  وابسته  و 

تا  صرف10  کشور  این  رسمی  داخلی  ناخالص  تولیدات 

12 است و این وضع حاصل ترکیب چندین دهه جنگ، 

به  وابستگی  و  خارجی  دخالت  دولتی،  پایین  ظرفیت 

کمک های خارجی است.

از سال 2002 بدین سو، کشورهای خارجی مبالغ هنگفتی 

در  دموکراتیک  نهادهای  ایجاد  و  سازی  دولت  را صرف 

افغانستان کرده اند. نظر به آمار حکومت امریکا، ایاالت 

متحده به تنهایی حدود 100 میلیارد دالر را در چارچوب 

کمک های غیرنظامی در بازسازی افغانستان هزینه کرده 

است. کشورهای دیگر نیز ده ها میلیارد دالر کمک کردند. 

مجموعی  کمک های   ،2010 سال  در  مثال،  طور  به 

معادل   – دالر  میلیارد   15.7 حدود  افغانستان  به  خارجی 

آمار  به  )نظر  این کشور  ناخالص داخلی  تولید  98 درصد 

بانک جهانی( – برآورد شده بود. اما چرا این کمک ها به 

شکل گیری یک سکتور خصوصی قوی منجر نشد؟

تازگی منتشر شده است،  به  این گزارش که  نویسندگان 

به  بازار،  رسمی  نهادهای  معرفی  که  می کنند  استدالل 

کشور  این  در   2001 سال  در  طالبان  سرنگونی  دنبال 

و  فرایندها  الگوها،  با  آسیا،  جنوب  خشکه  به  محاط 

ندارند. آن ها، به طور نمونه،  بازیگران قبلی تفاوت قاطع 

می گویند که حکومت حامد کرزی، رییس جمهور سابق، 

اجازه داد تا جنگ و کمک های پس از مداخله، برای یک 

کانال های  ظهور،  حال  در  و  موجود  جانبه  چند  انحصار 

سیاسی  مقام های  تمایل  »عدم  کند.  ایجاد  درآمد  جدید 

و ناتوانی آن ها به ]شکل گیری[ نهادهای رسمی ضعیف 

سیاست های  عمدتا  که  است  شده  منجر  اقتصادی 

اقتصادی را تطبیق نمی کنند«.

نه  و  حکومت  نه  که  گفتند  محققان  این  برآن،  عالوه 

چون  کلیدی ای  ساحات  تقویت  روی  کنندگان  کمک 

تمرکز  استخراجی  صنایع  و  زراعت  ترانزیت،  و  تجارت 

نخست  دهه  جریان  در  که  کردند  اضافه  و  کرده اند 

یا  امنیت  به  اغلب  کنندگان  کمک  بین المللی،  دخالت 

اضافه  آن ها  کردند.  توجه  دیگر  توسعه ای  چالش های 

در  به ویژه  حیاتی،  زیربناهای  نتیجه،  در  که  کردند 

روستاهای افغانستان، عمدتا وجود ندارند؛ عاملی که مانع 

فعالیت های اقتصادی می شود.

یک اقتصاد »سیاست زده«

دولتی،  کارای  مقررات  و  قوانین  و  آزاد  بازار  نبود  در 

انحصار  افغانستان،  سرتاسر  در  بازار ها  از  بسیاری  در 

چندجانبه و زورمندان محلی تصمیم گیرندگان دست رسی 

به منابع اقتصادی بوده اند. به این دلیل است که الکسی 

ایبرت  فریدریگ  آلمانی  بنیاد  دفتر  مدیر  یوسپوف، 

اقل  حد  که  می کند  استدالل  افغانستان،  در  استفتونگ 

لینز  از  باید  افغانستان  در  طرح ها  و  سیاست  از  بخشی 

روابط  هم  و  خویشاوندی  روابط  هم  شخصی،  ارتباطات 

فردی، خوانده شوند. این کارشناس به دویچه ویله گفت: 

سیاست  آن  نتیجه[  ]در  که  دارد  وجود  متقارنی  »تمایل 

خصوصی ساخته می شود و مسایل کالن سیاسی«.

بخش  دهنده ی  تشکیل  که  می کند  استدالل  یوسپوف 

کالن  شرکت های  هنوز  خصوصی  سکتور  از  بزرگی 

حمل  هوتل ها،  بانک ها،  از  مجموعه ای  و  خانوادگی 

این  هستند.  خدمات  دهندگان  ارائه  و  هوایی  نقل  و 

گفت:  ستیفتونگ  ایبرت  فریدریک  بنیاد  کارشناس 

»مالکان این شرکت های خصوصی از مداخالت در بازار، 

برده اند.  نفع  بسیار  خارجی  کمک های  و  ترجیحی  رفتار 

اما آن ها هم چنین از ارتباطات سیاسی خود، که عمیقا در 

تار و پود جامعه افغانستان ریشه دوانیده است، استفاده 

می کنند«.

تالش دشوار

در  شان  گزارش  در  سویدن  در  مستقر  کارشناسان  این 

نهادهای  که  حقیقت  این  و  بیکاری  بلند  میزان  مورد 

را  زنانی  دارند  تمایل  گروه ها،  دیگر  میان  در  غیررسمی، 

را  کارآفرین  نیروی  و  بالقوه  کارگران  از  نیمی  حدود  که 

تشکیل می دهند، به حاشیه براند؛ ابراز نگرانی کردند. در 

پایین است  این کشور بسیار  حقیقت، اشتغال رسمی در 

و به مهاجرت دسته جمعی جوانان افغانستان، به ویژه در 

کشورهای همسایه و اروپا، کمک کرده است.

و  کسب  پیش برد  داد،  توضیح  یوسپوف  که  آن گونه  اما 

کار در یک کشور جنگ زده دشوار است. »کسب و کار 

مدت  میان  برنامه ریزی  ظرفیت  و  نیست  پایدار  اغلب 

پایین است. یک سال بد یا رویداد مرتبط با امنیت مانند 

اخاذی، جار وجنجال، ربودن اعضای خانواده کارمندان 

بدهد«.  پایان  تصدی  یک  به  بسیار سرعت  به  می تواند 

وارد  حتا  و  است  بلند  تولید  هزینه های  برآن،  عالوه 

تولید  به  نظر  زراعتی  محصول  یا  کاال  ساده ترین  کردن 

آن آسان تر است. این کارشناس افغانستان اضافه کرد: 

فعالیت های  خدمات  و  تجارت  که  معناست  بدان  »این 

عمده اند که هردو به شدت به اوضاع امنیتی و تجارت به 

روابط با کشورهای همسایه نیز وابسته اند«.

اقتصاد »به بن بست رسیده است«

از  بازار،  از  خارج  شرایط  با  همراه  محدودیت ها  این 

و  دوام  مورد  در  نگرانی ها  امنیتی،  اوضاع  وخامت  قبیل 

جریان  و  گسترده  فساد  ملی،  وحدت  حکومت  موثریت 

می کنند.  منحرف  را  داخلی  بازار  خارجی،  کمک های 

و  کسب  اداره  توانایی  که  افغان  کارآفرینان  نتیجه،  در 

و  جنایی  فشار  از  جلوگیری  هم چنین  و  سودآور  کار های 

مقررات دولتی را دارند، تمایل دارند پول شان را به خارج 

از افغانستان ببرند. یوسپوف گفت: »اکثریت کارآفرینان 

در  تأمین می کنند،  را در دبی  بخش خصوصی سودشان 

پاکستان یا ایران امالک می خرند و سرمایه شان را سیال 

نگه می دارند که به سرعت قابل انتقال باشد«.

مطالعات سویدنی ها هم چنین به این واقعیت اشاره کردند 

این  غیرقانونی  و  غیررسمی  اقتصادهای  به  توجه  با  که 

کشور- که 80 تا 90 درصد مجموع فعالیت های اقتصادی 

مالی  رژیم  یک  و  می دهد-  تشکیل  را  کشور  این  در 

ضعیف، توانایی حکومت در جمع آوری درآمدهای مالیاتی 

شدت  به  ضروری  همگانی  کاالهای  و  خدمات  ارائه  و 

»در  گفتند:  تحقیقات  این  نویسندگان  است.  محدود 

نتیجه، اقتصاد این کشور تاحد زیادی به بن بست رسیده 

است«. این تحلیل گران گفتند: »این امر به نوبت خود 

از مشروعیت حکومت می کاهد و مانع تالش های دولت 

رشد  تحریک  برای  الزم  شرایط  ایجاد  جمله  از  سازی، 

اقتصادی، می شود. در حقیقت، نبود شرایط مناسب برای 

احساسات  تحریک  موجب  حتا  شاید  خصوصی  سکتور 

اضافه کردند: »واضح است،  آن ها  ضدحکومتی شود«. 

سکتور خصوصی افغانستان، با سطح کنونی ظرفیت آن و 

در محیط کنونی، نمی تواند از ظرفیت های بالقوه اقتصاد 

این کشور استفاده کند«. 

بعدش چی؟

گزارش  این  نویسندگان  تار،  چشم انداز  این  به  باتوجه 

هم مقام های ملی و هم جامعه جهانی را تشویق می کنند 

کاهش  که  گام هایی  بردارند؛  را  گام هایی  سری  یک  تا 

فساد، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت هایی که برای 

و  کامل  مشارکت  به  دادن  اولویت  اند،  حیاتی  اقتصاد 

استراتژیک  صنایع  توسعه  و  کار  نیروی  در  زنان  برابری 

را در بر دارد.

مرکز  در  جنوبی  آسیای  کارشناس  کوگلمن،  مایکل  اما 

حالی که  در  که  دارد  تاکید  واشنگتن،  در  ویلسون  ودرو 

تشخیص موانع کلیدی آسان خواهد بود؛ اما از بین بردن 

آن ها بسیار دشوار است. وی به دویچه ویله گفت: »در 

استدالل  کوگلمن  است«.  حکومت  کلید،  روز،  پایان 

حکومت  نفوذ  کاهش  با  باید  دولتی  سکتور  که  می کند 

سکتور  از  بازار،  موثرتر  محیط  یک  ایجاد  و  بازارها  در 

خصوصی حمایت کند. »هیچ یک از این ها آسان نخواهد 

وخامت  به  رو  امنیتی  اوضاع  که  زمانی  در  ویژه  به  و  بود 

می رود. اما اگر کشور هم چنان بی ثبات تر شود، نمی توان 

انتظار معامالت اقتصادی ثابت و پربار را داشت«.
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جنرال دوستم، معاون اول رییس جمهور اشرف غنی است. جنرال دوستم 
معروف  پادشاه ساز  به جنرال  ازبیک ها،  میان  نفوذ  و  به خاطر محبوبیت 
ترازوی  به  انتخاباتی  بندوبست های  در  دوستم  سنگین  وزنه ی  است. 
هر کی قرار گیرد، آرای میلیونی برایش خواهد آورد. حاال او به عنوان 
والیت های  به  بار  دومین  برای  کشور،  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
شمالی می رود تا عنان رهبری جنگ علیه تروریستان را به دست گیرد. 
آن ها کمی  به  دادن  است که جواب  زمینه مطرح  این  در  پرسش های 
دفاع  وزارت  داخله،  وزارت  امنیتی،  ارگان  سه  افغانستان  است.  دشوار 
مقام  مدعیان  از  است  ُپر  نهادها  این  تمام  دارد.  ملی  امنیت  ریاست  و 
ملی،  امنیت  ریاست  و  دفاع  داخله،  وزارت های  وجود  با  چرا  مارشالی! 
معاون اول کشور به جنگ تروریست ها برود؟ آیا جنرال دوستم غیر از 
جنگ با تروریستان، کارآیی دیگری ندارد؟ اشرف غنی بارها از لیاقت و 
شایستگی های معصوم استانکزی سخن گفته، حتا چندی قبل که قندوز 
در آتش جنگ می سوخت، به این سرپرست نامشروع، مدال اعطا کرد. 
با  جنگ  در  پیروزی  درایت  طالبان،  با  صلح  گفت وگوهای  ناکامی  آیا 
طالبان را دارد؟ آیا خود جنرال دوستم شله است که به جنگ با طالبان 
در  طالبان  شدن  مقتدر  و  حضور  در  باریکی های  چه  برود؟  شمال  در 
والیت های نظیر فاریاب، جوزجان و بقیه والیت های شمالی وجود دارد 

