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لیگ فوتبال افغانستان؛ الهام بخش یک ملت

وزارت خارجه: 
مکان گفت وگوها با طالبان مشخص شده است

احتمال تغییِر جدول زمانی
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

هیچ ورزشی مانند فوتبال ظرفیت متحد کردن مردم را ندارد. از فاویالی برازیل 
تا استدیوم های اروپا، فوتبال پلی است که سیاست، اقتصاد و فرهنگ را با هم 
ارتباط می دهد و تقریبا چهار میلیارد انسان، در سراسر جهان زیر پرچم آن 
گردهم می آیند. برای سرسخت ترین هواداران، فوتبال زندگی، هویت و دلیل 

بودن شان است.
در افغانستاِن دوران حاکمیت طالبان، تمام ورزش ها ممنوع بودند. مکان هایی که 
افغان ها به آن به دیده ی امید می نگریستند، به نمادهای سرکوب و ترس تبدیل 
شده بودند. استدیوم غازی در کابل؛ جایی که زمانی جوانان افغانستان در آن 

فوتبال بازی می کردند، برای اعدام افراد علنی استفاده می شد.
امروز، در افغانستان تغییرات زیادی رونما شده اند. جاده ها، پل ها و سدها در 
سراسر کشور به چشم می خورند. افغان ها شاهد نخستین انتقال مسالمت آمیز 
قدرت در تاریخ کشور شان بودند و در جریان صرف یک دهه، شش سال به 

میانگین عمر افغان ها اضافه شده است. 
رسانه های افغانستان نیز رشد فوق العاده ای را تجربه کرده اند...
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نشست  های سری در پاکستان
و موانع تازه  بر سر راه گفت وگوهای صلح در افغانستان

افغانستان و پاکستان؛ 
اتحاد در برابر طالبان

راموس: 
کریستیانو رونالدو بودن خیلی سخت است

توازن خطرناک
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گفته می شود که مقامات عالی رتبه ای امریکایی در مورد خروج زود هنگام نیروهای 
نظامی خویش از افغانستان، تجدید نظر می نمایند. یک مقام بلند رتبه امریکایی که 
نخواسته است خود را معرفی کند گفته  است؛ محمداشرف غنی در مورد ماندن 
نیروهای امریکایی با بارک اوباما رییس جمهور امریکا گفتگو کرده است و بارک 

اوباما این خواست  اشرف غنی را مورد بررسی قرار داده است. 
رییس جمهور اشرف غنی پیشتر در مورد خروج زودهنگام نیروهای امریکایی از 
افغانستان، ابراز نگرانی کرده بود و از مقامات امریکایی خواسته بود که در مورد 

خروج کامل نیروهای شان از افغانستان، تجدیدنظر نمایند...

افغانستان؛ نیازمند یاری های 
بیشتر درعرصه امنیت 
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سالچهارم



اعالم  خارجه   وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
مستقیم  گفت وگوهای  نزدیک  آینده ی  در  کردند، 
میان حکومت و طالبان آغاز می شود. حکمت خلیل 
کرزی، معین سیاسی این وزارت گفت، پیشرفت ها 
صورت  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  انجام  برای 
گرفته و در حال حاضر، محل برگزاری این مذاکرات 

مشخص شده است. اما او از این مکان نام نبرد.
گزینش  سرگرم  حکومت  حاضر  حال  در  افزود،  او 
صلح  گفت وگوهای  برای  مذاکره کننده  نمایندگان 
با طالبان است. کرزی گفت، کشورهای همسایه و 
منطقه را در زمینه ی مذاکرات صلح تشویق کردیم 

این  او  است.  آمده  به دست  خوبی  کامیابی های   و 
اظهارات را دیروز در نشست روابط افغانستان با چین 

در کابل بیان کرد. 
بین المللی  معاصر  روابط  انستیتوت  رییس  جی ژی، 
حال  در  افغانستان  گفت،  نشست  این  در  چین 
امیداری کرد  ابراز  ادامه  او در  تحولی بزرگ است. 
که تالش های صلح نتیجه دهند و ثبات دایمی در 
برای  حکومت  تالش های  شود.  برقرار  افغانستان 
است.  یافته  افزایش  طالبان  با  گفت وگوهای صلح 
حمایت  برای  حاضر  حال  در  غنی  جمهور  رییس 
به  طالبان،  با  صلح  مذاکرات  از  سعودی  عربستان 

