
با گذشت شش ماه از عمر حکومت وحدت ملی ، هنوز تشکیالت این حکومت 
تکمیل نشده است. به جز از هشت وزیر که از پارلمان رای اعتماد گرفته اند، 
وزیران دیگر هنوز به پارلمان معرفی نشده اند. تمامی والیت های کشور توسط 
سرپرستان اداره می شوند و ریاست بانک ملی و سایر ریاست ها رییس ندارند 
و سفارت ها بدون سفیر می باشند. سخنگوی رییس جمهور دیروز به رسانه ها در 
مورد علت این که تا هنوز ساختار حکومت ناتکمیل است و اعضای باقی مانده ی 
کابینه معرفی نشده  و والی های والیت ها و مسئوالن ریاست ها مشخص نشده اند، 

گفت: رییس جمهور به خاطر این که بدون اجماع در مورد مسایل...

سردرگمی های ناشی
 از ساختار ناتکمیل حکومت
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چرا تعداد نیروهای امنیتی افغانستان رو به کاهش است؟

هالند: در سه سال آینده
 180 میلیون یورو به افغانستان کمک می کنیم

تلفات جنگی، ترک خدمت- گزارش تازه ی ایاالت متحده نشان می دهد که 
تعداد نیروهای امنیتی افغانستان کاهش یافته است. این در حالی است که آن ها 
با حمایت اندک نیروهای خارجی، با طالبان مقابله می کنند. اما  ظاهراً مشکل 

»محاسبه« نیز وجود دارد.
در این گزارش که در 3 ماه مارچ توسط جان سوپکو، سربازرس ویژه آمریکا 
برای بازسازی افغانستان نشر شد، آمده است که از ماه فبروری سال گذشته 
بدین سو، تعداد نیروهای اردوی ملی افغانستان بیش از 15500 تن یا 8.5 درصد 
کاهش یافته است و به 169203 تن و از ماه آگست 2001 تا کنون، به کم ترین 
تعداد رسیده است. اما  در این گزارش هم چنان آمده که ارتش ایاالت متحده، 
تعداد نیروهای ملی امنیتی افغانستان را با تفاوت قابل مالحظه ای زیاد برآورد 

کرده است.
اما آیا تعداد نیروهای امنیتی افغانستان رو به کاهش است؟ ظاهرا یک تعداد 
عوامل وجود دارند. نظر به گزارش »سیگار«، که یک نهاد بازرسی حکومت 

ایاالت متحده برای مصارف و پروژه ها در افغانستان است، یکی از دالیل...

صفحه 4
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دلیلی برای تأخیر خروج سربازان
 از افغانستان وجود ندارد

هواپیماهای آینده،
 آرام و بی صدا می آیند

دورنمای مبهم مذاکرات صلح با طالبان
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خارجه ی  وزیر  کویندرز،  برت  روز:  اطالعات 
هالند از کمک 180 میلیون یورویی به افغانستان در 
سه سال آینده خبر داد و گفت، در مأموریت حمایت 
او  می گیریم.  فعال  سهم  کشور  این  در  ناتو  قاطع 
دیروز در نشستی خبری مشترک با وزیر خارجه ی 
افغانستان و وزیر دفاع هالند در کابل افزود، در سه 
سال آینده ساالنه 60 میلیون یورو را به افغانستان 

کمک می کنیم.
برنامه های  که  کرد  امیدواری  ابراز  کویندرز 
با  مبارزه  زمینه های  در  ملی  وحدت  حکومت 
فساد، حکومت داری خوب، بهبود اقتصاد و تقویت 

افزود،  او  شوند.  موفق  منطقه ای  همکاری های 
نیروهای  به  در بخش های مشورت دهی  کشورش 
و  امنیت  تأمین  به  کمک  و  افغانستان  امنیتی 
مأموریت  طریق  از  کشور  این  پولیس  آموزش 
پولیس اتحادیه ی اروپا در کابل سهم گرفته است.

اخیر  سال   13 دست آوردهای  حفظ  بر  کویندرز 
در  جدید  حکومت  گفت،  و  کرد  تأکید  کشور  در 
انتخاباتی،  و  سیاسی  اصالحات  آوردن  زمینه های 
و  شغل  ایجاد  فساد،  با  مبارزه  زن،  حقوق  تأمین 

فقر زدایی تالش کند. 
به دنبال آن، وزیر دفاع هالند گفت، کمک کشورش 

به افغانستان در بخش  برقراری صلح در این کشور 
ادامه خواهد داشت.

صالح الدین ربانی، وزیر خارجه ی کشور در نشست 
سال های  در  هالند  کمک های  از  دیروز  خبری 
گذشته قدردانی کرد و گفت، هالند تا اکنون بیش 
از یک میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده است. 
تأمین  بخش های  در  هالند  کمک های  افزود،  او 
امنیت، ثبات و بخش های دیگر مصرف شده است.
در  هالندی  نیروهای  از  تعدادی  که  گفت  ربانی 
سال های گذشته در چوکات ناتو در والیات ارزگان، 
قندهار و بغالن برای تأمین امنیت افغانستان جان 

داده اند و ما آن را فراموش نخواهیم کرد. او افزود، 
در  هالندی  آموزگار  صد  حدود  حاضر  حال  در 
چارچوب مأموریت پولیس اتحادیه ی اروپا مصروف 

آموزش نیروهای پولیس هستند.
خارجی  نیروهای  ورود  و  طالبان  سقوط  از  پس 
در  ناتو  چوکات  در  هالندی  نیروهای  کشور،  به 
شدند.  مستقر  قندوز  و  ارزگان  بغالن،  والیت های 
ناتو،  نظامی  مأموریت  پایان  با  هالندی  نیروهای 
تعداد  اما  شدند؛  خارج  کشور  از   ۲01۴ سال  در 
نیروهای  آموزش  برای  نیروها  این  از  محدودی 

امنیتی در کشور باقی مانده اند.

دولتی  بلند پایه ی  هیأت  سفر  در  روز:  اطالعات 
امور  وزیر  بلخی،  عالمی  سید حسین  ریاست  به 
دو  بین  اسالم آباد،  به  عودت کنندگان  و  مهاجران 
کشور روی ایجاد یک کمیته ی مشترک برای حل 
مشکالت مهاجران توافق شده است. قرار است این 
کمیته ی مشترک در آینده ی نزدیک بین دو کشور 

ایجاد شود.
آمده  پاکستان  افغانستان در  در خبرنامه ی سفارت 
محلی  حکومت  نمایندگان  کمیته  این  در  است، 
کنسو لگری  نمایندگان  پشتونخوا ،  خیبر  ایالت 
مهاجران  نمایندگان  و  پشاور  در  افغانستان 

داشت.  خواهند  حضور  ایالت  این  در  افغانستان 
حل  برای  دولتی  هیأت  خبرنامه،  این  اساس  بر 
مشکالت مهاجران با شماری از مقام های پاکستان 

گفت وگوهای مفصل داشته است.
تا کنون بین دو کشور توافق شده تا در هماهنگی و 
همکاری نزدیک، روی یک طرح جامع برای دوام 
اسناد  فاقد  مهاجران  و  ثبت شده  مهاجران  حضور 
مهاجران  دایمی  و  تدریجی  عزت مند،  بازگشت  و 
افغانستان در این کشور کار شود. وزیر مهاجران از 
استراتژی تازه ی دولت در قبال مهاجران خبر داده 
و از رسیدگی به مشکالت آنان اطمینان داده است.

بلخی دیروز با نخست وزیر پاکستان، مشاور امنیت 
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  مسئوالن  و  ملی، 
از  پس  است.  داشته  دیدار  نیز  پناهندگان  امور  در 
شهر  در  نظامی  مکتب  یک  بر  مسلحانه  حمله ی 
کشته  تن   135 حدود  آن  در  که  پاکستان  پشاور 
شدند، آزار و اذیت مهاجران افغانستان در این کشور 

شدت گرفت.
مهاجر  هزار   ۲۴ از  بیش  گذشته  ماه  چند  در 
افغانستان از پاکستان به دلیل آزار و اذیت پولیس 
هم چنان  شده اند.  فرار  به  مجبور  کشور،  این 
افغانستان  مهاجر  صدها  روزانه  پاکستان  پولیس 

این،  از  اخراج می کند. پیش  اجباری  به گونه ی  را 
از  افغانستان  مهاجر   هزار   3 از  بیش  بازداشت  از 
شهرهای مختلف پاکستان، از جمله  پشاور و خیبر 

پشتونخوا  گزارش شده بود.
در حال حاضر بیش از 1.6 میلیون مهاجر افغانستان 
غیرقانونی  دیگر  میلیون  یک  و  قانونی  به  طور 
سر  به  پاکستان  مختلف  شهرهای  و  پایتخت  در 
انتظار  پاکستان  در  افغانستان  مهاجران  می برند. 
امور مهاجران و عودت کنندگان در  دارند که وزیر 
این سفرش، به تمام مشکالت آنان نقطه ی پایان 

بگذارد.

اطالعات روز: وزارت دفاع ملی دیروز از درگیری 
شدیدی بین نیروهای ارتش و شورشیان طالب در 
والیت فراه خبر داد. این وزارت با نشر خبرنامه  ای 
اعالم کرد، شورشیان داخلی و خارجی به روز دوشنبه 
ولسوالی  در  ارتش  پاسگاه های  بر  روان  هفته ی 
باالبلوک والیت فراه حمله کردند و سپس با واکنش 
چند  درگیری  از  مواجه شدند. پس  نیروها  این  تند 

ساعته بین دو طرف، دست کم ۲0 شورشی، به شمول 
این  در  شده اند.  کشته  آنان،  فرماندهان  از  تن  سه 
درگیری 5 افسر ارتش نیز کشته شده اند. هم چنان 
در خبرنامه ی وزارت دفاع آمده است، 1۲ شورشی 
درگیری  این  در  آنان،  فرماندهان  به شمول  دیگر، 
نیروهای  رسیدن  از  زخمی شده اند. شورشیان پس 
کمکی امنیتی، از محل فرار کرده اند. در این درگیری 

مقداری سالح و مهمات جنگی به دست نیروهای 
امنیتی آمده است. این درگیری در چند هفته ی اخیر 
شده   خوانده  کم سابقه  فراه  باالبلوک  ولسوالی  در 
است.  در حال حاضر نیروهای امنیتی به تنهایی با 
شورشیان در سراسر مناطق ناامن کشور می جنگند. 
از  کشور،  جنوبی  مناطق  در  شورشیان  با  درگیری 
جمله والیت هلمند و قندهار بیش تر است. عملیات 

ذوالفقار در والیت های هلمند و قندهار جریان دارد 
و تا اکنون در این عملیات دست کم 300 شورشی 
را  عملیات  این  امنیتی  مسئوالن  شده اند.  کشته 
موفقانه خوانده اند، اما از کمبود سالح های سنگین و 
قوای هوایی شکایت دارند.  حکومت از امریکا و ناتو 
خواسته  تا سالح های سنگین و هواپیماهای جنگی را 

در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.

اطالعات روز: حامد کرزی، رییس جمهور پیشین 
خارجی  سیاست  اگر  که  است  داده  هشدار  کشور 
جنگ  گیرد،  قرار  پاکستان  کنترول  در  افغانستان 
افغانستان علیه بریتانیا و شوروی، بی ارز ش می شود. 
او دیروز به روزنامه ی گاردین گفته است، ما خواهان 
روابط دوستانه با پاکستان هستیم؛ اما تسلیم شدن 
اظهارات  این  پذیرفیت.  نخواهیم  را  کشور  این  به 
تند رییس جمهور سابق در آستانه ی آغاز مذاکرات 
طالبان  نمایندگان  می شود.  مطرح  طالبان  با  صلح 
چندی پیش در اسالم آباد با مقام های پاکستان دیدار 

داشته اند. روابط تیره ی 13 ساله ی کابل و اسالم آباد 
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری 
اشرف غنی، ظاهراً بهبود یافته است. اما با این حال، 
رییس جمهور پیشین در صداقت پاکستان شک دارد 
و گفته است: »ما خواهان روابط دوستانه با پاکستان 
هستیم؛ اما نباید تحت کنترول دولت پاکستان قرار 
کنترول  در  ما  خارجی  سیاست  اگر  باشیم.  داشته 
دیگران قرار گیرد، در آن صورت تمام مبارزات مردم 
افغانستان بر ضد انگلیس و شوروی سابق بی ارزش 
ارتش  افسران  فرستادن  از  ادامه  در  او  می شود«. 

پاکستان  به  نظامی  آموزش  فراگیری  برای  برای 
نیز انتقاد کرد . حامد کرزی گفت، افسران ارتش در 
فرستاده  پاکستان  به  آموزش  فراگیری  برای  حالی 
بمب گذار  ما  برای  برابرش  در  کشور  این  که  شده 
بار است  برای نخستین  این  انتحاری می فرستد.  و 
که حامد کرزی از سیاست دولت در برابر پاکستان 
انتقاد کرده است. اما حامد کرزی در زمان حکومتش 
همواره از پاکستان به عنوان حامی و تمویل کننده ی 
تروریزم یاد می کرد. او گفته بود، پاکستان در بدل 
صلح خواستار به رسیمت شناختن خط دیورند است. 

حکومت  مقام های  انتقادهای   گذشته  روز  چند  در 
ملی  وحدت  حکومت  سیاست  زمینه ی  در  پیشین 
در قبال پاکستان، شدت گرفته است. رنگین دادفر 
اسپنتا، مشاور امنیت ملی سابق و عمر داوودزی، وزیر 
پاکستان شک  صداقت  به  گفته اند،  سابق  داخله ی 
گام های  غنی  اشرف  است،  گفته  داوودزی  دارند. 
جنجالی برداشته و حال باید منتظر بمانیم و ببینیم 
ایجاد  نه. حامد کرزی  یا  پاکستان صادق است  که 
اپوزیسیون سیاسی علیه دولت اشرف غنی را رد کرده 

و گفته است، از دولت کنونی حمایت می کنم.