که با نرفتن جنرال دوستم، قابل درک نیستند؟
خیلی  شاید  دارد.  قرار  جنرال سوز  پادشاه  پادشاه ساز،  جنرال  مقابل  در 
از  را  طالبان  تا  رفته  دوستم  جنرال  که  بگوییم  اگر  نباشد  مضحک 
والیات جوزجان و فاریاب بیرون کند تا طالبان دوباره به والیات قندوز 
از  بعد  و  رسیدند  بدخشان  و  قندوز  به  هم  وقتی  برگردند.  بدخشان  و 
مثله کردن نیروهای امنیتی، آهنگ سقوط والیت و ولسوالی ها را برای 
اشرف غنی بنوازند تا آقای رییس جمهور این بار جنرال مراد را به میدان 
از زبان مقامات  از این والیات بیرون کند. بارها  بفرستد که طالبان را 
امنیتی شنیدیم که مقامات ارشد امنیتی اجازه حمله بر طالبان و نابودی 
این گروه را نمی دهند و این امر باعث پررو و قوی شدن طالبان شده 

است. 
امنیتی  نیروهای  با  رویارویی  توان  اگر  که  می دانند  خوبی  به  طالبان 
افغانستان را نداشتند، بهتر است عقب نشینی کنند. تا به حال در تمام 
طالبان  افتاده،  اتفاق  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  که  جنگ های 
دفاع  روایت های  پرداخته اند.  دفاع  به  امنیتی  نیروهای  و  بوده  مهاجم 
بدخشان، جلریز،  رویدادهای که در  امنیتی هم خونین است.  نیروهای 
قندوز و غزنی اتفاق افتاد، حضور قوی ستون پنجم را در حکومت وحدت 
ملی به اثبات رساند. حتا خود مقامات حکومت وحدت ملی بر این امر 
معترف است که در این رویدادها، کوتاهی صورت گرفته و این کوتاهی 
توجیه  ملی  امنیت  شورای  توسط  امنیتی  صالحیت های  انحصار  با  را 
کردند. مقامات امنیتی با کمال بی شرمی گفتند که از حمله ی طالبان بر 
قندوز حتا هفته ها قبل اطالع حاصل کرده بودند، حتا می فهمیدند که 
را  فاجعه  جلو  چرا  می کنند.  بر شهر حمله  استقامت های  چه  از  طالبان 

نگرفتند؟ ربط می گیرد به آقای رییس جمهور! 
آقای  که  است  همراه  نکته  این  با  دوستم  جنرال  دوباره ی  رفتن  خبر 
تروریستان  علیه  و  رفته  شمال  در  تا  داده  اجازه  او  به  جمهور  رییس 
دوستم  جنرال  رفتن  در  جمهور  رییس  اجازه ی  کند.  رهبری  را  جنگ 
باریک  نکات  ندارد،  بروکراتیک  جنبه ی  تنها  اجازه  این  است.  مسئله 
کنیم  نگاه  آن  به  آرام  اعصاب  با  اگر  که  است  نهفته  آن  در  سیاسی 
درمی یابیم که آقای رییس جمهور قلبًا حاضر نیست به جنراالن اجازه ی 
یا  بنشیند  شانه اش  بر  سقوط  زاغ  این که  مگر  بدهد،  را  طالبان  با  نبرد 
پای گوشش قار قار کند. جنرال دوستم دومین بار است که به شمال 
می رود، جنرال مراد دوبار به قندوز رفت. نه جنرال دوستم طالبان را پس 
یافت  اجازه  مراد  نه جنرال  و  تعقیب کرد  فاریاب  موقتی  پاک سازی  از 
بچه گانه  خیلی  بروند.  طالبان  دنبال  قندوز  محدوده ی  از  بیرون  در  که 
خواهد بود اگر بگوییم که طالبان مخفی گاه دارد و دنبال کردن طالبان 
در مخفی گاه های شان بسیار هزینه می طلبد و به همین خاطر به صالح 
نیست. با توجه به حمالت طالبان و سقوط دادن ولسوالی ها و به غنیمت 
گرفتن تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی، طالبان دیگر در مخفی گاه های 

خویش نیستند، بلکه در پایگاه های که دارند، حضور دارند. 
بازپس گیری  و  سقوط  بازی های  در  جنرال ساز  پادشاه  کردن  گرفتار 
ارمغان  به  جنرال سوز  پادشاه  برای  امنیت  آیا  والیات،  و  ولسوالی ها 
سیاسیون  نشست وبرخاست های  اواخر  این  که  مخصوصًا  آورد؟  خواهد 
برای تشکیل اپوزیسیون جدی و گسترده شده است. جواب این سوال 
را در هراس اشرف غنی از سیاسیون معترض و قدرت پابرجای جنرال 

دوستم می توان یافت. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

جنرالپادشاهساز
وپادشاهجنرالسوز

چرا سکتور خصوصی در معرض 
خطر ناکامی است؟

منبع: دویچه ویله/گابریل دومنگیز

برگردان: حمید مهدوی
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به خاطر خیانت به بن الدن و معاونت در یک عملیات نظامی آمریکایی 

در خاک پاکستان را درپی داشت، یا به جهل و بی کفایتی اعتراف کنند.

گال گفت: اغلب پاکستانی ها می گویند که: ما بی کفایت بودیم. آن ها 

هستند.  بازی ای  چه  حال  در  آن ها  بدانند  هم وطنان شان  نمی خواهند 

آن ها می ترسند که واکنش های منفی شدیدی وجود داشته باشد«. 

اکنون روایت رسمی مرگ بن الدن در کجا قرار دارد؟ برای بسیاری، 

این داستان در وضعیتی نامشخص است: شناور در جایی میان واقعیت 

دولت  روایت  به نظر می آید  فرایند است.  تاریخ یک  نوشتن  افسانه.  و 

غیرقابل انکار  واقعیتی  به عنوان  بتواند  تا  دارد  پیش  در  طوالنی  راهی 

پذیرفته شود یا به عنوان یک روایت نادرست انکار شود.

رابرت بائر، یکی از افسران باسابقه ی سازمان سیا در امور شرق میانه 

درمورد  »سیریانا«(،  فیلم  در  کلونی  جورج  شخصیت  )الهام بخش 

نسخه ی دولت از حوادث به من گفت: »همه چیز فقط اغراق است. من 

هرگز ندیده ام کاخ سفید چنین خطری کند. آیا رییس جمهور یک روز 

صبح از خواب بیدار شده و گفته است »بیایید درست قبل از انتخابات، 

ریاست جمهوری مرا در خطر قرار  بدهیم«؟. این آدم خیلی باهوش تر 

ترور هالیوودی  را در یک عملیات  آمریکایی  نیروهای  از آن است که 

بااین حال، هیچ کدام از دوستان قدیمی  در معرض خطر قرار بدهد«. 

بائر در داخل و خارج از سازمان، روایت دولت را به چالش نکشیده اند.

ادعاهای هرش وجود دارد.  از  اثبات بسیاری  امکان  با گذشت زمان، 

بعد چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است خشمگین شویم که حق ما است. 

پاکستان، متحد فرضی ما در جنگ علیه ترور، کشوری که میلیاردها 

دریافت می کند، ممکن  آمریکایی  مالیات دهندگان  از کمک های  دالر 

است به بزرگ ترین دشمن ما –نویسنده ی همان نقشه ای که ما را وادار 

به  شجاعانه  حمله ای  باشد.  داده  پناه  کنیم-  حمله  افغانستان  به  کرد 

ترور،  با  ما در جنگ  پیروزی  بزرگ ترین  ساختمان سکونت بن الدن، 

ممکن است چیزی بیش از یک بازی که بُرد در آن از پیش مشخص 

بود، نبوده باشد. باالتر از همه این که، ممکن است دولت به ما دروغ 

گفته باشد.

این حقایق شوکه شویم؟ مخفی کاری های  با افشای  باید  ما  اما واقعاً 

برنامه ی  جمله  از  زیادی  موارد  شامل  اخیر،  سال های  در  تنها  دولت، 

امنیت ملی، و شبکه ی ثبت نشده ی سازمان سیا  شنود مخفی سازمان 

از زندان های »بلک سایتم« می شود. استیون افترگود، مدیر پروژه ی 

دولتی سری برای فدراسیون دانشمندان آمریکای به من گفت: »کسانی 

که در زمینه ی امور عمومی کاخ سفید کار می کنند، مورخ نیستند، آن ها 

دولت  در  سیاسی  هویت  یک  آن ها  خبرنگارند.  فقط  نیستند،  دانشمند 

ایاالت متحده را نشان می دهند. گفتن تمام حقیقت، و هیچ چیز غیر 

از حقیقت، کار آن ها نیست. حتا اگر باشد، آن ها الزاماً قادر به انجام 

آن نیستند«. 

روایت هرش از ما نمی خواهد تا احتمال توطئه ی دولتی را باور کنیم. 

افسانه ها می توانند از طریق تالشی حتا ناهم آهنگ با کسانی که فقط 

تعداد  که  زمانی  البته،  شوند.  ساخته  می دهند  انجام  را  کارشان  دارند 

نظر  به  که  است  طبیعی  ُخب  کنند،  پنهان  را   حقیقت  افراد  از  کافی 

می رسد دسیسه چینی شده است. هرش اشاره می کند که احتماالً هزاران 

آمریکا  ملی  امنیت  آژانس  درمورد شنود های  دولتی  پیمان کار  و  کارمند 

بن   حضور  از  رده باال  پاکستانی  مقامات  این که  باور  ابتدا،  همان  از 

چند  حمله،  از  پس  بود.  دشوار  نداشتند،  آگاهی  کشورشان  در  الدن 

تن از مقامات ایاالت متحده به طور علنی این را گفته بودند. براساس 

یافت،  دست  آن  به   2013 سال  در  الجزیره  خبرگزاری  که  اطالعاتی 

پاکستان در این مورد تحقیقات مخفی انجام داده بود. گفته شده است 

که گزارش کمیسیون ایبت آباد، هیچ مدرکی دال بر این که پاکستان به 

بن  الدن پناه داده باشد، نیافت. درعوض، آن ها به این نتیجه رسیدند 

که بن الدن، فردی که در تمام جهان تحت تعقیب بود، می توانست 

آزادانه در پاکستان رفت و آمد کند و این ناشی از بی کفایتی گسترده ی 

مقامات نظامی و استخباراتی این کشور بود.