این کشور سفر کرده است.
هند  به  پیش  روز  چند  اجرایی  رییس  هم چنان 
مقام های حکومت  این سفر گفت،  در  و  کرد  سفر 
در  طالبان  تشویق  برای  اخیر  چند ماه  در  چین 
سه بار  حکومت،  با  مستقیم  گفت وگوهای  زمینه ی 
را  چین  او  داشته اند.  دیدار  آنان  نمایندگان  با 
صلح  گفت وگوهای  برای  میانجی  مناسب ترین 

حکومت با طالبان خواند.
او در ادامه گفت که حکومت در روند گفت وگوهای 
زمان،  گذشت  با  و  می کند  عمل  واقع بینانه  صلح 
می شود.  معلوم  نیز  روند  این  در  پاکستان  صداقت 

برای  طالبان  نمایندگان  از  شماری  پیش  چندی 
اسالم آباد  در  پاکستان  مقام های  با  صلح  مذاکرات 
دیدار کردند؛ اما جزئیات آن هنوز درز نکرده است. 

با گرم شدن خبر آغاز گفت وگوهای صلح، نگرانی از 
افزایش فعالیت گروه داعش در کشور بیش تر شده 
مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در  است. 
نمایندگان و سران احزاب سیاسی داعش را پروژه ی 
سنا  مجلس  عضو  یک  خوانده اند.  پاکستان  جدید 
پاکستان  از سوی  نیز  نو ظهور  پیش تر گفت، گروه 
هنوز  اظهارات  این  اما  می شو د؛  تجهیز  و  تمویل 

واکنشی نداشته است.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور در دومین روز سفرش به عربستان سعودی، 
کشور  این  پادشاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  ملک  با 
دیدار کرد. دفتر رسانه های ریاست جمهوری دیروز 
این دیدار هر دو  با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، در 
جانب بر گسترش روابط درازمدت اقتصادی، امنیتی 

و فرهنگی تأکید کردند.
امیدواری  ابراز  دو طرف  خبرنامه،  این  اساس  بر 
در  کشور  دو  میان  روابط  گسترش  که  کردند 
امنیت  و  صلح  تحکیم  باعث  متذکره  عرصه های 
در منطقه  شود. پادشاه عربستان سعودی اطمینان 

داد که هر آنچه در توان دارد را از افغانستان دریغ 
و  کمک  به  دوام دار  گونه ی  به  و  کرد  نخواهد 

همکاری هایش با این کشور ادامه می دهد.
دو  است،  آمده  جمهوری  ریاست  خبرنامه ی  در 
همکاری  چارچوب  یک  که  کردند  توافق  کشور 
شود.  ترتیب  کشور  دو  هیأت   سوی  از  دو جانبه 
ریاض  و  کابل  میان  روابط  عربستان،  مقام های 
تاجران،  مراودات  گفته اند،  و  خوانده  دیرینه  را 
آینده  در  کشور  دو  فرهنگیان  و  سرمایه گذاران 

بیش تر از پیش گسترش داده شود.
کمک های  از  غنی  جمهور  رییس  آن،  دنبال  به 

در  و  جهاد  زمان  در  مردم  با  سعودی  عربستان 
و  کرد  تشکری  گذشته  یک دهه ی  از  بیش تر 
با  همکاری هایش  و  کمک  به  کشور  این  گفت، 
افغانستان ادامه دهد. او افزود که ادای مراسم عمره 
از خداوند  داد،  قلب  برایم قوت  بیت اهلل شریف  در 
به  خدمت  سبب  قوت  این  که  می خواهم  بزرگ 

مردم افغانستان شود.
رییس جمهور از اعالم موقف عربستان در راستای 
اکنون  گفت،  و  کرد  ستایش  تروریسم  با  مبارزه 
تروریسم بر مبنای یک سیستم  فعالیت های تخریبی 
و  منطقه  کشورهای  که  افزود  او  می دهد.  انجام 

را  تروریسم تالش های شان  با  مبارزه  برای  جهان 
برای  پیش  روز  سه  غنی  اشرف  کنند.  هماهنگ 
دولتی  بلند پایه ی  هیأت  یک  رأس  در  بار  سومین 

عازم عربستان شد. 
آغاز  خبر  گرم شدن  با  جمهور  رییس  سفر  این 
صورت  طالبان  با  حکومت  صلح  گفت وگوهای 
با  سعودی  عربستان  روابط  به  توجه  با  گرفت. 
مذاکرات  در  کشور  این  نقش  طالبان،  و  پاکستان 
صلح مهم خوانده شده است. بر اساس گزارش ها، 
قرار است مذاکرات صلح حکومت با طالبان در ماه 

جاری )مارچ( آغاز شود.