اطالعات روز: انتخابات سه روزه ی هیأت اداری 
مجلس دیروز با انتخاب نذیراحمد احمدزی به عنوان 
اول،  معاون  این،  از  پیش  یافت.  پایان  معاون دوم، 
انتخاب  نمایندگان  مجلس  منشی  نایب  و  منشی 
انتخابات دیروز برای پست معاونت  بودند. در  شده 
دوم، نذیراحمد احمدزی و ظهیر سعادت با هم رقاب 

کردند.
در این انتخابات احمدزی با به دست آوردن ۹3 رای 
و  انتخاب شد  معاون دوم مجلس  عنوان  به  تأیید، 
آقای سعادت با به دست آوردن ۴۲ رای تأیید، رقابت 
را باخت. نصاب دیروز مجلس نمایندگان 181 نفر 
بود و هر نامزد برای دست یابی به معاونت دوم، باید 

۹1 رای تأیید به دست می آورند.
سال پنجم دور شانزدهم شورای ملی به روز شنبه 
افتتاح شد و  با حضور رییس جمهور  هفته ی روان 
به روز یک شنبه انتخابات هیأت اداری این مجلس 
آغاز شد. مطابق قانون اساسی، پس از پایان رخصتی 
مجلس در هر سال، برای تعیین معاونان، منشی و 

نایب منشی مجلس انتخابات برگزار می شود.
یافت.  پایان  دیروز  مجلس  اداری  هیأت  انتخابات 
مجلس،  اول  معاون  عنوان  به  قدیر  ظاهر  اکنون 
عبدالرووف انعامی به حیث منشی مجلس، نذیراحمد 
عرفان  عرفان اهلل  و  دوم  معاون  عنوان  به  احمدزی 
به حیث نایب منشی مجلس اجرای وظیفه می کنند.

انکشاف/توسعه ی  و  احیا  وزارت  روز:  اطالعات 
سه  با  را  پروژه   15 قرارداد  دیروز  کشور  دهات 
نصیراحمد  کرد.  امضا  داخلی  خصوصی  شرکت 
امضای  هنگام  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی، 
باید  شرکت ها  این  گفت،  کابل  در  قراردادها  این 
عالی  کیفیت  با  و  درست  صورت  به  را  پروژه ها 

تطبیق کنند.

این پروژه ها شامل برنامه های راه سازی روستایی و 
شبکه ی آب رسانی اند. در این پروژه ها، ۹5 کیلومتر 
جاده در والیت های کابل، ارزگان، غزنی، فاریاب، 
جغل  اندازی  و  ایجاد  خوست  و  تخار  پکتیا،  بلخ، 
افغانی  میلیون   ۲83 پروژه ها  این  برای  می شود. 
هزینه در نظر گرفته شده و پول آن، از سوی بانک 

جهانی پرداخت می شود.

دالر  هزار   180 آب رسانی،  شبکه ی  بخش  در 
امریکا در نظر گرفته شده و قرار است این پروژه 
تطبیق  غور  والیت  سرجنگل  و  لعل  ولسوالی  در 
این  گفت،  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  می شود. 
به همکاری  انکشافی  از طریق شوراهای  پروژه ها 
 13۹۴ سال  در  وزارت  این  ساحه ای  انسجام  دفتر 

تطبیق می شود.

در همین حال، شهروندان از راه اندازی این پروژه ها 
پروژه های  چنین  با  گفته اند،  اما  کرده؛  استقبال 
اندک و ساده، مشکالت حل مردم نمی شوند. آنان 
وعده های  به  خواسته اند،  دهات  انکشاف  وزیر  از 
قبلی خود در مجلس عمل کند و در قسمت حل 
مشکالت مردم در تمام  والیت ها، پروژه های بزرگ 

و متوازن را تطبیق کند.

اطالعات روز: سفارت هند در کابل اعالم کرد، 
به  آینده  در  را  افغانستان  در  خود  تجاری  روابط 
کشور  این  در  دوام دار  سرمایه گذاری های  سمت 
معاون سفیر هند  ویراج سینگ،  داد.  سوق خواهد 
افغانستان- مشترک  تجار ی  نمایشگاه  در  دیروز 
 هند در هرات گفت، در این نمایشگاه 6۷ شرکت 
تولیدات خود را به نمایش گذاشته اند و 1۲ شرکت 
آن هندی است. او برگزاری این نمایشگاه را برای 
و  خواند  مهم  کشور  دو  تجار ی  روابط  گسترش 

به  تجار ی،  روابط  طریق  از  داریم  تصمیم  افزود، 
کنیم.  حرکت  افغانستان  در  سرمایه گذاری  سوی 
معاون سفیر هند گفت، دو کشور در بخش تجار ی 
همکاری های شان را بیش تر کنند و از فن آوری های 

هم دیگر استفاده کنند.
هرات  در  افغانستان-هند  مشترک  نمایشگاه 
توان مندی های  دادن  نشان  و  تبادله  منظور  به 
در  است.  شده  برگزار  کشور  دو  تاجران  اقتصادی 
این نمایشگاه، ماشین های برقی، زراعت، تکنالوژی 

گذاشته  نمایش  به  آفتابی  انرژی  و  معلوماتی 
تجارت  اتاق های  رییس  خطیبی،  سعد  شده اند. 
توسعه ی  برای  را  نمایشگاه  این  برگزاری  هرات 

روابط اقتصادی دو کشور مؤثر خواند.
در نمایشگاه دیروز در هرات ده ها تاجر افغانستان 
و هند حضور داشتند و براساس معلومات ارائه شده، 
طور  به  والیت  این  در  کشور  دو  تاجران  نشست 
منظم ادامه دارد. مسئوالن محلی در والیت هرات 
دیروز از برگزاری 300 نشست تجار ی بین تاجران 

دو کشور در چند ماه اخیر خبر داد ند.
گفت،  هرات  والیت  سرپرست  جامی،  اصیل الدین 
برخوردار  توانایی های خوبی  از  داخلی  شرکت های 
شده اند و آنان در حال حاضر، اقالم تجاری کشور 
را به صورت معیاری پروسس و بسته بندی می کنند. 
نمایشگاه مشترک تجاری  برگزاری  از  ادامه  او در 
افغانستان-هند استقبال کرد و گفت، از این طربق 
بیش تر  کشور  دو  بین  سرمایه گذاری  زمینه ی 

می شود.

2
هالند:

در سه سال آینده 180 میلیون یورو به افغانستان کمک می کنیم

توافق تازه برای حل مشکالت پناهندگان افغانستان در پاکستان

وزارت دفاع: حمله ی تهاجمی دشمن شکست خورد

حامد کرزی: سیاست خارجی در کنترول پاکستان قرار نگیرد

انتخابات سه روزه ی هیأت اداری مجلس پایان یافت

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 15 پروژه را امضا کرد

هند سرمایه گذاری های خود در افغانستان را گسترش می دهد

کمک های جامعه ی جهانی 
و رسالت دولت افغانستان

شهریار فرهمند
میلیون  یک صد و هشتاد   ۲01۷ سال  تا  که  کرده  اعالن  هالند 
دفاع  و  خارجه  وزیران  می کند.  کمک  افغانستان  به  یورو 
کشور شاهی  هالند در سفر به کابل، روز گذشته در کنفرانس 
خارجه ی  امور  وزیر  ربانی،  با صالح الدین  مشترک  مطبوعاتی 
از  قاطع  حمایت  مأموریت  در  کشورشان  که  گفتند  افغانستان 
مقام های  هالندی گفته اند  این  فعال می گیر د.  افغانستان نقش 
با  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی،  عرصه های  در  کشورشان  که 
افغانستان همکاری می کند و آرزو دارند که مسئوالن حکومت 
مشخصا  و  بشر  حقوق  تأمین  فساد،  با  مبارزه  در  ملی  وحدت 

اصالحات انتخاباتی و سیاسی تالش کنند.
متحدان  روشن  تعهد   دومین  این  لندن،  کنفرانس  از  پس 
روز های  در  می باشد.  ملی  وحدت  حکومت  برای  افغانستان 
افغانستان در کنفرانس  نخست حکومت وحدت ملی، متحدان 
لندن گردهم آمدند و تعهدات مالی، سیاسی و نظامی تازه ای به 
افغانستان دادند؛ اما در این کنفرانس به جز چین و قزاقستان که 
وعده ی کمک های نقدی مشخص دادند، کشور یا نهاد  دیگری 
برای کمک به افغانستان تعهد روشنی نداد . پس از آن، این بار 
نخست است که یکی از متحدان افغانستان وعده ی کمک مالی 

مشخص را برای افغانستان می دهد.
تعهدات تازه ی کمک های مالی جامعه ی جهانی به افغانستان در 
سراشیبی یأس، بد بینی و آشفتگی و در شرایطی که فرضیه های 
بدبینانه ثبات و عمر حکومت وحدت ملی را کوتاه می خوانند، 
امیدوار کننده اند. این امر نشان می دهد که هنوز هم افغانستان 
برای جامعه ی جهانی مهم است و متحدان افغانستان اراده  ای 
محکم برای حمایت از این کشور در دهه ی تحول و سال های 
آینده دارند. متحدان افغانستان در عرصه های نظامی، سیاسی 
و اقتصادی افغانستان را فراموش نکرده و در سال های پیش رو 
از گردونه های  موفقانه  در عبور  را  افغانستان  قاطع،  با حمایت 

دشوار و خطرناک همراهی و کمک می کنند. 
سختی های  و  دشواری ها  از  سالم  عبور  برای  افغانستان 
سال  سیزده  دست آوردهای  و  نظام  حفظ  و  پیش رو  سال های 
گذشته، وابستگی مطلق به حمایت های جامعه ی جهانی دارد. 
نظام  ایجاد  تروریسم،  با  مبارزه  در  افغانستان  که  همان گونه 
نوین، تکمیل ساختارها و نهادهای دولتی و بازسازی کشور پس 
از جنگ با حمایت های جدی و قاطعانه ی متحدان بین المللی به 
پیش رفت، در سال های پیش رو نیز برای عبور از دشواری ها، 
نیازمند حمایت جدی و قاطعانه ی متحدانش می باشد. تعهدات 
کنفرانس شیکاگو  در  که  امنیتی  نیروهای  به  جامعه ی جهانی 
داده شدند و در کنفرانس لندن دوباره بر آن تأکید گردید، شرط 
اصلی حفظ نیروهای امنیتی کشور است. در حال حاضر بخش 
از درک  افغانستان  توسعه ای و عادی دولت  بودجه ی  عمده ی 
قطع  کمک ها  این  اگر  می گردد.  تأمین  بین المللی  کمک های 
شوند، افغانستان قادر به پرداخت معاش های مأموران ملکی و 
نظامی اش و نیز پیش برد برنامه های دولت داری و توسعه ای اش 
نیست؛ اما تمام این تعهدات به چگونگی اراده و تالش دولت 
تعهدات  تمام  وابسته اند.  اداری  فساد  با  مبارزه  در  افغانستان 
مبارزه ی  به  افغانستان،  به  جهانی  جامعه ی  مالی  کمک های 
ایجاد شفافیت مالی وابسته  اداری و  با فساد  صادقانه و جدی 
است. اگر دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد و آوردن 
شفافیت مالی اقدامات چشم گیر انجام ندهد، امکان این که این 

تعهدات دوباره لغو شوند نیز زیاد است.
تا کنون  اداری  با فساد  افغانستان در مبارزه  تالش های دولت 
مورد قبول جامعه ی جهانی و خصوصا تمویل کنندگان افغانستان 
نبوده است. آن ها بارها از وجود فساد اداری در دولت شکایت 
کرده و به دولت افغانستان هشدار داده اند که جلو فساد اداری 

را بگیرند.
حکومت وحدت ملی باید تالش کند اعتماد جامعه ی بین المللی 
را در مورد آوردن شفافیت مالی به دست آورد. چگونگی مبارزه 
با فساد اداری از شرط های اصلی عملی شدن تعهدات کمک های 
مالی جامعه ی جهانی است و اگر در این راستا اقدامات جدی و 
چشم گیر صورت نگیرد، ممکن است تعهدات کمک های مالی 

آن ها دوباره لغو شوند.
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تلفات جنگی، ترک خدمت- گزارش تازه ی ایاالت متحده 
افغانستان کاهش  امنیتی  نشان می دهد که تعداد نیروهای 
اندک  حمایت  با  آن ها  که  است  حالی  در  این  است.  یافته 
نیروهای خارجی، با طالبان مقابله می کنند. اما  ظاهراً مشکل 

»محاسبه« نیز وجود دارد.
سوپکو،  جان  توسط  مارچ  ماه   3 در  که  گزارش  این  در 
شد،  نشر  افغانستان  بازسازی  برای  آمریکا  ویژه  سربازرس 
تعداد  بدین سو،  فبروری سال گذشته  ماه  از  است که  آمده 
یا  تن   15500 از  بیش  افغانستان  ملی  اردوی  نیروهای 
ماه  از  و  به 16۹۲03 تن  یافته است و  8.5 درصد کاهش 
آگست ۲001 تا کنون، به کم ترین تعداد رسیده است. اما  در 
ایاالت متحده، تعداد  این گزارش هم چنان آمده که ارتش 
نیروهای ملی امنیتی افغانستان را با تفاوت قابل مالحظه ای 

زیاد برآورد کرده است.
کاهش  به  رو  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تعداد  آیا  اما 
است؟ ظاهرا یک تعداد عوامل وجود دارند. نظر به گزارش 
»سیگار«، که یک نهاد بازرسی حکومت ایاالت متحده برای 
آن  دالیل  از  یکی  است،  افغانستان  در  پروژه ها  و  مصارف 
این است که ارتش ملی افغانستان هم چنان »تلفات جنگی 

جدی« را متحمل می شود.
در  شده اند،  ساخته  محرمانه  جدیدا  که  داده های  به  نظر 
دوره ی زمانی بین ماه اکتوبر ۲013 تا ماه سپتامبر ۲01۴، 
بیش از 1300 تن از نیروهای ارتش ملی افغانستان کشته 
برآورد  هم چنین   برداشته اند.  زخم  دیگر  تن   6۲00 و  شده 
شده است که نیروهای پولیس، تلفات مشابه یا حتا اندکی 

بیش تر از آن  را متحمل شده اند.
این  پشت  مهم  عوامل  از  یکی  می گویند،  تحلیل گران 
تحول، با خروج نیروهای جنگی خارجی ارتباط دارد. با ختم 
مأموریت آیساف در سال گذشته، در کشوری که هنوز جنگ 
تأمین  آزارش می دهد، مسئولیت کامل  بازخیر شورشیان  و 

امنیت به ارتش و پولیس افغانستان واگذار شد.
مقارن با این وضع، مأموریت آموزش و حمایت ناتو در سال 
در  که  نیرویی   13000 روی هم رفته،  اما  شد.  آغاز   ۲015
افغانستان می مانند، در جنگ شرکت نخواهند کرد، بلکه به 
افغانستان مشاوره و آموزش خواهند داد و  نیروهای نوپای 