بن  به  پناه دادن  در  پاکستان  هم دستی  درمورد  بررسی ها  دقیق ترین 

الدن، در مارچ 2014 منتشر شد. این بررسی، براساس کتاب کارلوتا 

گال، یکی از خبرنگاران »تایمز« نوشته شده بود. گال گزارش داده بود 

که یک منبع داخلی آی.اس.آی به او گفته است که سرویس اطالعاتی 

به  رسیدگی  وظیفه ی  که  بود  کرده  ایجاد  خاص  گروه  یک  پاکستان، 

آی.اس. در  »تقریبا همه  نوشت:  گال  داشتند.  را  بن الدن  مسئله ی 

اطالعاتی  واحدهای  کار  روش  –این  می کردند  انکار  را  گروه  این  آی 

فوق سری است. اما آن طور که به من گفته شده بود، رییس های ارشد 

نظامی از آن آگاه بودند«.

پیشاپیش  پاکستان،  که  است  این  هرش  ادعای  بحث برانگیزترین 

آن  اجرای  اجازه ی  نه تنها  و  بود  باخبر  آمریکایی  تیم  حمله ی  درمورد 

عملیات را داده بود، بلکه آن را تسهیل کرده بود. هم چنان که قبالً گفته 

به داستان رسمی دولتی است.  این متفاوت ترین داستان نسبت  شد، 

پذیرش این داستان، نیازمند پذیرش این است که دولت ایاالت متحده 

به پاکستانی ها اطمینان کرده است تا برای کشتن بن الدن به این کشور 

کمک کنند. بنابراین، حقارتی که ارتش و استخبارات پاکستان ظاهراً 

از  یا یکی  و  بوده است  یا یک فریب  از حمله احساس کرده اند،  پس 

دسیسه چینی های پیچیده ی ایاالت متحده و پاکستان.آیا هیچ مدرکی 

برای حمایت از این ادعا، یا هرچیزی فراتر از منابع ناشناس هرش برای 

تقویت آن، وجود دارد؟ 

وب سایت  پست«،  »گلوبال  در  داستانی  حمله،  از  پس  روز  یازده 

آمریکایی ویژه ی گزارش های خارجی منتشر شد. تیتیر داستان این بود: 

بوده  آگاه  پاکستان  که  می کنند  ادعا  همسایگان  الدن:  بن  »حمله ی 

نفر که در نزدیکی ساختمان بن الدن زندگی می کردند  است«. شش 

به خبرنگار آن ها گفته بودند که پرسونل امنیتی لباس شخصی –افسران 

در  حمله  از  پیش  ساعت  چند  پاکستان-  اطالعاتی  افسران  یا  ارتش 

بودند که چراغ های  داده  آن ها دستور  به  و  را می زدند  آن ها  خانه های 

خانه را خاموش کرده و تا اطالع بعدی در خانه های شان باقی بمانند. 

هم چنین بعضی از مردم محلی به این خبرنگار گفته بودند که به آن ها 

دستور داده شده بود با رسانه ها، مخصوصاً رسانه های خارجی، صحبت 

نکنند.

تماس  پست«  »گلوبال  اجرایی  مدیر  بالبونی  فیلیپ  با  من  که  زمانی 

را  روایت  این  داشت  نظر  در  او  ابتدا  در  که  گفت  من  به  او  گرفتم، 

ما  »اما  نوشت:  من  به  ایمیلی  در  او  بسازد.  عمومی  گسترده  به شکل 

نیازمند منابعی بودیم که در آن زمان نداشتیم. اطالعات مخالف با آن 

روایت، آن قدر قدرتمند و قانع کننده بودند که حتا خود ما شک داشتیم 

که منابع ما درست می گویند«. 

بالبونی، مرا به امیر لطیف، خبرنگار 41 ساله ی پاکستان معرفی کرد. 

ریپورت«  ُورلد  و »خبرگزاری  یو.اس«  برای »خبرگزاری  در گذشته  او 

از کشته شدن بن  کار کرده بود. لطیف به من گفت که یک روز پس 

الدن به ایبت آباد سفر کرده و برای چند روز از آن جا گزارش تهیه کرده 

این حمله  از  پاکستانی ها  دارد که  باور  آیا هنوز  او پرسیدم که  از  بود. 

آگاهی داشته اند؟ او بالفاصله پاسخ داد: »نه آگاهی، بلکه همکاری و 

هم آهنگی وجود داشت«. 

لطیف که به دلیل حساسیت این موضوع در پاکستان، نام خود را در 

پست اصلی ننوشته بود، گفت که مردم این منطقه به او گفته بودند آن ها 

صدای هلیکوپترهای ایاالت متحده را شنیده بودند، پس مطمئناً ارتش 

پاکستان نیز شنیده بود: »تمام کشور بیدار بودند، تنها ارتش پاکستان 

خواب بوده است؟ شما چه برداشتی می کنید؟«. هم چنین گال نوشته 

است که همسایگان بن الدن صدای انفجاری در ساختمان شنیده و با 

پلیس محلی تماس گرفته اند. اما فرماندهان ارتش به پلیس گفته بودند 

که واکنشی نشان نداده و پاسخ را به عهده ی ارتش بگذارند. نیروهای 

آمریکایی برای 40 دقیقه در منطقه بودند، اما ارتش پاکستان تا بعد از 

رفتن آن ها، به منطقه نرسید. 

بهترین حدس گال )و او تاکید می کرد که فقط یک حدس است(، این 

بود که ایاالت متحده به پاکستان درمورد این عملیات اخطار داده بود. 

گال با اشاره به جنرال اشفق پرویز کیانی که در آن زمان رییس ستاد 

ارتش بود، و جنرال احمد شجاع پاشا که بعدها مدیر کل آی.اس.آی 

این  در  بیشتر  هرچه  اما  ندارم.  مدرکی  هیچ  گفت: »من  من  به  شد، 

باور  این  به  پاکستانی ام حرف می زنم،  با دوستان  و  مورد فکر می کنم 

می رسم که احتماالً درست است که کیانی و پاشا در آن دخیل بوده اند«. 

او درمورد کشته شدن بن الدن گفت: »تصور می کنم سناریو این باشد 

به  هرگز  و  می کردند  ردیابی  و  داشته  نظر  تحت  را  او  آمریکایی ها  که 

مقام های پاکستانی دراین باره نگفته بودند؛ چراکه نمی توانستند به آن ها 

اطمینان کنند. اما زمانی که تصمیم گرفتند پیش بروند و حمله کنند، 

گمان می کنم به سراغ کیانی و پاشا رفته و به آن ها گفته اند: ما قصد 

کنید  شلیک  ما  هلیکوپترهای  به  ندارید  حق  شویم.  عمل  وارد  داریم 

خبرنگاران  تمام  که  کنم  ذکر  )باید  بدهید«.  انجام  دیگری  کار  هر  یا 

امنیت ملی، شامل تعدادی در »تایمز«، با گال درمورد احتمال همکاری 

پاکستان در سطوح باالی دولتی، چه در پناه دادن به بن الدن چه کمک 

به کشتن او، موافق نیستند(.

کنیم،  دنبال  منطقه  نتیجه ای  به  رسیدن  برای  را  گال  سناریوی  اگر 

یا  بود:  شده  مواجه  ناخوشایند  انتخاب  یک  با  حمله  از  پس  پاکستان 

تصدیق این که همکاری کرده بود که این خطر خشمگین شدن تندروها 

)ناسا( باخبر بوده اند، اما تنها یکی از آن ها، ادوارد اسنودن، قدم جلو 

گذاشت. 

باشد،  برویم: هرچه موضوع حساس تر  ما می توانیم یک قدم پیش تر 

بیشتر احتمال دارد که دولت به ما دروغ تحویل بدهد. درنظر بگیرید که 

پس از حمله ی بن الدن، آن چه در ذهن اوباما می گذشت، روابط ما با 

پاکستان بود. اوباما در سخنرانی اش برای ملت ابراز قدردانی کرد: »در 

طول این سال ها، من بارها روشن ساختم که اگر بدانیم بن الدن در 

پاکستان است، ما اقدام خواهیم کرد. این همان کاری است که انجام 

دادیم. اما مهم است که توجه داشته باشیم که همکاری های پاکستان 

به بن الدن و  برای رسیدن  به ما  با ما در عملیات های ضدتروریستی 

ساختمانی که او در آن پنهان شده بود، کمک کرد«. 

یا آن چه اوباما در این سخنرانی گفت، یا انکار بعدی دولت، یکی از این 

دو صادقانه نبودند. اما در هر دو صورت، دشوار است که تصور کنیم 

با متحد  آمریکای  از مدیریت روابط  اوباما، گفتن تمام حقیقت،  برای 

ناپایدارش مهم تر بود، یا باید مهم تر می بود. 

درواقع هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم دولت تمام حقایق 

شخصی  اگر  بدهد.  قرار  ما  دراختیار  الدن  بن  کشته شدن  درمورد  را 

به خاطر پول ایاالت متحده را به ساختمان محل سکونت او در ایبت آباد 

درخطرانداختن  بدون  نمی توانست  هرگز  دولت  باشد،  کرده  راهنمایی 

سیا  سازمان  برای  می گفت،  اگر  و  بگوید  را  حقیقت  فرد  آن  جان 

نیز خبرچینانی را استخدام کند. اگر  آینده  تقریبا غیرممکن بود که در 

پاکستان از ما خواسته بود که همکاریش را در حمله تایید نکنیم، ما 

بود،  کرده  ذکر  گال  که  مورد، هم چنان  این  در  نمی کنیم.  را  کار  این 

هرش  داشت.  وجود  نظامیان  شبه  واکنش های  جرقه خوردن  از  ترس 

در »نیویورکر« نوشته است که خطر جدی درمورد افراط گرایانی که در 

به  آن ها ممکن است کودتا  دارد.  پاکستان هستند وجود  ارتش  داخل 

به  را  انداخته و کنترل ذخایر بزرگ سالح های هسته ای آن کشور  راه 

دست بگیرند.

اما  ببینند،  تجربه گرایان  به عنوان  را  خود  دارند  دوست  گزارش گران 

حقیقت این است که خبرنگاری علمی متفاوت است. اسناد و مدارک 

همان  به  این ها  تمام  ملی،  امنیتی  دست نیافتنی  گزارش های  غایب، 

اتفاقی  اندازه ی منابع و استدالل های خبرنگاران مهم هستند. اما چه 

می افتد وقتی منابع مختلف و روایت های مختلف می توانند برای ارائه ی 

بحث های متناقض استفاده شوند؟ چه گونه می توانیم گزارش لطیف را 

در ایبت آباد و تردیدهای بائر را با داستان رسمی که باوِدن و بسیاری 

دیگر شنیده اند، در یک قاب قرار بدهیم؟

این  همیشه  باید  شما  خبرنگار  یک  »به عنوان  گفت:  من  به  باوِدن 

احتمال را در نظر بگیرید که به شما دروغ گفته شده است و امیدوار 

باشید که دلیل خوبی وجود داشته باشد«. 

ممکن است درحال حاضر، اطالعات ما درمورد حمله ی بن الدن، بسیار 

دفاع سابق،  وزیر  بدانیم.  است  بوده  قرار  که  باشد  آن چیزی  از  بیشتر 

رابرت گیتس، سال 2014 در کتاب خاطراتش »وظیفه« نوشته است 

که در شب حمله، هرکسی در اتاق وضعیت کاخ سفید حضور داشت، 

توافق کرده بود تا »درمورد جزئیات سکوت کند«. او اضافه کرد »این 

کاخ  به  مستقیم  اشاره ای  با  او  کشید«.  پنج ساعت طول  حدود  تعهد 

و  برای الف زدن  نمی توانند  سفید و سازمان سیاه گفت: »آن ها اصال 

جذب اعتبار صبر کنند«. 