مجلس  عضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
ناامنی  افزایش  از  انتقاد شدید  با  دیروز  نمایندگان 
در مسیر شاهراه های کشور گفتند، نهادهای امنیتی 
در این زمینه کم توجهی کرده اند. به گفته ی آنان، 
حکومت،  سران  از  مردم  اساسی  خواست  از  یکی 
تأمین امنیت شاهراه هاست؛ اما نهادهای امنیتی تا 

هنوز در این زمینه موفق نبوده اند.
بیش  گذشت  با  گفت،  مجلس  ذکی، عضو  نظیفه 
از سرنوشت 31 مسافر ربوده شده  سه هفته، هنوز 
در  آنان  خانواده های  و  نیست  دست  در  اطالعی 
وضعیت بدی قرار دارند. به گفته ی او، تأمین امنیت 
مردم از وظایف اساسی حکومت است و نهادهای 

امنیتی در این زمینه  نباید کوتاهی کنند.
مسلح  مردان  از  شماری  پیش  روز   22 حدود 

تشخیص  با  را  هزاره  مسافراه   31 نقاب پوش 
ربودند؛  کابل- قندهار  شاهراه  از  قومی شان  هو یت 
نتوانسته  داده  نجات  را  آنان  هنوز  حکومت  اما 
است. محمدهاشم، عضو مجلس دیروز شماری از 
مقام های دولتی را متهم به ناامنی در شاهراه های 
مسلح  افراد  رقابت های  گفت،  و  کرد  کشور 

غیرمسئول نیز باعث ناامنی شده اند.
خواستار  نمایندگان  مجلس  اعضای  اکثر  سپس 
استجواب مقام های امنیتی برای پاسخ دهی به این 
ناامنی ها شدند. به دنبال آن، ظاهر قدیر، معاون اول 
مجلس نمایندگان که ریاست دیروز این مجلس را 
بر عهده داشت، گفت که مسئوالن امنیتی به روز 
این  به  پاسخ دهی  برای  آینده  هفته ی  دوشنبه 

نگرانی ها به مجلس فراخوانده شده اند.

کشور  شاهراه های  از  شماری  در  ناامنی  اخیراً 
افزایش یافته است. به روز یک شنبه هفته ی روان 
مربوطات  در  طالبان  سوی  از  هزاره  مسافر  ده 
والیت غزنی ربوده  شدند. طالبان تروریست سپس 
رها  لت و کوب  از  پس  را  مسافران  این  از  تن   9
هنوز  آنان  دیگر  تن  یک  سرنوشت  از  اما  کردند؛ 

خبری در دست نیست.
نگرانی شهروندان شده  افزایش  باعث  این مسئله 
مسافران  تمام  دارند،  تقاضا  حکومت  از  آنان  و 
اما  دهند.  نجات  ربایندگان  چنگ  از  را  ربوده شده 
در  دیروز  اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد 
تالش ها  گفت،  کشور  علمای  از  شماری  با  دیدار 
در  حکومت  و  دارد  ادامه  گروگانان  رهایی  برای 
خانواده های شان  به  سالم  را  آنان  تا  است  تالش 

برگرداند.
محقق افزود که دشمنان با اسیر گرفتن مسافران 
بی گناه در تالش نفاق افگنی بین مردم افغانستان 
اند. در این دیدار علما از بد شدن وضعیت امنیتی و 
ربوده شدن افراد بی گناه در شاهراه های کشور ابراز 
نگرانی نمودند و از حکومت خواستند، برای آزادی 

افراد ربوده شده بیش تر تالش کند. 
در  اقوام  همه ی  مشارکت  خواستار  هم چنان  آنان 
تشکیل حکومت وحدت ملی شده و گفتند، سران 
به وعده های شان عمل کرده و  باید  این حکومت 
توازن مشارکت اقوام در ساختار سیاسی را که در 
بگیرند.  نظر  در  بودند،  داده  شعار  انتخابات  زمان 
محقق در این مورد گفت که در تشکیل حکومت 

وحدت ملی توازن ملیتی در نظر گرفته می شود.