در جنگ با تروریسم، از آن ها حمایت محدود خواهند کرد.
محدودیت های ظرفیتی

مایکل کوگلمن، کارشناس مستقر در افغانستان، به دویچه 
نگهداشتن  شدید  با  و  می دانند  را  این  »طالبان  گفت:  وله 
داشت،  اظهار  کوگلمن  می کنند«.  آزمایش  را  آن ها  جنگ، 
نیروهای  که  است  این  می کند  بدتر  را  اوضاع  که  آنچه 
افغانستان، باوجود پیشرفت ها در سال های اخیر، از ناحیه ی 
هوایی،  پشتیبانی  ویژه  به  کلیدی ظرفیتی،  محدودیت های 
معناست که  بدان  تحلیل گر گفت: »این  این  رنج می برد. 
وقتی بر واحدها آتش گشوده می شود، آن ها الزاما نمی توانند 
پایین کند.  با چتر  را  تا آن ها  به پوشش هوایی تکیه کنند 
این امر می تواند میزان تلفات را افزایش دهد و باعث شود 

روحیه ی ]نیروها[، ضعیف شود«.
تأیید  مطبوعاتی  بیانیه ی  یک  در  افغانستان  دفاع  وزارت 

کرد که از آغاز سال جاری، نیروهای محلی ای که حمله ی 
انجام می دهند،  گسترده ای را در جنوب جنگ زده ی کشور 
که  می رسد  نظر  به  اما  شده اند.  متحمل  را  سنگین  تلفات 
سهم  نیروها  تعداد  ناگهانی  کاهش  در  نیز  دیگری  عامل 
حفظ  در  ]افغانستان[،  آسیا  جنوب  کشور  این  است.  داشته 

سربازانش مشکالت فزاینده ای دارد.
سیگار در گزارشش نوشت که »فرسایش نیروها هم جنان 
افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای  برای  کالن  چالش  یک 
است« و اضافه کرد که بین ماه سپتامبر ۲013 و ماه سپتامبر 
ملی  ارتش  فهرست  از  کارکنان  هزار   ۴0 از  بیش   ،۲01۴
افغانستان حذف شدند. در حالی که وزارت دفاع افغانستان 
وزارت  این  اما  نگفت؛  پاسخ  وله  دویچه  پرسش های  به 
مرخصی  به  وقتی  سربازان  از  برخی  که  گفت  بیانیه ی  در 

می روند، بیش از حد انتظار در خانه های شان می مانند.
مشکِل مشخص کردن کمیت

ترک خدمت و حفظ نیروها، مشکالت مداوم ارتش افغانستان 
از زمانی بوده است که تالش های ائتالف برای بازسازی آن 
آغاز شد. جیسن کمپبل، کارشناس امنیت جهانی در موسسه 
به  که  می دهد  توضیح   ،»RAND Corporation«
طور مثال، اگر سربازان در یک بخش خطرناک کشور یا دور 
ترک خدمت  احتماال  باشند،  مستقر  مربوطه شان  والیت  از 

آن ها افزایش می یابد.
شواهد دیگری نیز حکایت شده است که سربازان گهگاهی 
معمول  دلیل  ترک خدمت می کنند. کمپبل می گوید  موقتا 
برای ترک موقتی خدمت این است که زمان مرخصی که 
برای سربازان تعیین شده می شود، زمان اضافی برای سفر به 
روستا یا از روستا را شامل نمی شود و با توجه به این که در 
بسیاری موارد سفر باید توسط کامیون یا بس صورت بگیرد، 
مرخصی  زمان  که  این  از  پیش  سربازان،  مواقع  برخی  در 

آن ها رسما شروع شود، واحدهای شان را ترک می کنند.
وجود  مواردی  ضمن،  در  گفت،  افغانستان  کارشناس  این 
می کنند  ترک  را  واحدهای شان  سربازان  آن  در  که  دارد 
بودن  سرباز  با  مقایسه  در  که  کوکنار،  فصلی  کشت  در  تا 
درآمد بیش تر دارد، سهیم شوند یا بدون طی کردن مجاری 
رسمی، به مسایل خانوادگی شان می رسند. او اضافه کرد که 
این ها دالیلی اند که نشان می دهند چرا ترک خدمت یکی 

از مشکالت در تعیین دقیق کمیت نیروهاست.
تعداد  در  اخیر  کاهش  که  دارد  باور  کمپبل  این حال،  با 
ارتش ملی، بیش تر به فضای عمومی بالتکلیفی  نیروهای 
مأموریت  ختم  در  ریشه  که  است  مرتبط  اطمینانی  عدم  و 
جنگی ناتو در کشور دارد. کمپبل گفت: »در حالی که فصل 
جنگ ۲015 فرا می رسد و توانایی نیروهای ائتالف در فراهم 
کردن حمایت های اولیه رو به کاهش است، چشم انداز مقابله 
با شورشیان به طور کامال مستقل، احتماال برای بسیاری ها 

تاریک است«.
شک و تردید طوالنی

روحیه ی ضعیف، با شک و تردیدهای دیگر در مورد میزان 
تجهیزات کمکی و حمایت مالی جامعه ی جهانی در آینده، 
که نیروهای امنیتی افغانستان در آینده ی قابل پیش بینی به 

آن نیاز خواهد داشت، ضعیف تر شده است. کوگلمن گفت: 
»طالبان می دانند که نیروهای امنیتی در مخاطره قرار دارند 
برداری  بهره  شان،  ضربه ی  کوبیدن  محکم تر  با  آن ها  و 
که  است  دالیلی  از  یکی  این  کرد،  اضافه  وی  می کنند«. 
که  زمانی  گذشته،  سال  سرد  ماه های  در  طالبان  حمالت 
معموال جنگ ارام می شود، به شکل غیرمعمول تشدید شده 

بود.
از  طالبان  برداری  بهره  چگونگی  نگرانی،  دیگر  دلیل 
است.  نفوذی شان  تالش های  با  نیروها  ضعیف  روحیه ی 
آینده  ماه های  در  احتماال  و  بود  مشکل  یک  قبال  »این، 
حال،  این  با  شد«.  خواهد  تبدیل  بزرگتری  مشکل  به 
ارتش  که  اقدامی  بهترین  که  می کنند  استدالل  کارشناس 
ملی افغانستان می تواند در حال حاضر روی دست بگیرد این 
است که مطمئین شود معاش تمام سربازان پرداخت شده 
است، آن ها در فصل جنگ آینده با توانایی عمل می کنند و 
از تلفات فاجعه باری که به طالبان اجازه ی پروپاگند پیروزی 

خواهد داد، جلوگیری می کنند.
دردسر عمیق

هم چنان، »سیگار«، در گزارشش اشاره کرد که معلوماتی را 
که ناتو در مورد توانایی، فرسایش، تجهیزات و حفظ پرسونل 
در نیروهای ملی امنیتی افغانستان تهیه کرده است، متناقض 
است. نظر به گزارش »سیگار«، صرف چند ساعت قبل از 
نشر  آن ها  ماهه ی  سه  گزارش  ضمیمه ی  بود  قرار  این که 
افغانستان،  امریکایی در  فرمانده  شود، جنرال جان کمپبل، 
نیروهای  تعداد  محاسبه«،  در  »اشتباه  دلیل  »به  که  گفت 
ملی امنیتی افغانستان که ارتش ]امریکا[ بین ماه آپریل تا 
اکتوبر سال ۲01۴ برای »سیگار« تهیه کرده بود، نادرست 

بود«.
سربازرس  سوپکو،  جان  از  محاسبه،  در  تفاوت  به  اشاره  با 
»از  بود که  قول شده  نقل  افغانستان،  بازسازی  برای  ویژه 
نیروهای  توانایی  مورد  در  دقیق  گزارش دهی  که  آن جایی 
مورد  در  قضاوت  مهم  عامل  یک  افغانستان  امنیتی  ملی 
توانایی افغانستان در حفظ امنیت و سرعت خروج نیروهای 
امرکیایی از این کشور است، و ایاالت متحده بر اساس این 
آمار برای آموزش، تجهیز و حفظ نیروهای افغانستان پول 

پرداخت می کند؛ این تفاوت ها عمیقا دردسرساز است«. 
در  کمپبل،  جنرال  که  داد  گزارش  تایمز  واشنگتن  اما 
قبل  روز  آمریکا، یک  در سنای  مارچ  ماه   ۴ در  اظهاراتش 
در  تفاوت ها  این  دلیل  نشر گزارش »سیکار«، گفت که  از 
در  کافی  ارتباطات  نبود  تاحدی  افغانستان،  نیروهای  تعداد 
زمان بازرسی و نبود کارمند کافی برای تهیه معلومات دیگر 

به بازرسان امریکایی بود.
اما از آن جایی که قرار است مطابق به برنامه ی کنونی باراک 
سال  اواخر  در  افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور  اوباما، 
۲016 پایان یابد، جمع آوری معلومات دقیق در مورد توانایی 
نیروهای افغانستان حیاتی است، هرچند اشتون کارتر، وزیر 
اشاره  ایاالت متحده  امریکا و دیگر اعضای حکومت  دفاع 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  سرعت  مورد  در  که  کرده اند 

کشور تجدید نظر می کنند.
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الخاندرو میشل کاله پسکوف، نظریه شناس معروف و جامعه پرداز موفق که در 
دانشگاه تربیت بدنی مرحوم فرانسیس خلخانوف تدریس می کرد، روزی رو به 
شاگردانش که سخت مصروف رقیق سازی فشارهای سیاسی احزاب بر دستگاه 
حکومتی بودند، گفت: پایان شب سیه، سپید است؛ اما مسئله این است که شب 
فراخواند و  را پیش تخته  از شاگردانش  او یکی  سیه، چند ساعت طول بکشد. 
شاگردش  بنویسد.  تخته  روی  بی معنا  جمله    ی  یک  تا  داد  دستش  به  را  تباشیر 
اول دودله شد، بعد پیش خود فکر کرد که استاد حتمًا کدام نظریه  ی جدید دارد 
و می خواهد نظرش را از طریق من به جامعه تقدیم کند. شاگرد کاله پسکوف 
آرامی  طبع  با  الخاندرو  است«.  سیاه  سفید  شب  »پایان  که  نوشت  تخته  روی 
نظر  که  کرد  خواهش  شاگردانش  بقیه ی  از  و  کرد  روشن  سیگاری  داشت،  که 
خود را در مورد جمله ی هم صنفی اش بنویسد. تقریبًا همه  گفته بود که این یک 
جمله  ی کاماًل بی معناست، به جز ترسوز سویچوف. ترسوز سویچوف دختر  زیبایی 
از دهکده ی سیسکام بود. او نوشته بود که این جمله نه تنها بی معنا نیست، که 

معنای خیلی عمیقی هم دارد.
استاد از این مسئله در حیرت شد و او را پیش تخته فراخواند که نظرش را کمی 
شرح بدهد. ترسوز با اشتیاق کامل پیش تخته رفت و در دفاع از نظرش گفت: 
من ۲1 سال پیش، متولد شدم. پدر و مادرم از تولد من، واقعًا دل شاد بودند. من 
تقریبًا در ساعات آخر یک شب متولد شده ام. مادرم همیشه به من می گفت که 
آخر  به  سپیدی اش،  تمام  با  آن شب  بوده!  همان شب  سپیدترین شب هستی، 
رسید. هر روزی که من بزرگ و بزرگ تر شدم، سیاه تر هم شدم. ده ساله بودم 
که رییس جمهور ما تعویض شد. رییس جمهور جدید بعد از مراسم تحلیف، به 
مردم وعده داد که آسایش و رفاه را برای همه به ارمغان خواهد آورد. اما هرچه 
از مردم بیش تر  از عمر حکومت رییس جمهور بیش تر گذشت، رفاه و آسایش 
جمهور  رییس  شد.  بخشیده  جمهور  رییس  قبیله  ی  و  خاندان  به  و  شد  گرفته 
جدید اسیر حلقه ای شد به شدت مافیایی! حلقه ای که برای رییس جمهور تعیین 
تکلیف می کرد. هر روز قانون تازه، هر روز راه کار تازه پیش نهاد می شد. رییس 
جمهور مذکور، آدم بدی نبود. شرافتش بر همگان معلوم بود؛ اما او در دفاع از 
شرافتش، به مافیا باخت! خالصه کار به جایی کشید که در ماه های آخر حکومت 
فساد عاری  از  نداشت که  در سراسر کشور وجود  اداره ای  رییس جمهور، هیچ 

بوده باشد یا از اخالق اجتماعی، خالی نبوده باشد.
آن رییس جمهور روزگار ریاستش به پایان رسید. در همهمه  ی رفتن او و آمدن 
تمام  باشند.  مثبت  تغییرات  که شاهد  بودند  امیدوار  مردم  رییس جمهور جدید، 
نظر  مورد  نامزد  به  نگاه،  و  امید  با همین  رفتند،  رای  پای صندوق  که  کسانی 
خویش رای دادند. رییس جمهور جدید آمد. اصالحات  چندی را خیلی شتاب زده 
اعمال کرد. رییس جمهور جدید یک دفعه  ای با موجی از مخالفت های آدم های 
بودند،  رسیده  آن  به  قبلی  رییس جمهور  دوران  در  که  زر  و صاحب  قدرت مند 
جامعه اش  بزرگان  برای  را  اولویت ها  منطق  و  کرد  استدالل  هرچه  شد.  مواجه 
شکل  تروریستی  گروه های  که  کشید  جایی  به  مخالفت ها  نشد.  کشید،  پیش 
جنگ ها  شد.  مواجه  خطر  با  زندگی ها  شد.  مستولی  جامعه  بر  وحشت  گرفت. 
اتفاق افتادند. انسان ها کشته شدند. جنگ ها هنوز هم ادامه دارند. دولت وجود 
دارد؛ اما نه در همه ی شهرها و والیت ها. زندگی جمعی در ثانیه ی اکنون تعریف 
پایان شب سفید،  بناًء من معتقدم که  به نحوی سیاه می نماید.  ندارد و روزگار 

سیاه است. هر شبی که سفید باشد و به پایان برسد، حتما سیاه می شود.
من  به  رو  بنشیند. سپس  که سرجایش  کرد  دعوت  ترسوز  از  آرام  اما  الخاندرو 
نمود و گفت، اگر مردی، اوضاع افغانستان را در این دو هفته گزارش بده. من 
از شما  که  دارد  جا  بنشینم،  تشریح  به  را  هفته  دو  در  افغانستان  آن که  از  قبل 