مشکل این جاست که درمیان این همه الف زدن ها، غیرممکن شده است 

 Zero«  که بدانید چه چیزی درست بوده است و چه چیزی غلط. فیلم

روایت  بسیاری  برای  داشت،  فروش  میلیون   130 که   »Dart thirty

متعدد  مصاحبه های  در  فیلم سازان،  بود.  الدن  بن  کشته شدن  غالب 

نشان  را  نظامی  و  دولتی  منابع  به  خود  دست رسی  تا  می کردند  تالش 

بدهند: در افتتاح اعالم شد که این فیلم براساس »اسناد دسته اولی از 

حادثه ی اصلی« ساخته شده است. گفته شد که سازمان سیا با عالقه با 

فیلم سازان همکاری کرده و مالقات هایی را برای نویسنده و کارگردان با 

تحلیل گران و افسرانی که در تعقیب بن الدن درگیر بودند، ترتیب داده 

بود. کارگردان فیلم، کاترین بیگلو، این فیلم را به عنوان »اولین برش 

جسورانه از تاریخ« توصیف کرده است. 

به نظر می آمد این داستان آن قدر خوب بود که نیاز نداشت تخیلی شود. 

فیلم با یک سری از جلسات شکنجه ی سازمان سیا آغاز شد که براساس 

بود.  کرده  فراهم  بن الدن  گرفتاری  برای  مهمی  اطالعات  فیلم نامه، 

به  ارائه شده  به گزارش های  باتوجه  این جاست که حداقل  فقط مسئله 

که  دیگران  )و  سال  چندین  طول  در  سنا  مجلس  اطالعاتی  کمیته ی 

به اطالعات محرمانه دست رسی داشتند(، این حقیقت نداشت. سناتور 

دایان فاینستاین که به عنوان رییس کمیته بر گزارش نظارت کرده بود، 

گفت که او خیلی از صحنه های فیلم را رد کرده بود: »برایم قابل تحمل 

نبود. چراکه اشتباهات زیادی وجود داشت«. ظاهرا هدف فیلم ساز این 

بوده است که روایتی متفاوت عرضه کنند –حقیقتی زننده از چه گونگی 

پیداکردن بن الدن-، اما برای انجام این کار، به نظر می آید آن ها یک 

دروغ را تداوم بخشیده اند. 

فهمیدن  قابل  الدن  بن  مرگ  درمورد  حقیقت  که  نیست  این  مسئله 

نیست، بلکه فقط ما آن را نمی دانیم. و ما نمی توانیم خود را با این امید 

که خیلی زود به پاسخ های بیشتری می رسیم دلداری بدهیم. تا امروز، 

محرمانه   ،»Bay of Pigs« درمورد  سیا  سازمان  رسمی  نهایی  نسخه ی 

اتفاقی  نیم قرن پیش چه  از  بیش  در  نمی دانیم  ما  مانده است.  باقی 

افتاده است، چه برسد به سال 2011.

این  قدیمی  راه  دارد.  وجود  روایت  یک  کنترل  برای  مختلفی  راه های 

شود.  دیده  نمی خواهید  که  اسنادی  محرمانه ی  طبقه بندی  است: 

رویکرد  اما  بمانید«.  خاموش  جزئیات  »درمورد  گیتس:  به گفته ی 

مدرن تری هم هست: داستانی را تعریف کنید که شما می خواهید آن ها 

باور کنند. سکوت، یکی از راه های حفظ یک راز است و صحبت کردن 

راه دیگر. این ها منحصربه فرد نیستند. 

گفت:  من  به  گذراندیم  هم  با  که  طوالنی  روز  آن  انتهای  در  هرش 

نیست...  پنهان کاری  از  پر  دولت  که  کنم  فکر  دارم  دوست  »خیلی 

راز  کنید  تصور  بتوانید  حتا  شما  آن چه  از  بیش  آن ها  می کنی!  شوخی 

من  که  هستند  درجریان  چیزهایی  درحال حاضر  دارند.  خود  درون  در 

درمورد آن ها آگاهی دارم –آن چه جریان دارد شگفت انگیز  است. من 

هرزمان که بتوانم درمورد آن ها خواهم نوشت. آن بیرون، در شرق میانه، 

داستان های جالبی درجریان است. جدی می گویم. البته که وجود دارد. 

البته که وجود دارد«. 

مشکل این جاست که درمیان این همه 
الف زدن ها، غیرممکن شده است که 
بدانید چه چیزی درست بوده است و 

 Zero Dart«  چه چیزی غلط. فیلم
thirty« که 130 میلیون فروش 

داشت، برای بسیاری روایت غالب 
کشته شدن بن الدن بود. فیلم سازان، 

در مصاحبه های متعدد تالش می کردند 
تا دست رسی خود به منابع دولتی و 

نظامی را نشان بدهند: در افتتاح اعالم 
شد که این فیلم براساس »اسناد 

دسته اولی از حادثه ی اصلی« ساخته 
شده است. گفته شد که سازمان سیا 
با عالقه با فیلم سازان همکاری کرده 

و مالقات هایی را برای نویسنده و 
کارگردان با تحلیل گران و افسرانی که 

در تعقیب بن الدن درگیر بودند، ترتیب 
داده بود. کارگردان فیلم، کاترین 

بیگلو، این فیلم را به عنوان »اولین 
برش جسورانه از تاریخ« توصیف کرده 

است. 

از حقیقت مرگ اسامه بن الدن
 چه می دانیم؟

ترجمه: معصومه عرفانی

نیویورک تایمز/ جاناتان ماهلر

بخش سوم وپایان



حکومت وحدت ملی شکل گرفت؛ غنی و عبدالله افرادی وفادار و 

نیروهای وابسته به خود شان را در حکومت جابه جا کردند. شماری، 

از جمله مجاهدین، به تعبیر عام از »موتر دو سره ع و غ« بیرون 

در  سیاست  تأثیرگذار  گروه های  از  یکی  که  ماندند.  جهادی ها 

افغانستان بودند/است، با انتقاد از حکومت وحدت ملی ادعا کردند که 

غنی و عبدالله حضور مجاهدین را در حکومت نادیده گرفته و آن ها 

را کنار گذاشته اند. اعتراض های مجاهدین از حضور کم رنگ شان 

ناامنی ها  در حکومت وحدت ملی کماکان ادامه داشت، تا این که 

مخصوصاً در شمال کشور اوج گرفت و شهر قندوز سقوط کرد. 

هم  گرد  مجاهدین  شد،  باعث  شمال  ناامن شدن  و  قندوز  سقوط 

بیایند. آن ها نگرانی شان را از وضعیت نامطلوب اعالم کردند و طرح 

ورود نیروهای شان را در قالب ارتش برای دفاع از کشور به حکومت 

ارائه کردند. 

محمدیونس قانونی و شماری از چهره های جهادی به نمایندگی از 

این گروه، مسئولیت مذاکره با حکومت وحدت ملی را عهده دار شدند 

تا روی چه گونگی اجرای طرح ورود نیروهای مجاهدین برای دفاع و 

تأمین امنیت در قالب ارتش، با حکومت چانه زنی کنند. 

است  قرار  که  است  حاکی  معتبر  منبع  از  آمده  بدست  اطالعات 

اشرف غنی پانزده هزار نفر را شامل اردو بسازد. این نیروها از جانب 

مجاهدین معرفی و در قالب ارتش کشور ادغام خواهد شد. ارتش 

در یک سال گذشته به دلیل تلفات و گسترش ناامنی ها با ریزش و 

کاهش نیرو روبه رو بوده است و در شرایطی که افراد برای ورود به 

ارتش داوطلب نمی شوند، طرح مجاهدین این فرصت یا شانس را 

برای حکومت وحدت ملی فراهم کرد تا حکومت نیروی مجاهدین را 

در خدمت بگیرد. این نیروها اما در سطوح پائین ارتش و صرفا برای 

رفتن به جبهه جنگ استفاده خواهد شد. 

ارگ  نخست،  روزهای  در  کشور،  از  دفاع  برای  مجاهدین  طرح 

ریاست جمهوری را نگران کرد. هرچند در جلسه ی که غنی با سران 

جهادی در ارگ داشت، رییس حکومت وحدت ملی با خوش روی 

از مجاهدین پذیرایی کرد اما با ختم جلسه و به بهانه ی این که ارگ 

طرح مجاهدین را بررسی خواهد کرد، غنی طرح جدیدی ریخت و 

بازی دیگری را در پیش گرفت. از این قرار: آماده کردن و ترتیب 

غنی  ارگ.  در  برخی ها  از  دعوت  و  کننده ها  مالقات  لیست  دادن 

شماری از قوماندان های جهادی را جداگانه در ارگ دعوت کرد و با 

آن ها تنهایی و رو در رو صحبت کرد. حاصل جلسه های غنی سبب 

شد،  امان الله گذر؛ یکی از فرماندهان جهادی، به عنوان فرمانده 

زون 707 از طرف غنی به کار گماشته شود.

تورن جنرال محمد هابيل هابيل به حيث رييس دفتر رييس ستاد 

ارتش تعيين شد.

آقاي هابيل از چهره هاي نزديك به احمد شاه مسعود و مارشال فهيم 

است. گفته می شود آقای هابیل داماد مارشال است.

جنرال نصير ضيايي، یکی دیگر از چهره های ضد طالبان است که به 

حيث فرمانده فرقه ١١١ كابل تعيين شده است. 

نتیجه ی  در  و  آینده  روزهای  در  است  قرار  اطالعات،  اساس  بر 

جلسه های جداگانه  غنی با برخی از مجاهدین، تعدادی از چهره های 

جدید وارد حکومت شوند و کرسی هایی را که غنی به عنوان امتیاز به 

آن ها پیشنهاد کرده است، اشغال کنند.

گفته شده است این چهره ها نه از آدرس مجاهدین بلکه از آدرس 

و تصمیم فردی و برمبنای پیش قدمی غنی  وارد حکومت و با غنی 

همکار شوند.

غنی به چه کسانی وعده کرسی داده است؟ 

یونس قانونی؛ معاون پیشین رییس جمهور کرزی، قرار است رییس 

شورای عالی صلح شود.

از کاندیدان لوی سارنوالی  فضل احمد معنوی و میرویس یاسینی 

هستند. احتماال شانس معنوی برای لوی سارنوالی بیشتر باشد. 

به جای  امنیتی  ارشد  به عنوان معین  قرار است  بریالی  الله  عتیق 

سالنگی در وزارت داخله بیاید. 

امرالله صالح؛ اکنون از جانب غنی مأموریت گرفته تا حوادث قندوز 

را حقیقت یابی کند. این که پس از ختم مأموریت قندوز، غنی برای 

صالح کرسی جدیدی را در حکومت وحدت ملی خالی و وظیفه ی تازه 

به او خواهد داد یا نه، معلوم نیست. احمدضیا مسعود که در اوایل 

تنها نماینده ی خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب بود 

در این اواخر در یک شاهکار تازه، از صالحیت های یکسان معاونین 

رییس جمهور برخودار شد. 

به چهره های  وابسته  افراد  یا  از قوماندانان  برخی  با گماشتن  غنی 

جهادی در چهارچوب حکومت و این که قرار است در آینده ی نزدیک 

چهره های تازه را وارد حکومت کند، خواست صف مجاهدین را بشکند 

و به اعتراضات آن ها پایان دهد.

واليت  بزرگان  از  تن  صدها  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 

هاي كابل، پروان، پنجشير و كاپيسا از امان الله گذر خواستند تا 

فرماندهي پوليس در شمال را ترك كند و در كنار مردم اش باقي بماند.