اطالعات روز: مسئوالن اداره ی ارگان های 
به  ملی  امنیت  شورای  کردند،  اعالم  محلی 
محلی  اداره های  به  تا  داده  دستور  نهاد  این 
بگوید، در شریک ساختن اطالعات هماهنگ 
این  سخنگوی  غورزنگ،  تواب  کنند.  عمل 
فرماندهان  گفت،  بی بی سی  به  دیروز  اداره 
به  می توانند  فعالیت شان  ساحه ی  در  پولیس 
حد  در  هم  والیان  و  دهند  اطالعات  رسانه ها 

والیت های  شان.
غورزنگ گفت، پس از این در مسایل مربوط 
ریاست  سخنگوی  صلح،  گفت وگوهای  به 
مورد  در  و  کند  رسانه ها صحبت  با  جمهوری 

امنیت  اداره ی  با  فعالیت های داعش، رسانه ها 
ملی در تماس شوند. او در ادامه افزود، در مورد 
اجازه  محلی  اداره های  مشترک،  عملیات های 
دهند تا سخنگوی وزارت دفاع و روی روابط با 

همسایگان وزارت خارجه اطالعات دهد.
نیست  کار  در  محدودیتی  می گوید،  غورزنگ 
خطوط  مشخص کردن  دستور،  این  هدف  و 
اطالع رسانی است. او گفت، اگر یک خبرنگار 
باید  می کند،  تهیه  گزارشی  والیت  یک  در 
محلی  اداره ی  هر  با  والی  دفتر  هماهنگی  با 
قانون  که  است  حالی  در  این  کند.  گفت وگو 
حق دسترسی به اطالعات در جریده ی رسمی 

گذاشته  اجرا  به  هنوز  اما  شده؛  نشر  و  چاپ 
نشده است. 

همه ی  قانون،  این  ششم  ماده ی  اساس  بر 
به  را  اطالعات  تا  اند  مکلف  دولتی  اداره های 
برای  و  کاری  روز  ده  ظرف  درخواست کننده 
کنند.  فراهم  کاری  روز  سه  ظرف  رسانه ها 
دادن  آمده،  قانون  این  پانزدهم  ماده ی  اما در 
تمامیت  استقالل،  حاکمیت،  که  اطالعاتی 
خطر  به  را  ملی  منافع  و  ملی  امنیت  ارضی، 

اندازند، ممنوع است.
باید  قانون،  این  اجرایی شدن  برای  حال 
کمیسیون نظارت از حق دسترسی به اطالعات 

تشکیل شود. در همین حال، سرپرست وزارت 
اطالعات و فرهنگ از آغاز کارهای مقدماتی 
این  است.  داده  خبر  کمیسیون  این  تشکیل 
آن  اعضای  و  دارد  عضو  سیزده  کمیسیون 
وزارت خانه ها،  جمله  از  نهاد،  یازده  توسط 
معرفی  ملی  امنیت  اداره ی  و  سیاسی  احزاب 

می شوند.
بررسی  متقاضیان،  دسترسی  روند  بر  نظارت 
نهادها  گزارش  بررسی  مشوره دهی،  شکایات، 
و  وظایف  از  اطالع رسانی  فرهنگ  تقویت  و 
دسترسی  از  نظارت  کمیسیون  صالحیت های 

به اطالعات خوانده شده اند.

نیروهای  مشترک  عملیات  در  روز:  اطالعات 
هراس افگن   ۵۸ گذشته،  ساعت   2۴ در  امنیتی 
نشر  با  دیروز  داخله  امور  وزارت  شده اند.  کشته 
مربوطات  در  عملیات  این  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
فاریاب،  قندوز،  تخار،  پروان،  ننگرهار،  والیت های 

سرپل، جوزجان، قندهار، زابل، غزنی، پکتیکا، فراه 
و هلمند راه اندازی شده بود.

 ۸ و    زخمی  هراس افگن   23 علمیات  این  در 
کشور  امنیتی  نیروهای  سوی  از  آنان  دیگر  تن 
بازداشت شد ند. بر اساس خبرنامه ی وزارت داخله، 

این عملیات به هدف پاک سازی بعضی از مناطق 
کشور از وجود هراس افگنان و تأمین امنیت بهتر در 

مربوطات والیت های یاد شده راه اندازی شده بود.
به  تلفات  بیش ترین  است،  آمده  خبرنامه  این  در 
هراس افگنان در والیت هلمند وارد شده است. در 

ادامه ی این خبرنامه آمده، در این عملیات مقداری 
نیروهای  به   دست  سنگین  و  سبک  جنگ افزار 
اقدام  در یک  پولیس  است. هم چنان  آمده   امنیتی 
والیت های  مربوطات  از  را  ماین  حلقه   ۴۵ دیگر 

هرات و فراه کشف و خنثا نمود . 