تشکر کنم. شما شایسته  ی تشکر هستید و دلیلش را خود می دانید.
اما سکوت ها  اند؛  از دو هفته می گذرد که 30 مسافر هنوز هم الدرک  بیش تر 
انگار چند جنازه  سیه البیگاه است.  استراتژیک و روز ها شدیداً  از لحاظ وضعیت 
بیست و چهار  ما،  وظیفه  ی  و  کرده ایم  انتخاب  مردم  جان  حافظ  عنوان  به  را 
ساعت پای گوش آن ها یاسین خواندن است. هفته ها است که چند پایه ی برق 
برشنا،  اسمش  که  داریم  سیا  سازمان  کل  عظمت  به  شرکتی  شده،  سرنگون 
یعنی روشنایی است؛ اما میزان درماندگی این شرکت، بیش تر از حافظان جان 
مردم و سرقوماندان های اعلی قوای مسلح کشور است. اقتصاد، در سرحد بیف 
از همه چیز راحت است.  لرزان و بی مزه است. سیاسیون الکن خیال شان  برگر 
هم از لحاظ اقتصادی وضع شان خوب است، هم از لحاظ اجتماعی، هم از نگاه 
تلویزیونیکی، هم از لحاظ سابون و شامپو و روغن و چربو! خدا حفظ شان کند. 
شهر هم چنان چتل، گالب به رو، شهردار هم نداریم. حکومت وحدت ملی، از 
لحاظ تشکیالت ناقص، پارلمان مصروف، سناتوران هم رفته که دالر باد کنند، 
و خالصه عرض  بی پروژه  فرهنگیان  شده،  چادری  و  خر  گرفتار  مدنی  فعاالن 
نیست  معلوم  اصاًل  است.  زیاد  منتها گدودی  است،  این جا خیر و خیریتی  کنم، 
سر  شد  خواهند  مجبور  مردم  یا  است  مردم  سر  خوردن  حال  در  حکومت  که 

حکومت را بخورند؟

خبرنگار ناراضی

خیر و خیریتی، 
الکن گدودی زیاد است!

هادی دریابی
منبع: دویچه وله

برگردان: حمید مهدوی

چرا تعداد نیروهای امنیتی افغانستان
 رو به کاهش است؟



استدالل مقام های امریکایی به 
منظور دادن وقت و پول بیش تر 
برای این کارزار نظامی شگفت آور 
نیست؛ چون آنان به جنگ های 
طوالنی و پرهزینه خو گرفته اند. اما 
استدالل آنان برای اینکه آهسته تر 
کردن خروج سربازان از افغانستان 
چگونه اهدافی را که در بیش تر 
از یک دهه به دست نیامده اند، 
می تواند برآورده سازد ضعیف 
بوده است. این اهداف عبارت 
بودند از ساختن اردویی که فرار 
از آن نگرانی دایمی نباشد، شامل 
ساختن طالبان در روند سیاسی و 
ساختن حکومتی که به تمام مردم 
افغانستان پاسخگو باشد و بتواند 
با فساد فراگیر که یکی از دالیل 
پشتیبانی از طالبان است، مبارزه 
کند.
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از  بیش تر  افغانستان  ارتش  گذشته  سال 
1۷000 سرباز و کارمندان غیرنظامی اش را به 
دلیل فرار، تلفات نبردها و سبک دوش شدن 
از دست داد و اکنون نیرویی 1۹5000 نفری 
اجرای  برای  آن  شمار  که  دارد  اختیار  در  را 
شمار  است.  کم  خیلی  تعریف شده،  وظایف 
افغانستان  اردوی  زخمیان  و  کشته شدگان 
در مقایسه با سال ۲01۴ خیلی بیش تر شده 
نیروهای  صفوف  از  فرار  سطح  این  و  است 
امنیتی را بیش تر کرده است. با نزدیک شدن 
افغانستان  حکومت  جنگ،  بهاری  فصل  به 
به رهبری رییس جمهور اشرف غنی که در 
ماه سپتمبر بر چوکی نشست، تعیین نشده و 
مقام های غربی می گویند که ظاهرا اعضای 
به  کریمی  شیر محمد  تأیید  برای  پارلمان 

عنوان وزیر دفاع، از او رشوت می خواستند. 
نشانه های اندکی وجود دارند که غنی بتواند 
این گرایش تاریک به فساد را تغییر دهد یا 
دوام حضور یا حضور نامحدود نظامی ایاالت 
ایجاد  و  طالبان  شکست  به  بتواند  متحده 

دولت کارا در افغانستان بینجامد. 
تالش  در  پنتاگون  واقعیت،  این  به  توجه  با 
جلب حمایت برای آهسته تر ساختن کاهش 
قرار  است.  افغانستان  از  امریکایی  سربازان 
شمار  حضور  جاری  سال  پایان  تا  است 
پایان  تا  و  تن   5500 به  امریکایی  سربازان 

سال ۲016 به یک نیروی حداقلی برسد. 
هفته ی گذشته، جنرال جان کمپبل، فرمانده 
مقابل  در  افغانستان،  در  ناتو  نیروهای  ارشد 
حکومت  که  کرد  اعتراف  امریکا  کنگره ی 
سربازان  بیش تر  شمار  حضور  از  کابل 
و  آموزش  از  آینده  ماه  چند  در  امریکایی 
چشم گیری  شکل  به  آنان  حمایت های 
نبرد  که  حالی ست  در  این  کند.  استفاده 
بر  طالبان  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کارتر،  اشتون  دارد.  ادمه  مناطق  کنترل  سر 

وزیر دفاع جدید، در این اواخر گفت که این 
اداره  در حال ارزیابی مجدد برنامه ی کاهش 
نیروهاست و قرار است در این رابطه با اشرف 
غنی در جریان دیدارش از امریکا در آخر این 

ماه مشوره کند. 
استدالل مقام های امریکایی به منظور دادن 
وقت و پول بیش تر برای این کارزار نظامی 
جنگ های  به  آنان  چون  نیست؛  شگفت آور 
طوالنی و پرهزینه خو گرفته اند. اما استدالل 
خروج  کردن  آهسته تر  اینکه  برای  آنان 
که  را  اهدافی  چگونه  افغانستان  از  سربازان 
نیامده اند،  دست  به  دهه  یک  از  بیش تر  در 
است.  بوده  ضعیف  سازد  برآورده  می تواند 
اردویی  ساختن  از  بودند  عبارت  اهداف  این 
شامل  نباشد،  دایمی  نگرانی  آن  از  فرار  که 
ساختن  و  سیاسی  روند  در  طالبان  ساختن 
حکومتی که به تمام مردم افغانستان پاسخگو 
باشد و بتواند با فساد فراگیر که یکی از دالیل 

پشتیبانی از طالبان است، مبارزه کند. 
البته اصالح و رفع مشکالت عمیق ناممکن 
مسایل  بر  اوباما  اداره ی  بنابراین،  است، 
مقام ها  است.  کرده  تمرکز  موقتی  تاکتیکی 
می گویند که نگه داشتن ده هزار سرباز پس از 
۲015 در افغانستان ائتالف بین المللی را قادر 
از  بیرون  در  را  پایگاه های شان  که  می سازد 
پایتخت حفظ کنند و برای مثال، بستن پایگاه 
قندهار را که مرکز شورش طالبان است، به 

تأخیر بیندازد. 
کرزی  به  نسبت  تاکنون  که  غنی  اشرف 
برای  اعتمادتری  قابل  همکار  و  شریک 
تأخیر  عالقه مند  است،  بوده  واشنگتن 
کاهش سرباز امریکایی ست. مقام های کشور 

پاکستان نیز عالقه مندی مشابه دارند. 
سربازان  کاهش  تأخیر  امریکا  کنگره ی  در 
امریکایی در افغانستان، از سوی هر دو حزب 
این  دلیل  عمده ی  بخش  می شود.  حمایت 

افغانستان  شدن  گرفتار  از  نگرانی  حمایت 
سربازان  خروج  از  پس  عراق  سرنوشت  به 

امریکایی ست. 
با خروج سربازان  بدون شواهد قوی که  اما 
تغییر  شد،  خواهد  دگرگون  اوضاع  امریکایی 
سربازان  بیرون کشیدن  اوقات  تقسیم  دادن 
جنگ  موفقانه ی  پایان  بود.  خواهد  اشتباه 
در  چشم گیر  تغییرات  نیازمند  افغانستان 
سیاست های منطقه و عزم طالبان است که 
از  بیش تری  دست  آورد  سیاسی  عرصه ی  در 
میدان جنگ خواهند داشت. نگهداشتن چند 
هزار سرباز در افغانستان برای یک سال دیگر 
به جز از اینکه تجربه ی دوره ی بعد از حضور 
به  تغییری  دیگر  بیندازد،  تأخیر  به  را  امریکا 

حال آن مردم نمی آورد. 

دستگاه رهبری افغانستان گام های بزرگی را برای حل و فصل مناقشه ی بحران های داخلی آغاز کرده است. 
در این روزها، به نظر می رسد که افغانستان به دنبال راه های جدید مذاکره با گروه طالبان است. با به قدرت 
رسیدن رییس جمهور اشرف غنی، رویکرد حالجی مشکل تروریسم و افراط گرایی در افغانستان، تغییر قابل 
مالحظه ای کرده است. در طول سال های حضور رزمی ناتو در این کشور، مشخص شد که برای شکست 
اسالم گرایی، تنها قدرت نظامی کافی نیست. ایاالت متحده ی آمریکا و متحدان آن اکنون در خاور میانه 
تالش هایی را به هدف کشاندن طالبان بر سر میز مذاکره، از سر گرفته اند. نکته ی قابل توجه این است که 

این مذاکرات در محل استقرار جنبش »طالبان« در قطر در نظر گرفته شده است.
از زمان شروع مذاکرات با گروه طالبان، بسیاری از پیش شرط ها از سوی آن ها مطرح شده است. به خصوص 

این که گروه طالبان خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از کشور افغانستان است.
بر روند صلح داشته  تأثیر مثبت  از عواملی که می تواند  تغییر قدرت به عنوان یکی  از  ناظران  از  بسیاری 
از ادای مراسم وفاداری، دفعتًا  افغانستان خبر می دهند. نخست؛ رییس جمهور اشرف غنی پس  باشد، در 
به کشورهای چین، پاکستان و ترکمنستان سفر کرد. کابل به شدت در تالش است تا به منظور توسعه ی 
روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، باب های جدیدی را بگشاید. دوم؛ رییس جمهور اشرف غنی 
آمادگی اش را برای مذاکره با گروه طالبان  اعالم کرد. در این جا، رییس جمهور اشرف غنی به این باور است 
که  الزم است تا رهبری طالبان را برای شریک شدن در قدرت در افغانستان، متقاعد کند. اشرف غنی در 
صحبت با خبرنگاران )در ماه فبروروی سال روان( برای گام های بلند در راستای تأمین صلح، اظهار امیدواری 
کرد. اشرف غنی گفت: »رویکرد ما، سازنده است. ما به نتایج مثبت این روند  امیدواریم؛ اما نمی توانیم پیش 

از پیش، اعالمیه بدهیم.«
به خاطر داشته باشیم که  چند روز قبل  رسانه های جهانی از تماس ها میان مقام های پاکستانی و رهبری 
گروه »طالبان« خبر دادند. ]اما[ در این دیدار، هیچ تعهدی به میان نیامد. تنها روی یک مورد موافقت به 

میان آمد که رایزنی های صلح آمیز، باید ادامه داشته باشند.
اظهارات اخیر گروه طالبان نشان می دهد که آن ها برای بازکردن باب مذاکره با کابل و به خصوص واشنگتن، 
تمایل چندانی ندارند. در عین حال، این امر به معنای آن نیست که مذکرات پشت پرده و گفت وگوهای 
مناسب  زمان  تا  طرفین  هستند.  دیپلماتیک  بازی های  قواعد  این  ها  واقع،  در  است.  غیرممکن  مخفیانه، 
نمی توانند که کارت های بازی شان را به نمایش بگذارند. پرسش دیگر، این است که خروج نیروهای آمریکا 
از افغانستان، چه تأثیری بر اوضاع افغانستان می گذارد؟ سناریوهای خوش بینانه حاکی از برقراری تماس ها 
با گروه میانه رو اسالمی است که به نوبه ی خود، به معنای پیشرفت در حل و فصل مسالمت آمیز مسایل مورد 

مناقشه است.
در صورتی که روند سیاسی به سوی یک سناریوی نامطلوب پیش برود، دور از احتمال نیست که کشور 
برای یک بار دیگر در جنگ های داخلی فروغلتد. ]هم چنین[ دور از احتمال نیست که طالبان و عوامل وابسته 
به آن ها، سعی کنند تا ثبات و امنیت افغانستان را برهم بزنند. بنابراین، خروج نیروهای ناتو از افغانستان 
یک سیگنال قوی برای از سرگیری حمالت تخریب کارانه ی ]مخالفان دولت[ خواهد بود. کشورهای بانفوذ 
منطقه اصاًل دوست ندارند که دامنه ی بحران در افغانستان، گسترده تر شود. ضمناً  ایجاد خالفت اسالمی در 
کشورهای عراق و سوریه در تابستان سال ۲01۴، می تواند یک هشدار جدی برای کشورهایی باشد که به 
هر نحوی، اسالمیت های افراطی را حمایت می کنند. ]با این حال[ ائتالف ضد  تروریستی شامل ده ها کشور 
که به ابتکار ایاالت متحده ی آمریکا ایجاد شد، شامل کشورهایی است که در تعریف منافع جیوپلیتیک خود، 

رویکردهای یک سانی ندارند. 
به هرحال، افغانستان می تواند از کمک های کشورهای همسایه به هدف آماده سازی نیروهای امنیتی خود 
استفاده کند. ]در این میان[ پاکستان می تواند یک نقش مهم و اساسی را برای ترویج صلح و امنیت در 
با گروه  پیشرفت مذاکرات صلح  و  ارتش  تقویت  به کابل در  برای کمک  بازی کند. اسالم آباد  افغانستان  
طالبان، اعالم آمادگی کرده است. در عین حال، می توان گفت که هم گرایی پاکستان و افغانستان، یک امر 

اتفاقی نیست.