تأمین و شمال  امنیت  آیا  با آوردن چند فرد،  پرسش این است که 

آرام خواهد شد؟ 

با  مجاهدین  که  است  این  واقعیت  بماند،  پرسش  این  جواب 

به  و  از مردم  نمایندگی  به  اوضاع تالش کردند  از وخامت  استفاده 

کم  برابر  در  را  اعتراض شان  نارضایتی های گسترده صدای  دلیل 

دولت،  در ساختار  فرد  چند  رفتن  با  کنند.  بلند  کاری های حکومت 

معضل بیکاری حل می شود؟ مهاجرت ها پایان می یابد؟ یا نه صرفاً 

چند نفر صاحب معاش و موتر و مقام می شوند و تمام؟

میان  بی اعتمادی  مشکل  دولتی  بست های  در  فرد  چند  گماشتن 

میان  تضاد  و  شکاف  نمی کند.  کم  را  مردم  و  سیاستمداران 

فرد  چند  تقرر  از  فراتر  چیزی  افغانستان  جامعه ی  و  سیاستمداران 

است. نشست های بزرگان چند والیت شمالی که خواهان کناره گیری 

نشان  شده اند،  کشور  شمال  پولیس  فرماندهی  از  گذر  الله  امان 

می دهد که مردم به این تقرری ها اعتراض دارند. 

انجام شود، همه  بعداً  است  قرار  آن چه  یا  انجام شده  تقرری های 

قومی و یک طرفه است. مسئله کشور تنها بحث حضور مجاهدین 

در دولت یا امتیاز دادن به این قوم و نادیده گرفتن اقوام دیگر در 

افغانستان نیست. مسئله ی ما مسئله فقر و بیکاری است که نه قوم 

می شناسد و نه شمال و جنوب. مسئله ی ما حکومت نامشروع است. 

حکومتی که نه تنها از فقدان مشروعیت رنج می برد بلکه بر پایه ی 

هیچ یکی از شاخص های دموکراسی هم استوار نیست. حتا با پیش 

فرض گرفتن این که حکومت به تمام مجاهدین باج داد و برای برخی 

از آن ها امکانات توزیع کرد، اما نمی توان از نفرتی چشم پوشی کرد 

که مردم در یک هفته بیش از 1500 فحش آبدار به رییس حکومت 

وحدت ملی )غنی( می دهد. 
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کم ترین  خودش  آن که  بدون  پوتین،  والدیمیر  یک- 
انجلینا  متدین  خواهر  با  همراه  باشد،  داشته  اطالعی 

جولی به دین اسالم مشرف شد.
میان  بار  هفدهمین  برای  غورماچ  ولسوالی  دو- 
نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شد. گفتنی 
بند  بار  به هر  افغانستان  ادبیات سیاسی  است که در 
از بند جدا شدن یک ولسوالی  »فتح« گفته می شود. 

فتح با فتق فرق دارد.
الپدر  افغانستانی  کانادایی  خانم  منصف،  مریم  سه- 
و المادر، به پارلمان کانادا راه یافت و باعث افتخار 
شدید افغان های داخل افغانستان گردید. این افغان ها 
مبارک  اتفاق  این  می دانستند  چون  که  کردند  اعالم 
از  کوب  و  لت  زور  به  را  مریم  پدر  افتاد،  خواهد 
دست  از  را  چانس  تا  بودند  کرده  آواره  افغانستان 

ندهد.
کشور  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد  چهار- 
افغانستان جنوبی، اعالم کرد که امسال به دلیل تلف 
برنامه ی صادرات خود  افغانستان  باغی  طالبان  شدن 
یافتن  صدد  در  و  می کند  متوقف  را  زمینه  این  در 

بازارهای پرسود برای طالبان دشتی برخواهد آمد.
اعالم  بود  رفته  به کندز  پنج- هیئت حقیقت یابی که 
جنایت های  به  دست  شهر  این  در  طالبان  که  کرد 
مردم  تمام  هیئت  »یافته«ی  این  اند.  زده  هولناک 
اکثر  برای  برد.  فرو  حیرت  و  بهت  در  را  افغانستان 
مردم افغانستان غیر قابل باور است که طالبان جنایت 
هم بکنند. یکی از شهروندان کندز که دست چپ و 
ادعاهای  بود  داده  دست  از  را  خود   راست  زانوی 

هیئت را رد کرد و گفت مرگ بر بعضی ها!
 - ریاضی  نابغه ی  افغان،  صدیق  پروفسور  شش-   
تحقیقاتی  اساس  بر  که   کرد  اعالم  کشور،  اسالمی 
که او بر عدد شریفه ی ۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸ انجام داده، 
حضرت  ظهور  زمان  تا  پس  این  از  افغانستان  مردم 
مهدی علیه السالم معلق خواهند زد. وی گفت : »سر 
آدم که در زمین باشد و پایش در هوا،  چه می شود؟ ۷ 
می شود. تعداد آسمان ها چند است؟ ۷ است. اگر هر 
دو پای آدم بر زمین باشد، چه می شود؟ ۸ می شود. 
تعداد زمین چند است؟ ۷ است. خداوند ۱ است و ۱ 
با ۷ باز ۸  می شود. به همین خاطر افغانستان هم ۸ 
حرف دارد.  چرا که افغانستا خدا دارد و هر کشوری 
که  می شود  یاد  معّلقون  نام  به  باشد،  داشته  خدا  که 

خودش یک افتخار ریاضیکی است.«

خبرهای خوش 
این ماه














بازی جدید غنی با مجاهدین؛ 
انتصاب های کلیدی در راه است

   چهارشنبه 29 میزان، 1394سال چهارم شماره 935

جواد ناجی

به نظر می رسد که مردم-امسال، 
بیش از سال های قبل به ناامنی در 
روز عاشورا فکر می کنند و از این 

مسئله، دل نگرانی دارند. آنان خود، 
با نیروهای امنیتی در تأمین امنیت 

همکاری می کنند و شبانه، برخی 
کوچه های منتهی به مسجدهای شهر 

را پاسبانی می نمایند. آقای حسین یار 
می گوید، بزرگان و نمایندگانی از 
مسجدها، سردسته ها و فراشان، 

طی جلسات متعدد، در مورد تدابیر 
امنیتی مسجد های حوزه سیزدهم 

با این حوزه صحبت کرده است. او 
می افزاید، آنان کارت های ویژه برای 
خودشان درست کرده اند؛ کارت هایی 
که حوزه سیزدهم آن را ثبت کرده و 

که از سوی آمریت این حوزه، مهر 
و امضا شده است. همکاران مردمی 

حوزه سیزدهم امنیتی پولیس، با 
داشتن این کارت ها از دیگران تفکیک 

می شوند.



در  لیربال  حزب  آن که  از  پس  روز:  اطالعات 
کرسی   178 توانست  کانادا  پارملانی  انتخابات 
کند،  خود  آن  از  را  کرسی   338 مجموع  از 
نخست وزیر حزب محافظه کار کانادا، استیون 
عهده  به  را  حزبش  شکست  مسئولیت  هارپر، 
گرفته و از سمت رهربی این حزب استعفا داد.

کانادایی  دهندگان  رای  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
پای  به  میزان،  اکتوبر/27   19 دوشنبه،  روز 
انتخاب منایندگان  با  صندوق های رای رفته و 
ده  قدرت  به  کانادا،  عوام  مجلس  در  شان 
ساله ی استیون هارپر، نخست وزیر این کشور، 

پایان دادند. 
محافظه کار  انتخابات حزب  این  رقبای جدی 
به رهربی نخست وزیر هارپر و حزب لیربال به 
لیربال  حزب  که  بودند  ترودو  جاستین  رهربی 
با شعار »تغییر واقعی« و »پایان دادن یک دهه 

حکومت هارپر« وارد کارزار انتخابات شدند. 
این درحالی است که حزب هارپر از آغاز کارزار 
به  کاندیداها  دیگر  تخریب  پی  در  انتخاباتی 
ویژه رهرب حزب لیربال بود. هم چنان این حزب 
قوانین  تغییر  و  مهاجران  ضد  سیاست های 
بود  گرفته  پیش  در  را  شهروندی  و  مهاجرت 
که رسانجام باعث شد رای مهاجران را از دست 

بدهد.
دو  که  می شود  پیروز  حالی  در  لیربال  حزب 
کاندید ایرانی تبار به نام های مجید جوهری و 
علی احساسی و یک کاندید افغانی تبار به نام 
مریم منصف، نیز در جمع برندگان این حزب 
که منایندگانی  است  اولین بار  برای  می باشند. 
کانادا  به مجلس عوام  افغانی تبار  و  ایرانی تبار 

راه یافته اند. 
مریم منصف، زمانی که همراه مادر و خواهرش 
در زمان طالبان از افغانستان به کانادا رفت، 11 
در  زن  حقوق  فعال  منصف  مریم  بود.  ساله 
کانادا است و پیش از این در سمت های دولتی 
در شهر پیرتبروک، در ایالت انتاریو، کار کرده و 
در انتخابات شورای شهر نیز نقش داشته است. 
او در این انتخابات با حزب لیربال همراه شد و 
به  با رای شهروندان و مهاجران مقیم کانادا  به 

مجلس عوام کانادا راه یافت. 
مقیم  افغانی های  از  تن  یک  زاهدی،  حسین 
فیس بوکش در  که در صفحه  است  کانادا  در 
حامیت از لیربال ها نوشته است: »ساعت 9:30 
مردم  و  برای کشور  زمان رسنوشت سازی  شب 
مقیم  کانادا  در  که  ما  هم وطنان  است،  کانادا 

هستند و واجد رشایط رای دهی می باشند این 
دست  از  تغییر  برای  را  ساعته  چند  فرصت 
محسوب  رای  یک  شام  رای  یک  ندهند. 
می شود و ممکن هامن یک رای بتواند دست 
کوتاه تر  و  کوتاه  قدرت  از  را  کاران  محافظه 

سازد.
از ساعت 9 صبح تاکنون با تیم همکاران رضا 
کار تالش داریم تا رای بیشرت را در صندوق ها 

علیه محافظه کاران بریزیم.«
حسین زاهدی به اطالعات روز در مورد این که 
افغانی تبار تاثیری  آیا راه یافنت یک مناینده ی 
گفت:  نه،  یا  دارد  کانادا  مقیم  افغان های  روی 
است  افغان  بانوی   اولین  مریم منصف  »خانم 
که توانست از شهر پیرتبروک به منایندگی از 
حزب لیربال و با اکرثیت آرا از شهر یاد شده به 
راه یابی خانم منصف  بیابد.  راه  فدرال  پارملان 
کانادا  مقیم  افغان های  بر  مطمئنا  پارملان  به 
خیلی ها  برای  و  گذاشت  خواهد  مثبت  تاثیر 
انگیزه خواهد داد تا در آینده سایر هم وطنان ما  
که توانایی دارند، جرئت کنند از طریق احزاب 

در سیستم حکومتداری سهم بگیرند.«
می توانم  گفته  رصاحت  به  که  می گوید  وی 
کشوری  هر  در  می توانیم  افغانستان  مردم  ما 
ملل،  سایر  با  برابر  که  بیشرت  نه  اگر  باشیم  که 
از  فرهنگی  و  اجتامعی  سیاسی،  امور  در 
که  جایگاهی  به  و  دهیم  نشان  توانایی  خود 

شایسته ی آن هستیم قرار گیریم.
مقیم  افغان های  دیگر  از  یکی  بهمن،  فرید 

و  کرده  رشکت  انتخابات  در  که  است  کانادا 
اطالعات  به  وی  است.  داده  رای  لیربال ها  به 
رابطه  در  محافظه کاران  »سیاست  گفت:  روز 
افغان های  خوش آیند  مهاجرین  سیاست  به 
مقیم کانادا نبود. در مقابل لیربال ها وعده های 
این  به  را می دادند.  آسان شدن روند مهاجرت 
کانادایی  افغان های  می دانم  تاجایی که  خاطر 
زیادتر به لیربال ها رای دادند )حداقل در حدود 
طرفی  از  می شناسم(.  را  نفر   60 به  نزدیک 
سیاست های  تغییر  خواهان  کانادا  مردم  دیگر 

اقتصادی، فرهنگی و خارجی بودند.«
رادیو زمانه نوشته است: »رهرب حزب سیاسی ای 
پس  را  عوام  مجلس  کرسی های  بیشرتین  که 
نخست وزیر  کند،  اشغال  فدرال،  انتخابات  از 
کانادا و رهرب دولت فدرال است. رهرب حزبی که 
تعداد کرسی ها در مجلس می رسد  به دومین 
رهرب رسمی اقلیت مخالف و اپوزیسیون دولت 

فدرال است.
که  است  اموری  مسئول  کانادا  فدرال  دولت 
مانند:  می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  کل کشور 
مبارزه  برنامه های  و  ملی  امنیت  مالیاتی،  نظام 
امور  مهاجرپذیری،  سیاست های  تروریسم،  با 
شهروندی در سطح ملی، سیاست های پیرامون 
خارجی،  سیاست  شهروندان،  مدنی  حقوق 
سیاست های رابطه گیری با کشورهای خارجی، 

تجارت با کشورهای دیگر و...«
پس از این پیروزی، رهرب حزب لیربال کابینه اش 

را تشکیل خواهد داد. 