دورنمای مبهم 
مذاکرات صلح با طالبان

افغانستان در نگاه

سرمقاله ی روز دوشبنه نیویورک تایمز 

یوری سوسینسکی سمیخات
منبع: افغانستان.رو

بخش اول
برگردان: جواد زاولستانی 

دلیلی برای تأخیر
 خروج سربازان از افغانستان

 وجود ندارد



هنوز  ملی ،  وحدت  حکومت  عمر  از  گذشت شش ماه  با 
از  جز  به  است.  نشده  تکمیل  حکومت  این  تشکیالت 
هشت وزیر که از پارلمان رای اعتماد گرفته اند، وزیران 
دیگر هنوز به پارلمان معرفی نشده اند. تمامی والیت های 
بانک  ریاست  و  اداره می شوند  توسط سرپرستان  کشور 
بدون  سفارت ها  و  ندارند  رییس  ریاست ها  سایر  و  ملی 
به  دیروز  جمهور  رییس  سخنگوی  می باشند.  سفیر 
تا هنوز ساختار حکومت  این که  مورد علت  در  رسانه ها 
ناتکمیل است و اعضای باقی مانده ی کابینه معرفی نشده  
مشخص  ریاست ها  مسئوالن  و  والیت ها  والی های  و 
بدون  این که  خاطر  به  جمهور  رییس  گفت:  نشده اند، 
وزیران  نمی گیرد،  تصمیم  مهم  مسایل  مورد  در  اجماع 
تکمیل  از  بعد  است.  نکرده  معرفی  هنوز  را  باقی مانده 
به  را  باقی مانده  وزیران  پارلمان،  اداری  هیأت  شدن 

مجلس نمایندگان معرفی می کند.
روال  بر  منفی  تأثیر  حکومت  تشکیالت  نبودن  تکمیل 
و  برنامه ها  و  اداری و رسمی حکومت گذاشته  کارهای 
کارهای شهروندان در اداره های دولتی به این خاطر به 
امور  اجرای  در  بی نظمی های جدیدی  و  تأخیر می افتند 

رسمی و اداری به وجود آمده اند.
نزدیک به یک سال است که به خاطر انتخابات ریاست 
جمهوری و جنجال هایی که پس از آن به بر سر نتایج 
در  را  زیادی  سردرگمی های  آمدند،  وجود  به  انتخابات 
زمینه ی فعالیت های اقتصادی و برنامه ریزی شهروندان 
که  شده  نا به سامانی ها سبب  این  است.  آورده  وجود  به 
رکود اقتصادی و بازار کار در جامعه افت کند و مشکالت 

اقتصادی و بیکاری در جامعه افزایش یابد.

از هرکسی که در مورد وضعیت کار و زندگی اش بپرسی، 
می گوید که وضعیت کارو بارش خوب نیست و ناتکمیل 
بودن ساختار حکومت و نابه سامانی های حکومتی، باعث 
اقشار  این گونه همه ی  بیفتد.  رونق  از  شده که کارشان 
ساختار  بودن  ناتکمیل  و  سیاسی  سردرگمی  از  جامعه 
در  توسعه ای  برنامه های  افتادن  تعلیق  به  و  حکومت 
از  تازه  که  جوانانی  از  هرگاه  دارند.  شکایت  جامعه، 
شده اند،  بیکار  دالیلی  به  یا  شده اند  فارغ  دانشگاه ها 
پرسیده شو د، از بیکار بودن   و مبهم بودن وضعیت، ابراز 
نارضایتی می کنند. حسین محمدی که یک سال می شود 
ماستری اش را از یکی از دانشگاه های هندوستان گرفته 
زندگی  کابل  شهر  فقیر نشین  محل های  از  یکی  در  و 
که  می شود  سال  یک  از  » بیش تر  می گوید:  می کند، 
جست وجوی  در  ماستری،  دوره ی  تحصیل  ختم  از  بعد 
کار می باشم. اما به خاطر طوالنی شدن روند انتخابات و 
نتوانسته ام کار مناسبی  افتادن تشکیل کابینه،  به تأخیر 
مؤسسات  و  شرکت  یا  دولتی  اداره ی  هر  به  بیایم. 
برنامه ی  هنوز  می گویند،  می کنم،  مراجعه  خصوصی 

استخدام نداریم و برنامه های ما معلوم نیستند«.
فرید بهنام که سه سال پیش از رشته ی اقتصاد فارغ شده 
می گوید:  دارد،  آشنایی  کامپیوتر  و  انگلیسی  زبان  به  و 
در  و  کرده ام  تمام  را  تحصیالتم  که  است  سال  » سه 
این مدت به دنبال کار دولتی بوده ام. اما به خاطری که 
فساد اداری به طور گسترده در حکومت وجود دارد و من 
واسطه نداشته ام، با وجود داشتن شرایط الزم، نتوانسته ام 

در ادارات دولتی کار بگیرم«.
فارغ  دانشگاه ها  از  که  جوان  هزاران  همین گونه،  به 

و مؤسسات  دولتی  اداره های  در  کار  گردیده اند، جویای 
غیردولتی و شرکت ها می باشند و منتظر اند که ساختار 
و  یابد  بهبود  کار  بازار  وضعیت  شده،  تکمیل  حکومت 

بتوانند کارمناسبی برای خود بیابند. 
بیکاری  گراف   بلند رفتن  و  جوانان  سرگردانی  بر  عالوه 
در میان جوانان و تحصیل کردگان، مشکالت اقتصادی 
که  اند  دیگری  پیامدهای  قیمت ها،  بلند رفتن  و 
نابه سامانی های موجود سیاسی، در جامعه ایجاد کرده اند. 
ساختار  تکمیل شدن  روند  که  اند  منتظر  همه  مردم 
حکومت زود تر به انجام برسد و این وضعیت نابه سامان 
صورت،  این  به  برود.  بین  از  جامعه  در  سردرگمی  و 
همه چشم انتظار اند که دولت برنامه های اساسی را در 
زمینه ی از بین بردن نارسایی هایی چون فساد اداری و 
دست  روی  کشور  توسعه ای  برنامه های  اجرای  کندی 

بگیرد و تغییرات چشم گیری در جامعه ایجاد شوند.

عالوه بر سرگردانی جوانان و بلند رفتن گراف  
بیکاری در میان جوانان و تحصیل کردگان، مشکالت 
اقتصادی و بلند رفتن قیمت ها، پیامدهای دیگری اند 
که نابه سامانی های موجود سیاسی، در جامعه ایجاد 
کرده اند. مردم همه منتظر اند که روند تکمیل شدن 
ساختار حکومت زود تر به انجام برسد و این وضعیت 
نابه سامان و سردرگمی در جامعه از بین برود. به این 
صورت، همه چشم انتظار اند که دولت برنامه های 
اساسی را در زمینه ی از بین بردن نارسایی هایی 
چون فساد اداری و کندی اجرای برنامه های 
توسعه ای کشور روی دست بگیرد و تغییرات 
چشم گیری در جامعه ایجاد شوند.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

مردم  میان  در  نظر سنجی  یک  از  پس  بین المللی  نهاد  یک 
افغانستان، اعالم کرده که این مردم نسبت به آینده ی کشور 
اما  باشد.  چنین  نمی کردیم  باور  اول  ما  اند.  خوش بین  خود 
خوِد ما که نظر سنجی کردیم، نه فقط مردم را امیدوار یافتیم  
که خودمان هم نزدیک بود از خوش حالی سکته کنیم. از یکی 
پرسیدیم که چرا در این فضای غم انگیز بی برقی در پایتخت 
این قدر خوش خوش می پرد. یک کاغذ نیم متر در نیم متر را 

از زیر جاکت خود بیرون آورد که رویش نوشته بود:
»خرم آن روز کزین منزل ویران بروم«.

هوی هوی  آن  و  کجا  اندوه آلود  مصرع  این  کردیم.  تعجب 
پریدن کجا؟ 

گفت:
این است که مگر من خر  »نه، شما غلط می خوانید. منظور 

باشم که از این مملکت خراب شده جای دیگری بروم«.
تعجب مان بیش تر شد. اول به این خاطر که در زبان فارسی 
چه قدر امکان سوء تفاهم زیاد است. ثانیا، به این دلیل که در 
این ویران شده مگر چه هست که کسی بگوید خر باشم اگر 
از این جا بروم؟ دیدیم قضیه واقعا جالب می شود، از این آقا 
خواهش کردیم که خود را معرفی کند و دلیل عشق و امید 

خود در این میهن را بگوید.
گفت:

»بسم اهلل الرحمان الرحیم. با سالم و درود بر بینند گان همه ی 
تلویزیون های کشور، من حجیم الحق هستم و هنوز نشده که 
ازدواج نمایم. به نظر من، رفتن از این وطن برای من نمی فارد. 
در  که  هستم  برخوردار  چیزهایی  از  این جا  در  من  که  چرا 
کشورهای دیگر آن ها را در خواب هم نمی بینم. مثال بدهم: 
در این جا من هر وقت دلم بخواهد می توانم رو به دیوار بنشینم 
و کف کنم. مردم وقتی مرا می بینند، نفرین می کنند، اما کار 
استاده ای  گفته شده که چو  ما  عنعنه ی  ندارند. چرا که در 
دست افتاده گیر. مردم وقتی مرا رو به دیوار می بینند، با خود 
می گویند که دست این ملعون را که نمی شود گرفت. اما به او 
لگد زدن هم دور از جوان مردی است. یا همین واسکتی که در 
جان من است، واسکت دزدی است. در یک دکان پوشیدمش 
و برآمدم. در خارج باشد، وقت کمپیوتر بی آبت می کند و تا 
بگویی »غلوش قیغ قیغ«، در پل چرخی شان بندی شده ای. حتا 
من شنیده ام که وزیر مالیه ی ما شوق کرده بود که با طالبان 
مذاکره کند، رییس جمهور گفته که برو مذاکره کن. در هیچ 
جای دنیا این قدر آزادی نیست. حاال شما بگویید که آدم خر 

نباشد، از این ملک می رود؟«
چنان که گفتم، ما تا همین امروز از این زاویه به مزایای وطن 
باز کرد،  این برادر چشم ما را  امروز که  فکر نکرده بودیم. 
متوجه شدیم که ما چه قدر شست و شوی مغزی شده ایم که 
حتا فراموش کرده ایم رو به دیوار نشستن حقی است که تنها 

در افغانستان جُرُجر می کند.
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آدم با امید
 زنده است 

سردرگمی های ناشی
 از ساختار ناتکمیل حکومت



بگو مگو از

یک خاطره، یک درس
گرفته  اسیر  طالبان  را  منادی«  »سلطان  که  روزهایی  در 
بودند، روزی چند بار جلسه می گرفتیم و با مقامات می دیدیم 
گرفتیم  تصمیم  بار  چند  می کردیم.  بود،  توان  در  هرچه  و 
راه پیمایی بزرگی را از نشانی رسانه ها و روزنامه نگاران افغانستان راه اندازیم  و از طالبان 
بخواهیم سلطاِن خبرنگار را آزاد کنند! اما هربار حکومت مخالفت می کرد و می گفت که 
این کار شما »اشتباه جبران ناپذیر« خواهد بود و جان سلطان را به خطر خواهد افگند و 
مذاکرات مان با طالبان را ناکام خواهد ساخت. ما هم چاره  ای نداشتیم، مگر این که بپذیریم...

قصه کوتاه، سلطان  ما شهید شد و استیفن انگلیس ها آزاد!
»سکوت  به  شده ایم  ناگزیر  گروگان مان،  هم وطنان  آزادی  امید  به  دیگر،  بار  اکنون، 
استراتژیک« تن دهیم. من سخت می ترسم که این »سکوت استراتژیک« مبادا »ماتم 

استراتژیک« را در پی داشته باشد!

تربیون هایی که کماکان »غلط« سخن می گویند:
- در اسالم حقوق زنان سه برابر حقوق مردان است.

آن  به  ندارد  حق  کسی  اسالمی  ست،  ارزش  چادری   -
توهین کند.

- کسی که نقش جهاد را در افغانستان به نقد می کشد، از دایره ی اسالم بیرون است.
من از روشن فکران دینی می پرسم:

آیا این اظهارات آقای عبدالرب رسول سیاف را درست می پندارید؟
اگر از منظر »روشنفکر« دینی مشکل دارد، چرا سکوت کرده اید؟

من هزار و یک صد دلیل حقوقی برای نادرست بودن این اعالمیه ها دارم؛ اّما شما که 
عینک نظارت بر ارزش های دینی بر چشم گذاشته اید، چرا چیزی نمی گویید؟

هشت مارچ
1. در هشت مارچ کسانی انرژی و الهام می گیرند تا برای 

جامعه بهتر کار کنند.
را  خود  شده ی  فراموش  تعهدات  کسانی  روز  این  در   .2
گردگیری کرده و به یاد می آورند که زن اند؛ برای رسیدن به حداقل های یک جامعه ی 
قلم  لب سرین  اندازه ی  به  حداقل  بخوابند؛  کمتر  باید  دارند؛  دراز  راهی  سومی،  جهان 
لباس صحبت  یا  مو  تازه ی  مد  از  دقیقه  ده  اگر  خود  دوستان  جمع  در  کنند؛  مصرف 
می نمایند، یک دقیقه از کتاب تازه ای که خوانده اند و کار تازه ای که کرده اند هم گپ 

بزنند.
3. در هشت مارچ عده ای می شنوند که زنان شان مستحق زندگی بهتر اند؛ باید کمی 

مهربان تر باشند؛ به مادر، خواهر و همسر خود به چشم حقارت نبینند.
اعضای  نزدیک ترین  اند. حقوق  مجرم  که  می آورند  یاد  به  کسانی  مارچ  در هشت   .4
خانواده ی خود را پامال کرده اند و مثاًل به خاطر به موقع نرسیدن چای، پیاله را به فرق 

همسر یا خواهر خود کوفته اند.
5. در این روز کسانی متوجه می شوند که میان ظاهر و باطن شان به عمق دره های خشن 
پامیر فاصله است. درس و تحصیالت و نکتایی شان با رفتار و برداشت هایی که نسبت 

به خانم و مادر و خواهر خود دارند، هم خوانی ندارد.
6. در این روز عده ای به خشم می آیند. دست به ریش خود کشیده و سوگند یاد می کنند 
که دریچه ها را به روی زنان خانواده ی خود تنگ تر خواهند کرد. از آنچه در کوچه و 
شهر شان در حال اتفاق افتادن است، می ترسند و آرزو می کنند زمان به عقب برگردد و 
برای روزهای خوشی که پدران »خوش بخت«شان بعد از نماز صبح ریش مبارک خود را 
شانه کرده به جست وجوی کنیز تازه ای به بازار برده فروشی می رفتند، حسرت می خورند.

از  را تماشا کرده و  آمد مهمانان  آمد  به دروازه ی هوتل،  این روز کسانی چشم  7. در 
ذخیره می کنند.  پندیده ی خود  در کمر  تازه  مثقال چربی  دارد، چند  رونقی که محفل 
اسناد  تا  فلم می گیرند  و  راست عکس  و  از چپ  را  جماعت خوش پوش و شیک گوی 

پروژه مکمل تر از سال قبل شود.
من مانده ام که هشدار دهم، تبریک بگویم، سکوت کنم یا اعتراف نمایم که من هم 
مردانگی  این  برده ام.  ارث  به  کم و بیش  را  جامعه ام  فرهنگی  »مردانگی«  خصوصیات 
لعنتی مثل ریش در پوستم کاشته شده و اگر مدام نتراشم و مراقب نباشم، مثل خار رشد 

می کند و به دور و برم آسیب می رساند.

جز  به  شدند،  تخریب  بودا  بزرگ  مجسمه های  وقتی 
واکنش  فرهنگی،  اشخاص  و  بین المللی  مراجع  برخی 
داده  نشان  جنایت  این  قبال  در  ملی  در سطح  چندانی 
این  پی گیری  برای  عملی  اقدامات  هم  هنوز  تا  و  نشد 
قضیه صورت نگرفته است. این امر نشان از عدم درک اهمیت میراث فرهنگی و 

به صورت خاص، تندیس های بزرگ بودا در جامعه ی ما دارد.
این بی مهری و بی اطالعی ها، زمینه و زمانه را برای فرسایش و ویرانی جبران ناپذیر 
میراث های فرهنگِی تجدید نشدنی هموار و برقرار نموده  است. نه تنها مجسمه های 
بودا، بلکه بسیاری از میراث های گران سنِگ فرهنگِی دیگر در نقاط مختلف کشور، 

از جمله بامیان، در معرض فرسایش و نابودی قرار دارد.
و  معنوی  سرمایه های  عنوان  به  فرهنگی،  میراث های  به  دسترسی  که  حالی  در 
ارزشی، حق بشری افراد است، صیانت و حفاظت آن نیز حق دیگری است. تحقق 
این حقوق )دسترسی و حفاظت میراث های فرهنگی( در گام اول ، مستلزم آگاهی 
است. آگاهی دهی و معرفت بخشی، شرط ابتدایی، در امر خوب نگهداری میراث های 

فرهنگی است و بخِت بقا و ضمانِت سالمت این میراث ها را فزونی خواهد داد.
پاره ای از افراد، به خاطر فقدان آگاهی الزم، بر اهمیت صیانت میراث های فرهنگی 
و  تخریب  نادرست،  و  سست  دالیل  با  که  بسیار  چه   و  ندارند   اشراف  و  وقوف 
امر  در  اول  که  گام  است  چنین  می کنند.  توجیه  را  فرهنگی  میراث های  نابودی 
و  کژفهمی ها  این  اصالح  و  رفع  فرهنگی،  و  تاریخی  میراث های  خوب نگهداری 

بدپنداری ها می باشد.

Barry Salaam

Malek Sitez

Younus Negah

Ahad Farzam







وقتی از اداره ی ملی هوانوردی و فضایی آمریکا )ناسا( 
در  که  تصویری  نخستین  می آید،  میان  به  صحبت 
ذهن هر خواننده یا شنونده ای نقش می بندد، این است 
که باید از دستیابی به فن آوری های جدیدی در حوزه ی 
اما حقیقت این است  فضا و فضانوردی خبری باشد؛ 
که فعالیت ناسا یا آژانس فضانوردی ایاالت متحده ی 
محدود  فضانوردی  و  فضا  حوزه ی  به  فقط  آمریکا 
نمی شود، بلکه صنعت هوانوردی را هم در بر می گیرد.
فضانوردی،  و  فضا  صنعت  توسعه ی  بر  عالوه  ناسا 
در توسعه ی صنعت هوانوردی هم نقش چشم گیری 
هواپیماهای  پیشرفته ترین  از  بسیاری  است.  داشته 
از  شده  مطرح  نوین  فن آوری های  اساس  بر  دنیا 
سوی متخصصان و مهندسان ناسا طراحی و ساخته 
می شوند. آژانس فضانوردی آمریکا برای تحقق چنین 
هدفی با شرکت هایی مانند الکهید مارتین، نورتروپ 
گرامان و هم چنین بویینگ همکاری مستمری داشته 
بر  مبتنی  و  ایده های خالقانه  اساس،  این  بر  و  است 
از  تصویری  که  است  ارائه شده  ناسا  از سوی  نوآوری 
ناسا  می کند.  ترسیم  را  هوانوردی  صنعت  آینده ی 
پیش بینی کرده است تا سال 2025 میالدی، یعنی تا 
ده سال دیگر، می توانیم شاهد پرواز نسل جدیدی از 

هواپیماهای مدرن و امروزی بر فراز آسمان باشیم.
بالوبدنهییکپارچه

اگر بخواهیم اهداف اصلی مورد توجه ناسا در بخش 
هوانوردی را در هواپیماهای آینده دنبال کنیم، متوجه 
اولویت  عنوان  به  را  اصلی  هدف  سه  ناسا  می شویم 
در نظر گرفته است که عبارت اند از کاهش آلودگی 
کاهش  و  گل خانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  صوتی، 
مصرف سوخت. حتا ایجاد تغییرات جزئی در طراحی 
در  توجهی  قابل  اثرگذاری  از  می تواند  هواپیماها  این 
این سه حوزه و در نتیجه کاهش هزینه های سفرهای 

هوایی برخوردار باشد.
 Hybrid طرح مفهومی دیگر ارائه شده از سوی ناسا
بدنه ی  و  بال  از  هیبریدی  یا   Wing Body
اصلی  بدنه ی  و  بال  این طرح،  براساس  هواپیماست. 
هواپیما به شکل یک پارچه به هم متصل می شود. از 
نظر تئوری چنین تغییری در ساخت هواپیماها می تواند 
نتیجه  در  و  هواپیما  ایرودینامیکی  شرایط  بهبود  به 
از  رسمی  منابع  در  شود.  منجر  پرواز  شدن  کارآمدتر 
این هواپیماها تحت عنوان X-N3 نام برده می شود. 
بدنه  با  هنرمندانه ای  شیوه  به  بال ها  هواپیما  این  در 
هواپیما تلفیق شده است که موجب می شود بال های 
پهن و بزرگ هواپیما با بدنه ی هواپیما تلفیق شود. بر 
این اساس، میزان مصرف سوخت، انتشار آالینده های 
میزان چشم گیری  به  و سروصدای هواپیماها  کاربنی 

کاهش پیدا می کند.
هواپیماهایمافوقصوت

ناسا  توسط  شده  طراحی  صوت  مافوق  هواپیماهای 
برای هواپیماهای کنکورد  مناسبی  می تواند جانشین 
فشار  و  سروصدا  کاهش  با  است  امیدوار  ناسا  باشد. 
همه  صوت  مافوق  هواپیمای  یک  حرکت  از  ناشی 
ما بتوانیم سفر با هواپیمایی را که با سرعت فراتر از 

صوت پرواز می کند تجربه کنیم. استفاده از طرح هایی 
کار  به   F100 جنگنده  هواپیماهای  در  آنچه  مشابه 
رفته یا به عبارتی در نظر گرفتن یک ساختار کشیده 
و ایرودینامیکی می تواند راهکار مناسبی برای طراحی 
محققان  باشد.  ویژگی  این  با  هواپیماهایی  ساخت  و 
بخش هوانوردی ناسا در تالشند با اصالح و آزمایش 
ابزارهایی را توسعه و مورد  طرح های مفهومی مشابه 
ارزیابی قرار دهند که روزی در صنعت هوانوردی برای 
قرار  استفاده  مورد  صوت  مافوق  هواپیماهای  ساخت 

گیرد.
آراموبیسروصدا

بخش عمده ای از کار اصلی برای طراحی نسل جدید 
هواپیماها در مرکز تحقیقات النگلی )Langley( ناسا 
انجام شده است. این گروه در نظر دارد هواپیماهایی را 
طراحی کند که دنباله بال های آن ها با انتهای هواپیما 
ارتباط داشته باشد. ناسا با هدف کاهش مصرف سوخت 
کاربنی  آالینده های  انتشار  میزان  و همچنین کاهش 
روش های خاصی را مورد توجه قرار داده است که بهره 
گیری از این روش ها نه تنها می تواند راهکار مناسبی 
برای حفظ محیط زیست باشد، بلکه در کاهش هزینه 
سفرهای هوایی نیز نقش مهمی دارد. یکی دیگر از 
از  ناشی  سروصدای  کاهش  ناسا،  توجه  مورد  اهداف 

حرکت هواپیماها در میدان هوایی  هاست.
محققان بر این باورند افزایش سرعت حرکت هواپیماها 
و کاهش سروصدای هواپیماهای مافوق صوت، موضوع 
مهمی است که باید در طراحی و ساخت هواپیماهای 

آینده مورد توجه قرار گیرد.
بالشناور

برای  ناسا  سوی  از  شده  مطرح  ایده های  از  دیگر  از 
آژانس  محققان  که  است  طرحی  آینده  هواپیماهای 
فضانوردی آمریکا با همکاری محققان نورتراپ گرامان 
ارائه کرده اند. طراحان اعالم کرده اند با بهبود و توسعه 
استفاده  مورد  هواپیماها  ساخت  در  که  فن آوری هایی 
قرار می گیرد، می توان تا سال 2025 میالدی یعنی تا 
ده سال دیگر این ایده را عملی ساخت. این هواپیما 
بیش تر به یک بال شناور در آسمان شبیه است. مهم 
و  باالتر  راندمان  با  پرواز  این هواپیماها،  ترین ویژگی 
سروصدای کمتر است. این هواپیما ها که تا حدی شبیه 
پاراگالیدر است، می تواند گزینه مناسبی برای مناطق 
شلوغ و پر رفت و آمد باشد. می توان عالوه بر نقل و 
انتقال مسافر از این هواپیماها برای جابه جایی مسافر 

هم استفاده کرد.
هواپیماهایسبز

مسافربری  هواپیمای جت  یک  به  بیش تر  طرح  این 
باشید  داشته  دقت  اگر  دارد.  شباهت  معمولی 
مشاهده  هواپیماها  این  در  را  مشخصی  تفاوت های 
می کنید. بال های این هواپیما به گونه ای نصب شده 
است که در ارتفاع باالتری از پنجره ها قرار می گیرد و 
می توانید براحتی از پنجره کنار صندلی منظره غروب 
آفتاب را نظاره گر باشید. این هواپیما Sugar نام دارد، 
اما این نام هیچ ارتباطی با معنی این واژه ندارد؛ بلکه 
برگرفته از نام مرکز تحقیقات هواپیماهای سبز مافوق 

صوت است. در طراحی این هواپیماها شرکت بوئینگ 
با ناسا همکاری داشته و قرار است این هواپیماها در 
آینده ای نزدیک با 154 مسافر نخستین پرواز بر فراز 
آسمان را تجربه کند. در این هواپیما از سیستم نیروی 
از  ترکیبی  بهره گرفته می شود که  محرکه هیبریدی 

توربین گازی و فن آوری باتری است.
یکی از دیگر هواپیماهایی که با همکاری ناسا و شرکت 
الکهید مارتین به عنوان جانشینی برای هواپیماهای 
سبز  صوت  مافوق  هواپیمای  شده،  طراحی  کنکورد 
کمتری  سروصدای  کنکورد  با  مقایسه  در  که  است 
تولید می کند و ایمن تر و کارآمدتر است. عالوه بر رنگ 
روشن بدنه آنچه این هواپیما را متمایز می کند، موتوری 
V« است که در زیر بال هواپیما  موسوم به »معکوسـ 

قرار گرفته است.
صعودوفروددرکوتاهترینزمان

از دیگر طرح های مفهومی ارائه شده برای هواپیماهای 
آینده می توان به Amelia اشاره کرد که گفته می شود 
مدل پیشرفته ای از آسانسورهای آینده است. ناسا از این 
هواپیماها به عنوان هواپیماهای مافوق صوت نام برده 
است و مهم ترین مزیت این هواپیما ها قابلیت صعود 
و فرود آن ها در مدت زمانی کوتاه است که این قابلیت 
به کاهش میزان سروصدا در میدان هوایی  ها و مناطق 

اطراف آن ها منجر می شود.
پروازهایبینقارهای

در  بتواند  که  شده  طراحی  این هدف  با  هواپیما  این 
پروازهای بین قاره ای که اکنون به کمک هواپیماهای 
جایگزین  عنوان  به  می شود،  انجام   777 بوئینگ 
مناسبی مورد استفاده قرار گیرد. این هواپیماها براساس 
شبیه  زمینه  در  آمده  دست  به  پیشرفت های  آخرین 
سازی های رایانه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این 
کار مدل های مجازی این هواپیما ها در تونل باد مورد 

بررسی قرار می گیرد.
هواپیماهای مافوق صوت به واقعیت نزدیک می شود

هواپیماهای فوق ایرودینامیکی یکی از این ایده های 
آینده  نسل  طبقه بندی  فهرست  در  که  است  نوآورانه 
براساس خالقیت می توان آن را در رتبه یک قرار داد. 
باید جدی  ناسا آن طور که  معموال بخش هوانوردی 
گرفته نمی شود. این بخش از ناسا در ارائه طرح های 
نوآورانه در ساخت هواپیماها و همچنین مهندسی و 

ساخت هواپیماها نقش بسیار مهمی دارد.
دانشمندان شاغل در ناسا با همکاری شرکت هایی که 
در این زمینه با ناسا همکاری دارند، طرح های مفهومی 
و پیش نهادهای متعددی را در این حوزه مطرح کرده اند 
که از جالب توجه ترین آن ها می توان به یک هواپیمای 
مافوق صوت اشاره کرد که طرح و ایده آن از سوی ناسا 
با همکاری شرکت الکهید مارتین ارائه شده است. هدف 
انتشار  میزان  کاهش  هواپیماهایی،  چنین  ساخت  از 
گازهای گل خانه ای و امکان ساخت هواپیماهای سریع 
السیر با ایمنی بیش تر عنوان شده است. اکنون پرواز 
هواپیماهای مافوق صوت به دلیل خطرات احتمالی که 
می تواند به همراه داشته باشد، با محدودیت های بسیار 

زیادی همراه است. )جام جم آنالین(

هواپیماهایآینده،آراموبیصدامیآیند
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داور ال کالسیکوی برگشت 
مشخص شد

خوان الپورتا رئیس آینده 
بارسلونا خواهد شد

پوگبا: هنوز قهرمانی
 در اسکودتو قطعی نیست

شوخی اسطوره آرسنال
 با فان خال

دانته: می خواهم 
در بایرن بمانم

انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا جون آینده برگزار خواهد شد 
و به نظر مي رسد که رقابت اصلي بین خوان الپورتا و جوزف 

ماریا بارتومئو باشد.
در  بارسلونا  بازی های  شروع  از  پیش  که  است  هفته  چندین 
نوکمپ، از سوی عده ای، برگه هایی نظرسنجی بین هواداران 
مطرح  برگه ها  این  در  مختلفی  های  سوال   می شود.  پخش 
می شود اما یک سوال مشترک در همه این برگه ها، این است 

که به چه کسی رای خواهید داد. 
آخرین  طی  که  کرد  اعالم  گزارشی  در  دیروز  کاتالونیا  رادیو 
بررسی ها، خوان الپورتا که بین سال های 2003 تا 2007، ریاست 
باشگاه بارسلونا را بر عهده داشت، با کسب 35 درصد آرا، باالتر 
از دیگر کاندیداها قرار دارد و برنده احتمالی انتخابات خواهد بود. 
با این حال مشکل در اینجاست که الپورتا هنوز بصورت رسمی 

نامزدی خود را اعالم نکرده است.