وزیر  الجبیر،  عادل  روز:  اطالعات 
گفته  سعودی  عربستان  خارجه 
نیروهای  از  ایران  زمانی که  تا  است 
دولتی سوریه حامیت کند، عربستان 
نقشی در آوردن صلح در  منی تواند 

سوریه داشته باشد. 

او که روز دوشنبه، 27 میزان، در یک 
نشست خربی مشرتک با فرانک والرت 
در  آملان  خارجه  وزیر  شتاین مایر، 
می کرد، گفت:»ایران  ریاض صحبت 
اسد،  بشار  به  دادن  سالح  از  باید 
کند  خوداری  سوریه،  جمهور  رییس 

هم چنان  شود.  خارج  سوریه  از  و 
مثل  شیعه؛  نظامیان  شبه  باید  ایران 
حزب الله که از سوی ایران به سوریه 
فرستاده شده اند، را خارج سازد. پس 
راه  دریک  می توانند  آن ها  آن،  از 
دخیل  سوریه  در  مساملت آمیز  حل 

شوند.«
از  نیز  خودش  سعودی  عربستان 
گروه های شورشی که برای رسنگونی 
حامیت  می کنند،  مبارزه  اسد 
نیرو و یا مشاوران  می کند؛ اما، ظاهراً 

نظامی در سوریه ندارد.

پاکستانی،  رسانه های  روز:  اطالعات 
مبب  يك  انفجار  از  شب  دوشنبه 
داده اند.  پاكستان خرب  قوی در كويته 
انفجار  این  در  گزارش ها  براساس 
زخمی  زيادی  تعداد  و  كشته  تن   11

شده اند. 
داخل  انفجار  اين  گفته اند  رسانه ها 
يك رسويس بس در شاهراه رسياب، 
ايالت  از  کویته  بابای  دكانی  منطقه 

بلوچستان رخ داده است. 
نيوز،  اكسپرس  آژانس  از  نقل  به 
نفر   50 بس  موتر  این  پاكستان 
در  آن ها  بيشرت  كه  داشت  رسنشین 
و  شده اند  زخمی  انفجار  اين  اثر 

گزارش  وخیم  آن ها  صحی  وضعيت 
شده است. 

احتامل  پاكستان  پوليس  مسئوالن 
داده كه شش كيلو گرام مواد انفجاری 

در این بس از قبل جابه جا شده بود.
وزيراعالی  کلید،  رادیو  از  نقل  به 
بلوچستان به خانواده ی كشته شده  ها 
زخمی  خانواده  به  و  ميليون  يك 

كمك  كلدار  ميليون  نيم  شده ها 
منوده و گفته است پس از بررسی ها 
آن ها  به  رویداد  عامالن  شدن  پيدا  و 

جزای سخت داده خواهد شد.
بلوچستان  ایالت  در  کویته  شهر 
شاهد  گذشته  سال های  در  پاکستان 
است.  بوده  خونین  انفجار  چندین 
در  گذشته  سال  انفجار  بزرگ ترین 
جاده کرانی رخ داد که در آن صدها 

نفر کشته و زخمی شدند.
که  می دهد  رخ  درحالی  تازه  انفجار 
بعد مراسم عاشورا، بزرگ ترین  5 روز 
شیعه  مردم  مذهبی  تجمع  و  مراسم 

پاکستان برگزار می شود.
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بگو مگو از

برای  اساسی  معیارهای  از  یکی  سال  و  سن  افغانستان  در 

راه یابی به وزارت، پارملان و ریاست جمهوری این کشور است. 

در واقع، در خیلی موارد سن به عنوان ابزار دست وپاگیر فراروی 

رشد و مشارکت نسل جوان در قدرت سیاسی عمل می کند. این 

در حالی ست که در کانادا جاستین پرودوی چهل و دو ساله رهربی حزب قدرمتند لیربال 

در  را  قاطع  اکرثیت  توانسته  تازه ترین مورد، حزب وی  در  و  دارد  به عهده  را  آن کشور 

مجلس منایندگان به دست آورد و در نتیجه، وی اکنون به عنوان نخست وزیر، رهربی 

این کشور توسعه یافته ی جهان مدرن را به عهده دارد.

امریکایی ها پس از آشکار شدن ضعف جدی دولت افغانستان، 

در  بیشرت  مدت  برای  را  نظامی  هزار  پنج  که  گرفتند  تصمیم 

و  فوری  موقت،  حل  راه  یک  این،  دارند.  نگه  افغانستان 

رضوری است که امکان فروپاشی و هرج مرج رسیع و کامل 

را از میان می برد. اما مشکل به شکل ترسناکی به جای خود 

باقی است.

امریکایی ها با پنج هزار رسباز، منی توانند طالبان را شکست بدهند. قبال با بیش از صد 

و سی هزار رسباز این کار را نتوانستند. واضح است که آن ها دست از شکست نظامی 

طالبان شسته اند. اما، حضور این نیروهای کم شامر امریکایی در افغانستان، طالبان 

را برای جنگیدن مصمم تر خواهد کرد، تعدادی زیادی را به پیوسنت به آن ها تشویق 

خواهد کرد، روحیِه ضد خارجی/امریکایی را در میان مردم خسته از جنگ، گسرتش 

خواهد داد، و در نهایت به تشدید جنگ خواهد انجامید.

آیا اینک که طالبان به لحاظ نظامی قوی تراند، و تقریبا در رسارس افغانستان حضور 

امکان صلح  به شدت خسته اند،  امریکایی ها  که  می دانند  هم  پاکستانی ها  و  دارند، 

با طالبان، چه گونه افغانستانی خواهد  وجود دارد؟ اگر آری، افغانستان پس از صلح 

بود؟ اگر نه، پس جنگ تا چه وقت می تواند ادامه یابد؟

البی ایسم چیست؟

البی ایسم، از واژۀ انگلیسی LoBBy که معنای »راه رو« یا »دهلیز« 

راه  سیاسی  ادبّیات  به  واژه  این  چرا  است.  شده  گرفته  دارد،  را 

یافت؟ سیاست مداران برای اعامل دیدگاه های شان بر دیگران، 

»دهلیز های سیاسی« شکل می دادند و راه روهای سیاسی هم وار می کردند. تالش برای 

رسیدن به انتهای راه رو که به معنای رسیدن به هدف است در فرهنگ و ادبیات سیاسی 

گنجانده شده است.

یا البی گری مشغله ی خاصی است که مفهوم تالش برای  در علوم سیاسی، البی ایسم 

اثرگذاری بر سیاست های حکومت ها و افکار عمومی را می رساند. البی گران کسانی  هستند 

سیاست گذاری،  ساختارهای  با  مستدام  به  شکل  سازمان یافته،  برنامه های  طرح  با  که 

مانند پارملان ها، حکومت ها، دادگاه ها و سایر ساختارهای پالیسی ساز کار می کنند و این 

ساختارها را به پذیرش خواست های خود وامی دارند. البی گران کسانی هستند دارای قدرت 

استدالل، ظرفیت بلند حرفه یی و توانایی خوب سخن رانی که برای تأثیرگذاری دیدگاه های 

خود، گروه های ذی نفوذ اجتامعی و گروه های فشار را شکل می دهند. البی گران، پیامربان 

اهداف مشخصی به دهلیزهای سیاسی هستند و گروه های فشار، زمینه سازان و تسهیل گران 

این روند به شامر می آیند.

واژه ی البی ایسم، برای نخستین بار در امریکا، در دوران جنگ جهانی اول استفاده شد. 

در این دوران، دست اندرکاران جنگ، با امریکایی ها البی گری می کردند تا پای گاه های 

اقتصادی و سیاسی امریکا را برای حامیت از خویش جلب کنند.

در فرهنگ سیاسی امروز، البی ایسم به یک نیازمندی مهم مبدل گردیده است. برخی از 

بین املللی  نهادهای  و  دیگر  دولت های  جغرافیای  در  را  خود  گروه های البی گر  دولت ها، 

با  می سازند تا برای بهبود مناسبات و ایجاد فضای بهرت سیاسی، اقتصادی و اجتامعی 

سیاست مداران دولت ها و نهادهای جهانی البی گری کنند.

فرهنگ البی ایسم که روشی برای جلب حامیت های بین املللی است، تا هنوز در افغانستان، 

به ویژه در تعمیم منافع ملی این کشور در سیاست خارجی، شکل نگرفته است. دلیل عمده 

این کمبود را ناآگاهی سیاست مداران کشور از واژه ی البی ایسم می سازد.

این که یک خانم افغان االصل کانادایی به پارملان کانادا راه 

یافت٬ چیزی بر »افتخارات ملی« ما منی افزاید.

بر عکس٬  رشمندگی ملی ما در این است که یک طفل افغان 

که می توانست روزی رسمایه ملی افغانستان باشد، بیست و 

و جز  کانادا  به  و رفت  فرار کرد  بارود  دود  و  و خمپاره  راکت  زیر  از  پیش  پنج سال 

رسمایه برشی کانادا شد.

تبدیل  دیگری  کشور  در  روزی  شاید  هستند  فرار  حال  در  هم  امروز  که  این هایی 

ولی  می افزاید  ما  ملی«  بر »رشمندگی  از کشور  فرار شان  به رسمایه برشی شوند. 

رسمایه شدن شان در جایی دیگری ربطی با »افتخارات ملی« ما ندارد.

راه یافنت مریم منصف به پارملان کانادا یک افتخار کامال شخصی برای خودش و 

خانواده اش است. من رشمنده هستم مریم مجال نیافت تا رسمایه برشی افغانستان 

باشد!