قهرماني  هنوز  که  کرد  عنوان  یوونتوس  هافبک  پوگبا،  پل 
تیمش در سري A مسجل نشده است. هافبک فرانسوی در 
مانده  باقی  مقابل ساسولو  بازی  پایان  تا  دقیقه  که 8  حالی 
بود، موفق شد تک گول تیمش را به ثمر برساند تا پیروزی 
ارزشمندی بدست اورند و اختالف امتیازات را به عدد 11 برسانند. 
پوگبا در مصاحبه با اسکای اسپورت ایتالیا گفت: فکر نمی کنم 
هنوز اسکودتو برای ما باشد ولی بازی سختی را بردیم. فکر 
می کنم برای کسب اسکودتو خیلی مهم بود. پوگبا ادامه داد: 
بازی کنان  از  تنها یکی  احساس نمی کنم یک رهبر هستم، 
بخواهم  اگر  کنم،  پیشرفت  می توانم  فوق العاده.  تیم  یک 
بازی کن بزرگی شوم، باید بهتر کار کنم، هم در زمین و هم 

در تمرینات.

لوئیس فان خال،  با  یان رایت، اسطوره ي آرسنال به شوخي 
براي خرید فالکائو به جاي دني ولبک پس از گول زني مهاجم 
انگلیسي مقابل منچستریونایتد و صعود آرسنال به نیمه نهایي 
جام حذفي انگلیس پرداخت. ولبک دوشنبه شب گذشته موفق 
در  تا  برساند  ثمر  به  اولدترافورد  در  را  آرسنال  دوم  گول  شد 
نهایت، توپ چی ها راهی نیمه نهایی شوند. لوئیس فان خال 
در تابستان، ولبک را در لیست فروش تیمش قرار داد و به 
جای او، رادامل فالکائو را جذب کرد و رایت معتقد است که 
سرمربی هلندی تصمیم اشتباهی گرفته است. رایت در صفحه 
گفته  قبال  تو  خال،  فان  لوئیس  خوب  نوشت:  اجتماعی اش 
اندازه کافی گول نمی زند و برای همین  بودی که ولبک به 

فالکائو را خریدی. این تصمیم خیلی به نفع تیمت شد.

دانته، مدافع برزیلي بایرن، شایعات اخیر در مورد جدایي اش از این 
باشگاه را رد کرد و گفت براي حفظ جایگاهش در ترکیب اصلي 
این تیم خواهد جنگید. او به بیلد گفت: من با بایرن قرارداد دارم 
و می خواهم در زمین به تیم کمک کنم تا به موفقیت برسد و 
البته اگر الزم باشد، از روی نیمکت. با این وجود، نمی توانم دروغ 

بگویم و بگویم که از نیمکت نشینی راضی هستم.

قضاوت  بار  سومین  براي  والنسیا،  اهل  داور  الهوز،  متئو 
ال کالسیکو را بر عهده خواهد داشت.

قضاوت های الهوز برای ریالی ها بسیار خوش یمن بوده و در 
هر دو بار قبلی، ریال موفق به شکست بارسلونا شده است. ابتدا 
او سال 2012 بازی برگشت ریال مادرید و بارسلونا در سوپرجام 
اسپانیا در برنابئو را قضاوت کرد که ریالی ها با برتری 2-1 بر 

بارسلونا قهرمان شدند. 
بار دوم نیز فینال کوپا دل ری فصل گذشته بود که در مستایا 
بارسا غلبه کرده و قهرمان  بر  بازهم 1-2  برگزار شد و ریال 
شد. این اولین بار است که الهوز، قضاوت ریال مادرید-بارسا 
بر عهده خواهد داشت. الهوز 38 ساله، روز 22  را  در اللیگا 
مارچ )2 حمل( در نوکمپ، سوت آغاز ال کالسیکو را به صدا 

در خواهد آورد.

مانچینی: یحیی توره
 در ایتالیا فقط به اینتر می آید

فان خال: حرکت دی ماریا هوش مندانه نبود

گواردیوال: از بدبین بودن ضرر نکردم

فورالن: 
مورینیو انتخاب مناسبی

 برای ریال نبود

گواردیوال: شاختار می تواند
 قهرمان بوندس لیگا شود

سه ماه پیش فکر می کردیم
 دوره بارسا تمام شده

کنایه آنچلوتی به ایسکو؛ 
فوتبال می کنی نه رانندگی!

عنوان  اینترمیالن  مانچیني، سرمربي  روبرتو 
اینتر  به  تنها  ایتالیا  در  توره  یحیي  که  کرد 

خواهد پیوست.
به  توره  یحیی  قرارداد  از  سال  دو  هنوز 
شایعات  ولی  مانده  باقی  منچسترسیتی 
تیم  به  او  انتقال  احتمال  بر  مبنی  بسیاری 
می شود.  شنیده   2014-15 سال  در  دیگری 
که  کرد  عنوان  در سیتی،  او  سرمربی سابق 
دوست دارد یحیی به اینتر بپیوندد و هافبک 
ساحل عاجی به او قول داده که اینتر تنها تیم 

او در ایتالیا خواهد بود.
او گفت: اگر یحیی توره به ایتالیا بیاید، تنها 

میکا  کردم  سعی  من  می پیوندد.  اینتر  به 
ریچاردز را در جنوری به اینجا بیاورم. او هم از 
بازی کنان من در زمان حضورم در سیتی بود. 
فیورنتینا هم برای خریدش تالش کرد ولی به 
نتیجه نرسید. مانچینی سپس عنوان کرد که 
فصل آینده برای قهرمانی در سری A خواهند 
جنگید. او گفت: بله، سال بعد ما در کورس 
خودمان  به  بود.  خواهیم  اسکودتو  قهرمانی 
ایمان داریم و من پیشرفت بازی کنان را دایما 
می بینم. همه در حال پیشرفت هستند. سال 
قهرمانی  برای  اینتر  و  رم  ناپولی،  یووه،  بعد، 

خواهند جنگید.

منچستریونایتد  سرمربي  خال،  فان  لوئیس 
پس از شکست 2-1 مقابل آرسنال به انتقاد 

از آنخل دي ماریا پرداخت.
دی ماریا به دلیل شبیه سازی پس از درگیری 
با رمزی، از داور کارت زرد دریافت کرد و یک 
با کارت  داور  دادن  دلیل هل  به  بعد  دقیقه 

قرمز روبرو شد.
فان خال گفت: باید تمامی تصمیمات داور 
باید  کرد.  بررسی  مشخصی  شرایط  در  را 

ببینم که چطور چنین  را  ویدئوهای صحنه 
دی  که  که  می دانم  ولی  گرفت.  تصمیمی 
ماریا می دانسته نباید به داور دست بزند. این 
احساسات  کنترل  نبود.  هوش مندانه  حرکت 
ولی  نیست  آسانی  کار  بازی ها  چنین  در 
کارت  دادن  که  گفتم  هم  بازی  از  پیش 
است.  آسان  بسیار  بازی ها  چنین  در  سرخ 
نمی توانم درباره درست بودن اخراج صحبتی 

کنم.

تایید  مونیخ،  بایرن  سرمربي  گواردیوال،  پپ 
کرد که فرد بدبیني است اما معتقد است این 

مسئله تا به حال به ضررش نشده است.
گواردیوال که با بارسا به 14 جام مختلف دست 
پیدا کردi، در اولین فصل حضورش در بایرن 

هم به دو جام رسید.
او به خبرنگاران گفت: وقتی خوش بین باشی، 
نمی تواند  هیچگاه  مربی  یک  اما  آسوده ای 
دوران  در  هم  حاال  تا  البته  باشد.  آسوده 
از این بدبین بودن ضرری ندیده ام.  ورزشی ام 
همیشه می ترسم و قبل از هر بازی استرس 

دارم. 
حال در آستانه بازی برگشت مرحله یک هشتم 
پایانی برابر شاختار دونتسک که روز فردا شب 
خواهد  وخیم ترهم  شرایط  این  می شود،  آغاز 
شد چون که موضع حذف یا صعود در لیگ 
قهرمانان در میان است و بایرن تیمی است 

که عادت به حذف در مراحل ابتدایی ندارد.
البته گواردیوال ادعا کرد: متأسفم ولی برای من 
بوندس لیگا مهم ترین جام است. گرچه بازی 

برابر شاختار را یک فینال قلمداد می کنم.
اما از یک مربی با نبوغ باال که بارسلونا را دو 
بار در سال های 2009 و 2011 به مقام قهرمانی 
تیکی تاکا  سیستم  با  و  رساند  چمپیونزلیگ 

داد،  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  اروپا  فوتبال 
انتظارات باالیی می رود. از آن گذشته، بایرن 
مونیخ سال 2013 تحت هدایت یوپ هاینکس 
موفق شد سه جام بوندسلیگا، حذفی آلمان و 
چمپیونزلیگ را به خانه ببرد. گواردیوال در این  
مورد اذعان کرد: وظیفه سنگینی روی دوش 
خودم احساس می کنم و آن هم حفظ کالس 

کاری یوپ هاینکس در بایرن است.
از ابتدای فصل جاری گواردیوال مرتبا شکست 
سنگین 4 بر 0 دور برگشت نیمه نهایی فصل 
از  و  می کند  یادآوری  بازی کانش  به  را  قبل 
آن ها می خواهد نگذارند این اتفاق تکرار شود. 
است.  مضطرب  و  مردد  مربی  یک  او  البته 
وی می گوید: من همیشه خسته ام و مسایل 
بسیاری در سرم می چرخد. بعد از سال 2012 
الزم بود بعد از چهار سال از بارسلونا بروم و 
فضای جدید را تجربه کنم. خسته شده بودم.

با این که بایرن هرسال در بوندسلیگا شانس 
قهرمانی دارد، اما در چمپیونزلیگ این چنین 
این  در  قهرمانی  سبب  همین  به  نیست. 
تورنمنت اروپایی می تواند پیش از پایان قرارداد 
سرمربی اسپانیایی بایرن در سال 2016 برگ 
با  افتخارات کسب شده وی  در  زرین جدیدی 

باواریایی ها باشد.

سابق  مهاجم  فورالن،  دیگو 
عنوان  اتلتیکومادرید  و  منچستریونایتد 
مناسبي  مربي  مورینیو،  ژوزه  که  کرد 
 3 در  مورینیو  نبود.  مادرید  ریال  براي 
 3 شد  موفق  ریال  در  حضورش  سال 
که  حالیست  در  این  و  کند  کسب  جام 
با حضور آنچلوتی در ریال، مادریدی ها در 
سال اول موفق به کسب 4 جام شدند. 
برای  مناسبی  مربی  را  مورینیو  فورالن، 
ریال نمی داند ولی معتقد است که او در 
پایتخت اسپانیا خوب کار کرد. او گفت: 
فکر نمی کنم او فرد مناسبی برای هدایت 
ریال بود ولی شکی نیست که خوب کار 
و  برد  را  ری  دل  کوپا  و  اللیگا  او  کرد. 
رساند  باالیی  مراحل  به  را  تیم  اروپا،  در 
و این در حالی بود که بارسلونا تیم اول 

جهان بود و قدرت اول. مورینیو با چندین 
مشکل روبرو بود ولی موفق شد بارسلونا 
که  چند  هر  دهد،  برنابئو شکست  در  را 
به خاطر سیستم دفاعی اش خیلی مورد 
انتقاد قرار گرفت. ولی چه کار می توانست 
انجام دهد؟ بارسا بازی کنان بهتری داشت 
فورالن  می گرفت.  نتیجه  مورینیو  ولی 
ادامه داد: هدایت رختکن در مادرید برای 
هر مربی سخت است، حتی کسی مثل 
را  او  حمایت  بازی کنان  بعضی  مورینیو. 
قبول کردند ولی بعضی مخالفش بودند 
زیرا او سعی کرد کارهایی انجام دهد که 
در مادرید مرسوم نبود. در اسپانیا بعضی 
تنها  ولی  است  دیوانه  او  می کردند  فکر 
کنترل  می خواست،  مورینیو  که  چیزی 

کامل بر تیم بود.