Yasin Samim

Abdullah Watandar

Malek Sitez

Waheed Omer







مریممنصف؛
اولینکاناداییافغانیتباربهپارلمانکاناداراهیافت

عربستان:
ایرانبایدازدخالتدرسوریهدستبکشد

انفجاردرشهرکویتهپاکستان11کشته
برجاگذاشت
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که  کرد  عنوان  چلسی  سابق  رسمربی  آنچلوتی،  کارلو 
روبرت  جذب  قصد  تیم  این  در  حضورش  زمان  در 

لواندوفسکی را داشته است.
شد  موفق  و  کرد  سپری  چلسی  در  فصل  دو  آنچلوتی 
ولی  آورد  دست  به  را  حذفی  جام  و  انگلیس  قهرمانی 
در پایان فصل دوم پس از این که موفق به کسب جامی 
نشد، از نیمکت این تیم اخراج شد. با این حال، رسمربی 
ایتالیایی عنوان کرد که در آن دوره قصد داشته روبرت 

لواندوفسکی را برای چلسی به خدمت بگیرد.
بودم،  دنبالش  همیشه  که  بود  بازیکنی  او  گفت:  او 
خیلی  دورمتوند.  در  فوتبالش  اول  دوران  در  مخصوصا 
باشگاه ها خواهان جذب او بودند، نه فقط من. ولی حتی 
وقتی در چلسی بودم رشایط او را دنبال می کردم. حتی 
پیوسته  بایرن  به  او  موقع  آن  ولی  بودم  مادرید  در  وقتی 
یک  شخصیت  او  بود.  شده  دیر  خیلی  دیگر  و  بود 
او  از  خوبی  به  تیمش  و  دارد  را  یک  درجه  متام کننده 

حامیت می کند و او را تغذیه می کند. 
آنچلوتی ادامه داد: رقابت برای گول زنان برتر بین رقبای 
همیشگی خواهد بود: مسی، که از مصدومیت بازخواهد 
گشت و رونالدو. ولی لواندوفسکی هم کیفیت حضور 

در بین بهرتین گول زنان چمپیونزلیگ را دارد. 

که  ساخت  فاش  خود  جدید  مصاحبه  در  توره  یحیی 
در آخرین مصاف منچسرت سیتی مقابل بارسلونا از این 

می ترسید که مسی به او الیی بزند.
می کرد  بازی  مسی  کنار  بارسلونا  در  زمانی  توره  یحیی 
به منچسرتسیتی  تیم جدا شده و  این  از  اما ترجیح داد 

بپیوندد. 
 BT SPORT ستاره ساحل عاجی سیتی که در مصاحبه با
"ریو  برنامه  مجری  سوال  به  پاسخ  در  بود،  کرده  رشکت 
بازی  کنارش  که  بازیکنی  بهرتین  مورد  در  فردیناند"، 
پاتریس  از  لیونل مسی.  کرده گفت: مشخص است که 
مترینات  در  رونالدو  که  شنیده ام  وز  ته  کارلوس  و  اورا 
بسیار سخت و جدی کار می کند اما مسی همه چیزش 
طبیعی و ذاتی است. او یک بازیکن متفاوت است و در 

مترینات، توپ از او جدا منی شود. 
توپ  با  دیوانه وار  کارهای  انجام  به  هرگز  او  این حال  با 
بازی و خدمت  و همیشه مترکزش روی  فکر منی کند 

به تیم است.  
توره در مورد بهرتین بازیکنی که مقابلش بازی کرده نیز 
گفت: بازهم مسی. در دو سال اخیر و در لیگ قهرمانان 
ما  برای  همیشه  مسی  و  کرده ایم  برخورد  بارسلونا  به 
دردرسساز بوده است. در بازی اخیر وقتی به او نزدیک 
می شدم، می ترسیدم که به من الیی بزند. به او گفتم که 
فامیل هایم در  و متام  برادر  پدر،  نکند چون  را  کار  این 
حال متاشای بازی هستند و با آبروی من بازی می شود. 

روبرت لواندوفسکی، مهاجم بایرن مونیخ عنوان کرد که 
تنها گول زنی، رضایت گواردیوال را جلب منی کند.

بسیار خوبی در  بایرن مونیخ عملکرد  لهستانی  مهاجم 
 11 در  گول   16 کار،  اینجای  به  تا  و  داشته  جاری  فصل 
است  معتقد  او  این حال،  با  است.  رسانده  به مثر  بازی 
او  و  نیست  کافی  گواردیوال  برای  گول زنی ها،  این  که 
بازیکنان  عملکرد  ارزیابی  برای  را  دیگری  فاکتورهای 

مدنظر دارد.
به  مربی  گول زنی ها،  این  با  می کنم  فکر  گفت:  او 
از  او  که  مطمئنم  منی کند.  بررسی  را  من  دیگری  نحو 
گول زنی ها خوشحال است ولی او از من می خواهد که 
فوتبال خوبی ارائه کنم و به هم تیمی هایم کمک کنم. 
مربی  تا  بزنم  گول  بازی ها  متامی  در  نباید  که  می دانم 
از عملکردم خوشحال باشد. گاهی حرکاتم در محوطه 
هم خیلی مهم هستند، این که برای هم تیمی هایم فضا 

ایجاد کنم. 
لوا ادامه داد: گول زنی تنها به من کمک منی کند بلکه 
انتظار  از من  تاثیر می گذارند. مربی فقط  تیم  روی کل 
محوطه  در  که  نیستم  مهاجمی  من  ندارد.  گول زنی 
حرکت  مبانم.  هم تیمی هایم  پاس  منتظر  و  بایستم 

می کنم و برای دیگران نیز موقعیت ایجاد می کنم. 

رقابت آلگری
 و انریکه برای عنوان برترین مربی سال

فهرست 23 نفره توپ طال 
اعالم شد

اوبامیانگ: 
دوست دارم کنار نیامر بازی کنم

نویل: 
هازارد باید تالش بیشرتی کند

کلوپ: 
به استوریج ایامن دارم

همه مصدومیت های
 مرد 100 میلیونی رئال تا حاال

تیم های  مربیان  که  می رسد  نظر  به 
بیشرتی  شانس  چمپیونزلیگ،  فینالیست 
عنوان  کسب  برای  رقبا  دیگر  به  نسبت 

"برترین مربی سال" خواهند داشت.
به همراه  انریکه و مکس آلگری،  لوئیس 
فینال  به  شدند  موفق  یوونتوس  و  بارسلونا 
کنند که در آن جا،  پیدا  راه  چمپیونزلیگ 
بارسا موفق شد 3-1 یووه را شکست داده 
و سه گانه خود را تکمیل کند. آلگری نیز 
به همراه یووه در هر دو جام داخلی ایتالیا 
مقابل  پیروزی  کسب  و  رسید  قهرمانی  به 

بارسا او را صاحب سه گانه می کرد. 
توپ  برای  فیفا  نفره   23 لیست  دیروز 
منترش  سال  برتر  مربیان  هم چنین  و  طال 
کنار  در  آلگری،  و  انریکه  نام  که  شد 

و  آنچلوتی  مورینیو،  بالن،  گواردیوال، 
با  حال،  این  با  می خورد.  چشم  به   ...
در  مربیان  دیگر  که  موفقیت هایی  وجود 
اند،  کرده  کسب  خود  داخلی  لیگ های 
این  کسب  برای  آلگری  و  انریکه  شانس 
فصل  در  باشد.  دیگران  از  بیش  عنوان 
رده ی  در  بارسا  همراه  به  انریکه  جدید، 
در  آلگری  ولی  گرفته  قرار  اللیگا  سوم 
حال  در  و  نداشته  خوبی  عملکرد  ایتالیا، 

حارض یووه در رده ی چهاردهم قرار دارد.
نیم  این که  و  گذشته  سال های  به  توجه  با 
رای  نظر  روی  نیز  جدید  فصل  اول  فصل 
شانس  می توان  می گذارد،  تاثیر  دهنده ها 
برای  آلگری  از  بیش  کمی  را  انریکه 

کسب این عنوان ارزیابی کرد.

فیفا فهرست 23 نفره نامزدهای توپ طالی 
2015 را منترش کرد.

رقابت برای کسب توپ طالی امسال، مثل 
کریس  و  مسی  لیونل  بین  گذشته  سال   7
البته درخشش مسی و  رونالدو خواهد بود؛ 
کسب سه گانه بارسا، باعث شده تا احتامل 
این که او برنده این جایزه شود، از باقی رقبا 
بیشرت باشد. گرت بیل نیز به خاطر عملکرد 
خوبش به همراه رئال مادرید و تیم ملی ولز، 

در لیست 23 نفره قرار گرفته است.
بین  را در  بیشرتین سهم  بازیکن  با 6  بارسا 
23 نفر دارد و پس از آن رئال مادرید و بایرن 
دارند.  نفره   23 لیست  در  بازیکن   5 مونیخ 

لیست کامل به رشح زیر است:
منچسرتسیتی(،  آرژانتین/   ( آگوئرو  رسخیو 
بنزما  کریم  مادرید(،  رئال  )ولز/  بیل  گرت 
رونالدو  کریستیانو  مادرید(،  رئال  )فرانسه/ 
دی بروین  کوین  مادرید(،  رئال  )پرتگال/ 
ادن  منچسرتسیتی(،  )بلژیک/ولفسبورگ/ 
هازارد )بلژیک/ چلسی(، زالتان ابراهیموویچ 
اینیستا  آندرس  ژرمن(،  سن  پاری  )سوئد/ 

)اسپانیا/ بارسلونا(، تونی کروس )آملان/ رئال 
مادرید(، روبرت لواندوفسکی )لهستان بایرن 
مونیخ(، خاویر ماسکرانو )آرژانتین/ بارسلونا(، 
لیونل مسی )آرژانتین/ بارسلونا(، توماس مولر 
)آملان/  نویر  مانوئل  مونیخ(،  بایرن  )آملان/ 
پل  بارسلونا(،  )برزیل/  نیامر  مونیخ(،  بایرن 
راکیتیچ  ایوان  یوونتوس(،  )فرانسه/  پوگبا 
)کرواسی/ بارسلونا(، آرین روبن )هلند/ بایرن 
رئال  )کلمبیا/  رودریگس  خامس  مونیخ(، 
مادرید(، الکسیس سانچز )شیلی/ آرسنال(، 
لوئیس سوارز )اروگوئه/ بارسلونا(، یحیی توره 
)ساحل عاج/ منچسرتسیتی(، آرتورو ویدال ) 

شیلی/ یوونتوس/ بایرن مونیخ(. 
لیست مربیان برتر نیز به رشح زیر است:

کارلو  )یوونتوس(،  آلگری  ماسیمیانو 
)پاری  بالن  لورن  مادرید(،  )رئال  آنچلوتی 
سن ژرمن(، اونای امری )سویا(، پپ گواردیوال 
)بارسلونا(،  انریکه  لوئیس  مونیخ(،  )بایرن 
سامپائولی  خورخه  )چلسی(،  مورینیو  ژوزه 
)اتلتیکو  )تیم ملی شیلی(، دیگو سیمئونه 

مادرید(، آرسن ونگر )آرسنال(.

شایعه  از  دورمتوند  گول زن  بهرتین  ظاهرا 
انتقالش به بارسا بدش نیامده است.  

هفته گذشته رسانه های اسپانیایی از عالقه 
بارسلونا به جذب پی یر امریک اوبامیانگ 
خرب دادند.  شبکه دوم تلویزیون دولتی آملان 
در این باره از این بازیکن سوال کرد که وی 
گفت: من همیشه رویای بازی در اسپانیا را 

 داشته ام.  
این مهاجم که از پدری اهل گابن و مادری 
اهل اسپانیا متولد شده است، در جواب این 
کدام  بازیکن  می داشت  دوست  که  سوال 
بارسا در کنار او در دورمتوند بازی می کرد 

هم گفت: نیامر!  
اوبامیانگ این صحبت ها را در حالی مطرح 
پیش  چندی  دورمتوند  باشگاه  که  کرد 
قرارداد او را تا سال 2020 متدید کرد.  وی در 
از  من  شوخی  از  خارج  کرد:  اذعان  این باره 
بودن در این جا کامال راضی ام، ولی خودتان 
می دانید که در فوتبال همه  چیز به رسعت 

تغییر می کند.  
اما میشاییل زورک، مدیر بروسیا دورمتوند، 
چنین عقیده ای ندارد. وی به "بیلد" گفت: در 
باشگاه ما قراردادها هیچ  تغییری منی کنند. 

برای اوبامیانگ برنامه درازمدتی داریم.

انگلیس  تیم ملی  نویل، مدافع سابق  گری 
و منچسرتیونایتد عنوان کرد که هازارد باید 
تالش خیلی بیشرتی انجام دهد تا به سطح 

رونالدو و مسی برسد.
مورینیو در پایان فصل گذشته، هازارد را با 
رونالدو مقایسه کرد و مدعی شد که ستاره 
کفش  برنده  از  بهرتی  عملکرد  بلژیکی، 
این  با  است.  داشته  گذشته  فصل  طالی 
حال، هازارد فصل جدید را بسیار ضعیف 
رشوع کرده و تنها یک گول برای تیمش به 

مثر رسانده است.
هازارد  برای  گفت:  رابطه  این  در  نویل 
با  داشتم.  بیشرتی  انتظار  او  از  ناراحتم. 
آن  به  گذشته  فصل  که  سطحی  به  توجه 
را  بزرگ  بازیکن  یک  می توانستیم  رسید، 
از  حرف هایی  گذشته  فصل  ببینیم.  او  در 
به سطح مسی و رونالدو مطرح  او  رسیدن 
می کنند  افت  آن ها هم  که  البته  بود.  شده 

ولی حتی در دوره ی افت شان نیز گول زنی 
می کنند. هفته ی گذشته دیدیم که رونالدو 
رکورد برترین گول زن تاریخ رئال مادرید را 
بزرگی  دستاوردهای  هم  مسی  و  شکست 
داشته است. هازارد باید خود را از این غایله 

بیرون بکشد. 
بازیکنی مثل  از  انتظار من  ادامه داد:  نویل 
برترین  عنوان  که  نیست  این  تنها  هازارد 
به  رو  بلکه  کند،  دریافت  را  فصل  بازیکن 
باال  به نفسش را  جلو حرکت کند، اعتامد 
بار  برساند.  به مثر  از 30 گول  بیش  و  بربد 
این  به  و  شود  لیگ  بازیکن  برترین  دیگر 
این  فصل  ابتدای  در  او  دهد.  ادامه  روند 
روند را نداشته و باید خودش را باال بکشد. 
رس  پشت  را  سختی  دوره ی  بازیکنی  هر 
دوره  این  از  رسیعا  باید  ولی  می گذارد 
خارج شود زیرا این کاری است که بهرتین 

بازیکن ها باید انجام دهند. 

یورگن کلوپ، رسمربی لیورپول به حامیت 
که  گفت  و  پرداخت  استوریج  دنیل  از 

کامال به او ایامن دارد.
دیدار  مصدومیت،  دلیل  به  استوریج 
مقابل تاتنهام را از دست داد تا در نهایت 
وایت  گول،  بدون  تساوی  با  رسخ پوشان 
هارت لین را ترک کنند. او بیشرت بازی های 
از  مصدومیت  دلیل  به  را  اخیر  فصل  دو 
مشکلی  حارض،  حال  در  ولی  داده  دست 
برای ادامه بازی ها ندارد و می تواند لیورپول 
را همراهی کند. کلوپ نیز عنوان کرد که به 

او کامال ایامن دارد.
در  صد  اعتامد  استوریج  به  من  گفت:  او 
بدون  باشد،  آماده  دنیل  اگر  دارم.  صد 
آماده  اگر  کند.  بازی  می تواند  مشکل 

نباشد، در این مورد بحث و بررسی خواهیم 
کرد زیرا اگر تیم پزشکی بگویند که آماده 
برای  را  دنیل  کرد.  نخواهد  بازی  نیست، 
یک هفته و شش روز است که می شناسم 
متام  است.  بوده  عالی  مترینات  در  او  و 
بوده  کامل  توانایی  و  قدرت  با  متریناتش 
از  زیادی  چیزهای  است.  عالی  او  است. 
با  خوبی  هامهنگی  و  ارتباط  و  دیده ام  او 
او  با  دیگر،  رشایط  در  دارد.  آیب  جردن 
صحبت خواهم کرد و از او می خواهم که 
تالش بیشرتی کند. برای او از دست دادن 
به  ما  نبود.  تاتنهام خیلی هم سخت  بازی 
دنیل نیاز داریم و اگر بتواند پنجشنبه برای 
ما به میدان برود، فکر می کنم در ادامه نیز 

می تواند تیم را همراهی کند. 

گرت بیل یک بار دیگر دچار مصدومیت 
عضالنی شده و منی تواند رئال را در بازی 
سن  پاری  مقابل  چهارشنبه  روز  حساس 

ژرمن همراهی کند.
گرت  پیوسنت  از  سال  دو  حالیکه  در 
برای  این  می گذرد،  مادرید  رئال  به  بیل 
به دلیل مشکل  بار  )پنجمین  بار  ششمین 
عضالنی( است که او به دلیل مصدومیت 
منی تواند تیمش را همراهی کند. تابستان 
2013 او با رقم 100 میلیون یورو از تاتنهام 
اردوی  کل  حالی که  در  پیوست؛  رئال  به 
پافشاری  دلیل  به  را  تاتنهام  فصل  پیش 

برای پیوسنت به رئال از دست داده بود. 
چند  مطلوب،  آمادگی  به  رسیدن  برای  او 
به  مادرید  رئال  مترینات  در  هفته ای 
نیز  دسامرب  ماه  تا  و  کرد  تالش  سختی 
این که  تا  نشد  خاصی  مصدومیت  دچار 
بازی  او در یک  اثر خطای آربلوا روی  بر 
پایانی  هفته های  در  نتوانست  او  مترینی، 
برود.  میدان  به  رئال  برای   2013 سال 
مصدومیت او از ناحیه عضالت سولئوس 

پای چپ بود. 
بیل کمی پس از بازگشتش به میادین، بار 
دوره  یک  و  شد  مصدومیت  دچار  دیگر 
میادین  از  دور  به  نیز  دیگر  هفته ای  چند 

ماه  دو  در  مصدومیتش،  رفع  با  او  ماند. 
به  هایی  بازی   ،2014-2013 فصل  انتهایی 
کمک  و  داد  انجام  رئال  برای  یادماندنی 
کرد این تیم فاتح کوپا دل ری و نیز لیگ 

قهرمانان شود. 
دچار  مقطع  دو  در  نیز  گذشته  فصل  بیل 
عضالت  ناحیه  از  دیدیگی  آسیب 
از  دور  به  ماه  چندین  و  شد  سولئوس 
باعث  ماند. همین دو مصدومیت  میادین 
شدند تا بیل نتواند درخشش فصل 2013-

2014 را تکرار کند. 
اما  می گذرد  ماه  دو  نیز  جاری  فصل  از 
دلیل  به  را  رئال  بازی   4 همین جا،  تا  بیل 
از  شاختار  مقابل  بازی  در  شدن  مصدوم 
دست داده است. او در دربی مادرید و در 
نیمه دوم برای رئال به میدان رفت و سپس 
در  و  شد  کشورش  ملی  تیم  اردوی  راهی 
آندورا،  و  بوسنی  برابر  تیم  این  بازی  دو 

180 دقیقه بازی کرد. 
لواتته،  مقابل  رئال  شنبه  روز  بازی  در  بیل 
باشگاه  نیمه تعویض شد و دیروز  بین دو 
رئال مادرید اعالم کرد که یک مصدومیت 
جدید عضالنی دیگر، باعث نرسیدن وی 
ژرمن  سن  پاری  مقابل  حساس  بازی  به 

خواهد شد.













آنچلوتی: در چلسی
 به دنبال لواندوفسکی بودم

توره: می ترسیدم مسی
 با آبرویم بازی کند

لواندوفسکی: فقط گول زنی 
گواردیوال را راضی منیکند
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محل آگهی بازرگانیمحل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

منطقه ی  باشندگان  از  اخیر  آدم ربایی  از  پس  روز:  اطالعات 
دهمرده گلزار ولسوالی جاغوری  والیت غزنی توسط طالبان و 
احتامل حمله این گروه باالی ولسوالی جاغوری و درگیر شدن 
با مردم محل، متنفذان محلی از ولسوالی جاغوری می گویند 
که دست کم سی تن پولیس از سه ولسوالی در منطقه دهمرده 

مستقر شده اند تا از یک جنگ قومی جلوگیری کنند.
منایندگان  پیش  روز  چند  سفیدان،  محاسن  گفته ی  به 
در  داشتند،  مردم  با  که  نشستی  در  مجلس،  در  غزنی  مردم 
با  جاغوری  ولسوالی  مرزی  ساحات  در  که  شد  پیشنهاد  آن 
از حمله ی  تا  مستقر شوند   دولتی  نیروهای  گیالن،  ولسوالی 
احتاملی طالبان بر ولسوالی جاغوری جلوگیری صورت گیرد.

تاکنون به گفته ی این مقام ها از ولسوالی های مالستان، رشیدان 
نقاط احتاملی مورد  پولیس در  از رسبازن  و جاغوری شامری 

منازعه آمده اند.
شاه گل رضایی، مناینده مردم غزنی در مجلس نیز تایید کرد 
شامری  از  که  است  داده  دستور  غزنی  پولیس  فرماندهی  که 

بروند و جلو  این مردم  به کمک  امنیتی  نیروهای  ولسوالی ها 
جنگ و تهدیدات طالبان گرفته شوند. خانم رضایی افزود که 
منابع محلی از منطقه ی دهمرده برایش تایید کرده است که 

بخشی از این نیروها به این منطقه رسیده است.
پی  در  که  می گویند  جاغوری  ولسوالی  باشندگان 
آدم ربایی های که از سوی طالبان صورت گرفت و تهدیدهای 
که از سوی این گروه دریافت کرده اند، بیشرت از سه ماه است 
گیالن والیت  ولسوالی  و  زابل  با والیت  مرزی خود  نقاط  که 
غزنی که بیشرت باشندگان این مناطق از قوم پشتون هستند، را 

می کنند. پاسبانی 
نیز  باشندگان منطقه ی رسنه ولسوالی گیالن  به گفته ی آنان، 
برای  که  نیست  معلوم  و  کرده اند  ایجاد  پاسگاه ها  کوه ها  در 

حفاظت خودشان است یا برای حمله بر ولسوالی جاغوری.
پیش  چنین  وضعیت  اگر  که  می گویند  نگرانی  ابراز  با  آنان 
احتامل  دهند؛  ادامه  شان  گروگان گیری  به  طالبان  و  برود 
می رود که درگیری میان مردم ولسوالی جاغوری با طالبان که 

از حامیت پشتون های محل نیز برخوردار اند، صورت بگیرد.
این وضعیت پس از آن پیش آمد که در 18 ماه جوزای امسال 
به  گلزار  منطقه ی دهمرده  باشنده  ناشناس چهار  مسلح  افراد 

شمول دو زن، یک مرد و یک کودک را ربودند.
چند  با  موتر  یک  طالبان  نیز  پیش  هفته  یک  هم چنان 
رسنشین آن را که از باشندگان همین منطقه می باشند، ربودند.
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