بایرن مونیخ امشب در آلیانس آره نا، دیدار 
لیگ  نهایي  یک هشتم  مرحله  برگشت 
قهرمانان را مقابل شاختار دونتسک اکراین 

برگزار خواهد کرد.
بازی رفت دو تیم در اکراین با تساوی بدون 
به  صعود  برای  بایرن  و  یافت  خاتمه  گول 
را  این حریف سخت کوش  باید  بعد،  مرحله 
امشب،  بازی  در  مونیخی ها  دهد.  شکست 
ژابی آلونسو را به دلیل اخراج در بازی رفت، 

در اختیار ندارند. 
نشست  در  بایرن  سرمربی  گواردیوال  پپ 
شاختار  از  تمجید  ضمن  بازی،  این  خبری 
به  نزدیک  بسیار  کیفیتی  شاختار  گفت: 
اگر  و  دارد  بوندس لیگا  بزرگ  تیم های 
حتی  شود،  ظاهر  رفت  بازی  مثل  همیشه 

قهرمانی  برای  می تواند  بوندس لیگا  در 
بجنگد. این تیم مهاجمان بزرگی دارد و اگر 
ما به آن ها فضا بدهیم، سخت مجازات مان 

خواهند کرد. 
بدهیم؛  را  آن ها  به  دوندگی  اجازه  نباید 
بازی کنان  با  شاختار  این صورت  غیر  در 
مشکل  دچار  را  ما  دارد،  که  باکیفیتی 

می کند. 
می ماند.  بسکتبال  آف  پلی  مثل  بازی  این 
هر دو تیم به خوبی یک دیگر را می شناسند 
و کیفیت بازی کنان، در نهایت تعیین کننده 
برنده خواهد بود. این بازی نه تنها برای من 
برخودار  اهمیت خاصی  از  باشگاه  برای  که 
است. خیلی ساده است؛ هدف ما در بازی، 

فقط و فقط پیروزی است.

ریال  سابق  ستاره صرب  میاتوویچ،  پردراک 
مادرید، هنوز هم وابستگي شدیدي به این 
باشگاه دارد. بازی کني که سال 1998، ریال 
بازي فینال مقابل یوونتوس،  او در  با گول 

السپتیما را به دست آورد.
میاتوویچ دوشنبه شب در مصاحبه با برنامه 
ال پریمر توکه، شبکه رادیویی اوندا سرو به 
مورد  در  او  گفت:  پاسخ  مختلفی  سواالت 
شیوه  باید  او  چرا  نمی دانم  گفت،  آنچلوتی 
هستند  بازی کنان  این  کند.  عوض  را  خود 
خودشان  بازی  سبک  در  تغییراتی  باید  که 
به وجود بیاورند. این، شیوه کاری آنچلوتی 
همه  پیش  وقت  چند  همین  تا  و  است 
برخی  حاال  بودیم.  او  ایده های  شیفته  ما 
عوض  را  ایده ها  این  باید  او  که  می گویند 

کند؛ در حالی که نباید این طور باشد.
مثلث BBC ریال

چه کسی حاضر است وقتی رونالدو، بیل و 
بنزما را در اختیار دارد، از آن ها استفاده نکند؟ 
به یک  نباید  فوتبال،  از  در چنین سطحی 
زمین  در  را  بازی کنی  چه  که  گفت  مربی 
تیم های حریف  نه.  را  بازی کنی  بگذارد چه 
به خوبی این سه بازی کن را می شناسند و 
مثلث،  این  مهار  برای  می ترسند.  آن ها  از 
شیوه  به  و  می دهند  انجام  کاری  هر  آن ها 

متفاوتی مقابل ریال قرار می گیرند.
بیل در حال حاضر در بهترین فرم خودش 
هم  مصدوم  خوش بختانه  ولی  ندارد  قرار 
بیل،  خصوصیات  با  بازی کنی  از  نیست. 
به  که  داشت  انتظار  می توان  همیشه 

بهترین شرایطش برگردد.
در  او  با  زد.  ضربه  ریال  به  مودریچ  غیبت 
می شود.  بهتری  تیم  ریال  زمین،  وسط 
بازی کنان کمی مثل او وجود دارند که این 
همه تاثیر گذاری در یک تیم داشته باشند.

با غیبت راموس در دفاع، ریال صدرنشینی 
خود را از دست داد. وقتی راموس در ترکیب 
نشان  مطمئن تری  تیم  ریال  دارد،  حضور 

می دهد.
ال کالسیکو

لحاظ  از  می تواند  دیدار  این  در  پیروزی 
ولی  کند  بزرگی  کمک  ریال  به  روحی 
الزامًا  بازی،  این  برنده  که  معتقدم  هم چنان 

قهرمان اللیگا نخواهد شد.
مسی و رونالدو

تفاوت کمی بین این دو وجود دارد. هرکس 
خوشش  دو  این  از  یکی  از  خود  سلیقه  به 

می آید. من هم از رونالدو خوشم می آید.
آینده مسی

داشت  حق  بارسا(  ورزشی  برائیدا)مدیر 
اگر  بگوید.  سخن  مسی  جدایی  از  که 
باشد،  داشته  را  بارسا  از  جدایی  قصد  او 
باشگاه هایی  شود.  او  مانع  نمی تواند  کسی 
را  او  جذب  رقم  می توانند  که  هستند  هم 

بپردازند.
بارسلونا

بارسا  پایان دوره  از  یا 4 ماه پیش، همه   3
تیم  این  می کردیم  فکر  و  می زدیم  حرف 
از  همه  ندارد.  قهرمانی  برای  شانسی  هیچ 
اما در عرض دو  مشکالت سوارز می گفتند 
ماه، همه چیز عوض شد و آن ها هم اکنون 
همین  فوتبال  هستند.  کامل  تیم  یک 

است.
قهرمانی شانس های 

لیگ  چمپیونز  و  لیگا  ال  قهرمان  ریال 
می شود و دوست دارم اتلتیک هم قهرمان 

کوپا دل ری شود.
فیگو

او  به  فیفا  انتخابات  در  شکی  هیچ  بدون 
رای خواهم داد.

بهترین  جرات  به  مي توان  را  ایسکو 
بازی کن ریال در سال 2015 دانست، با این 
حال نتایج ضعیف ریال در هفته هاي اخیر، 

انتقاداتي را متوجه او نیز کرده است.
درخشش خیره کننده ایسکو در میانه زمین 
ریال مادرید بر کسی پوشیده نیست. او در 
جایگاه  توانست  خوبی  به  مودریچ  غیاب 
مستحکم  را  ریال  زمین  میانه  در  خود 
یکی  در  آنچلوتی  کارلو  به طوریکه  کند؛ 
که  بود  گفته  خود  مصاحبه های  آخرین  از 
ثابت  بازی کن  بحثی،  هیچ  بدون  ایسکو 

ریال خواهد بود. 
پس از کسب دو نتیجه ضعیف در یک هفته 
که منجر به از دست رفتن صدرنشینی برای 
بیلبائو،  مقابل  از شکست  و پس  ریال شد 

کارلو آنچلوتی چه در نشست خبری خود و 
رختکن  در  خود  محرمانه  گفتگوی  در  چه 
با بازی کنان، به این نکته اذعان داشت که 
سرعت چرخش توپ در ریال پایین آمده و 
این که برخی بازی کنان بیش از حد با توپ 

تک روی می کنند.
منظور  که  است  شده  مدعی  دیروز  مارکا   
بدون  او  و  بوده  ایسکو  آنچلوتی،  اصلی 
به  ببرد،  نامی  بازی کن  این  از  این که 
طبق  است.  زده  غیرمستقیمی  کنایه  او 
به  رو  رختکن  در  آنچلوتی  مارکا،  گزارش 
گفته:  ایسکو(  مشخص  بازی کنان)بطور 
به  نیاز  رانندگی.  نه  می کنید  بازی  فوتبال 
این همه احتیاط نیست و شما باید به بازی 

خودتان سرعت بیشتری بدهید.
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آغاز  داغ شدن  با  روز:  اطالعات 
سنا  مجلس  طالبان،  با  صلح  گفت وگوهای 
پاکستان  صداقت  پیشین  جمهور  رییس  و 
در این زمینه را به دیده ی شک نگریسته اند. 
دیروز  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری 
احتیاط  از  مذاکرات  این  در  حکومت  گفتند، 
را  پاکستان  استخبارات  فریب  تا  بگیرد،  کار 
این  رییس  مسلم یار،  فضل  هادی  نخورد. 
مجلس از رییس جمهور غنی خواست  تا در 
زمینه ی مذاکرات صلح با طالبان، از پاکستان 

تضمین بخواهد.
او خود را حامی گفت وگوهای صلح خواند و 
گفت، به صداقت پاکستان در مذاکرات صلح 
در  نگرانی  رفع  برای  مسلم یار  ندارد.  اعتماد 
این زمینه از اشرف غنی خواست، از پاکستان 
وارد شدن  صورت  در  که  بخواهد  تضمین 
طالبان در روند صلح، گروه های دیگری برای 

کشور  این  سوی  از  نیابتی   جنگ  پیش برد 
تقویت نمی شوند.

رییس مجلس برقراری صلح را نیاز اساسی در 
کشور خواند؛ اما گفت، صلحی را نمی خواهیم 
که طالب به داعش تبدیل شود و پرچم سفید 
به پرچم سیاه و بازهم در کشور خون بریزد. 
نگرانی  سیاه،  به  سفید  بیرق  تبدیل شدن 
شهروندان را بیش تر کرده  است. کارشناسان 
کشور  در  داعش  ظهور  دارند،  باور  سیاسی 

پروژه ی جدید و جاگزین طالبان است.
دیروز  نیز  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری 
گفتند، پروژه ی طالب پایان یافته و پروژه ی 
قوی  امکانات  با  داعش،  نام  به  دیگری 
است.  شده  آغاز  منطقه  در  عماًل  پاکستان 
گفت،  مجلس  این  عضو  حارث،  نثار احمد 
کی ها  با  که  بدانند  باید  دولتی  مقام های 
مذاکره می کنند و باید این مذاکرات در تفاهم 

با شورای ملی صورت گیرد.
برای  حکومت  تالش های  حاضر،  حال  در 
آغاز مذاکرات با طالبان جریان دارد و نقش 
حکومت پاکستان در این زمینه عمده است. 
چندی پیش نمایندگان طالبان به اسالم آباد 
با  صلح  مذاکرات  آغاز  برای  و  کردند  سفر 
گفت وگو  پاکستان  مقام های  با  حکومت، 
محرمانه  هنوز  آن  جزئیات  اما  کردند؛ 

نگهداشته شده است.
در همین حال، رییس مجلس سنا از اتکای 
پاکستان در زمینه ی  به  رییس جمهور غنی 
نظرداشت  در  با  گفت،  و  داد  هشدار  صلح 
در  طالبان،  از  پاکستان  گذشته ی  حمایت 
حامد  هم،  سویی  از  دارد.  نگرانی  مورد  این 
کرزی، رییس جمهور پیشین گفت، دولت در 
روند گفت وگوهای صلح محتاط باشد و نباید 
کشور زیر اثر پاکستان قرار گیرد. روابط کابل 
کرزی  حامد  حکومت  زمان  در  اسالم آباد  و 
رسمًا  کرزی  آقای  و  رسید  تیر  گی  اوج  به 

پاکستان را حامی اصلی طالبان عنوان کرد.
ملی،  آمدن حکومت وحدت  کار  با روی  اما 
یافت.  بهبود  روابط کابل و اسالم آباد ظاهراً 
زمینه ی  در  کشور  دو  مقام های  اکنون 
و  هستند  خوش بین  ظاهراً  روابط  گسترش 
با  صلح  مذاکرات  جاری  ماه  در  است  قرار 
هفته  دو  اجرایی  رییس  شود.  آغاز  طالبان 
روزهای  در  طالبان  با  مذاکره  گفت،  پیش 
و  نشده  آغاز  هنوز  اما  می شود؛  آغاز  آینده 

موعد مشخص آن نیز معلوم نیست.

از  تن  پنج  به تازگی  ایران  دولت  روز:  اطالعات 
این  تمام  است.  کرده  اعدام  را  افغانستان  شهروندان 
و  بوده  تخار  کلفگان والیت  ولسوالی  باشندگان  افراد 
جسدهای آنان دیروز در این ولسوالی به خاک سپرده 
شده اند. یکی از اعدام شده ها نسیم نام دارد و به گفته ی 
خانواده اش، 18 ساله بوده است. نسیم برای کار به ایران 

رفته بوده است.
ایران،  زندان  در  سال  چهار  کردن  سپری  از  پس  او 
سخنگوی  تیمور،  سنت اهلل  است.  شده  اعدام  امسال 
افراد  این  گفت،  خبر  این  تأیید  با  دیروز  تخار  والیت 
به جرم قاچاق مواد مخدر، از سوی دولت ایران اعدام 
شده اند. او افزود که در حال حاضر ده تن از شهروندان 

دیگر در انتظار اعدام در ایران هستند.
تیمور افزود که این افراد با خانواده های شان خداحافظی 
می شوند.  اعدام  آینده  روز  چند  در  گفته اند،  و  نموده 
در  گفته اند،  تخار  والیت  کلفگان  ولسوالی  باشندگان 
چهار سال 11۲ تن از باشندگان این ولسوالی به جرم 
قاچاق مواد مخدر در این اعدام شده اند. آنان از دولت 
خواسته اند، برای جلوگیری اعدام شهروندان افغانستان 

در ایران سهل انگاری نکند.

به دلیل فقر و بیکاری و نبود برنامه  ای در دولت برای 
به  از شهروندان  تن  هزاران  این مشکل، ساالنه  حل 
ایران برای کار می روند. اما مهاجران در این کشور با 
از  مشکالت گوناگونی مواجه می شوند و حتا تعدادی 
از سویی هم،  فرستاده شده اند.  به جنگ سوریه  آنان 
صدها مهاجر دیگر در ایران به دلیل قاچاق مواد مخدر 

بازداشت و تا هنوز تعداد زیای از آنان اعدام شده اند.
در جریان سال های گذشته اعدام شهروندان افغانستان 
در ایران کم سابقه بوده و حکومت هنوز برای جلوگیری 
از آن برنامه ی مشخصی روی دست نگرفته است. سال 
گذشته بیش از شش تن از شهروندان از سوی دولت 
و  ملی  بشری  حقوق  نهادهای  که  شدند  اعدام  ایران 
بشر  حقوق  نقض صریح  را  ایران  کار  این  بین المللی 

عنوان کردند.
در  افغانستان  اعدام شده های  تعداد  از  رسمی  آمارهای 
ایران در دست نیست؛ اما در ارقام های غیررسمی تعداد 
اعدام شده ها در این کشور صدها تن گزارش شده است. 
نهادهای حقوقی بشری باور دارند، زندانیان افغانستان 
مدافع  اجازه ی گرفتن وکیل  ایران  بازداشتگاه های  در 

را ندارند و تعدادی از آنان غیر قانونی اعدام می شوند.

مجلس سنا: 
حکومت فریب استخبارات پاکستان را نخورد

پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند
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Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.  

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

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

E-mail:

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