در مأموریت جدید آموزشی ناتو در افغانستان، 
به  کشور،  چهل  از  سرباز  هزار   13 از  بیش 
شمول امریکا، مستقر اند. عالوه بر این، 3 هزار 
و 1٦1 تن از سربازان نیروی خاص امریکایی  
برای اشتراک در عملیات مبارزه علیه تروریسم 
پایان  در   افغانستان  دارند.  حضور  کشور  در 
امنیتی  توافق نامه های  میالدی،   2٠1۴ سال 
اساس  به  که  کرد  امضا  ناتو  و  امریکا  با 
در  ناتو  قاطع(  )حمایت  جدید  مأموریت  آن، 

افغانستان آغاز شد.
بر اساس سند امنیتی امضا شده با امریکا، این 

نظامی  پایگاه های  تعداد  یک  می تواند  کشور 
علیه  مبارزه  به  و  باشد  داشته  افغانستان  در 
تروریسم ادامه دهد. دفتر مطبوعاتی مأموریت 
جدید آموزشی ناتو موسوم به حمایت قاطع در 
مأموریت  در  کرد،  اعالم  2۵حوت  در  کابل، 

جدید ۴٠ کشور اشتراک کرده اند.
منبع افزود که تمامی این کشورها در مأموریت 
سهم  ناتو  رهبری  به  )آیساف(  جنگی  قبلی 
مأموریت  در   می گویند،  ناتو  منابع  داشته اند. 
نیروهای  که  دارد  سرباز   1319۵ خود،  جدید 
امریکایی بخش اعظم آن را تشکیل می دهند. 

دفتر مطبوعاتی ناتو گفت که در این مأموریت، 
 ،۸۵٠ آلمان   ،۸۸۵ جورجیا   ،٦۸39 امریکا 
ایتالیا ۵٠٠، بریتانیا  رومانیا ٦۵٠، ترکیه ۵٠3، 
 222 چک  جمهوریت  و    ۴٠٠ استرالیا   ،۴٧٠

سرباز دارند.
رومانیا،  آلمان،  کشورهای  منبع،  گفته ی  به 
بلغاریا،  بوسنیا،  بلجیم،  آذربایجان،  اتریش، 
هنگری،  فنلند  استونیا،  دنمارک،  کرواشیا، 
لیتوانیا،  لیتویا،  ایرلند،  ایسلند،  یونان، 
هالند،  منگولیا،  مونتینیگرو،  لوگزامبورگ، 
رومانیا،  پرتگال،  پولند،  ناروی،  نیوزیلند، 

و  مقدونیه  اسپانیا،  سویدن،  سلوانیا،  سلواکیا، 
در  ناتو  جدید  مأموریت  چوکات  در  اوکراین 

افغانستان سرباز دارند.
نیروهای  مطبوعاتی  دفتر  دیگر،  سوی  از 
امریکایی در افغانستان اعالم کرد، آن ها فعاًل 
ده هزار سرباز در افغانستان دارند که ٦939 تن 
تن   31٦1 و  ناتو  آموزشی  مأموریت  در  آن ها 
دیگر در مبارزه علیه تروریسم سهم می گیرند. 
آن ها،  ضد تروریسم  نیروهای  می گویند ،  آنان 
می گیرند.  تصمیم  وضعیت  نظرداشت  در  با 

)پژواک(

وزارت خارجه: مکان گفت وگوها با طالبان مشخص شده است2

توافق افغانستان و عربستان بر تقویت روابط درازمدت

مقام های امنیتی به مجلس فراخوانده شدند

رهنمود تازه  ی نهادهای دولتی برای اطالع رسانی

85 شورشی در عملیات نظامی کشته شدند

اکنون ١٦ هزار سرباز خارجی در افغانستان حضور دارند

فاز جدید 
در پروسه صلح

شهریار فرهمند
حکومت وحدت ملی دور جدید گفتگوهای صلح با مخالفین 
است.  کرده  شروع  پاکستان  محوریت  بر  بیشتر  را  مسلح 
باور است که رشته  این  به  به نظر می رسد رییس جمهور 
دولت  مسلح  مخالفین  با  افغانستان  دولت  صلح  مذاکرات 
بدست پاکستان است. از همین رو آقای غنی روابط افغانستان 
با پاکستان را وارد مرحله تازه ی کرده است. رییس جمهور 
غنی در شروع کارش، لحن گفتار و دیپلماسی افغانستان با 
پاکستان را تغییر داد. او در نخستین سفرش به پاکستان، به 
جای اسالم آباد به راولپندی، مرکز نظامی پاکستان رفت و 
و  ارتش  جنراالن  با  کشور،  این  سیاسی  مقام های  جای  به 
روسای آی اس آی دیدار کرد. به دنبال آن، دولت پاکستان 
این گشایش جدید را گرم تر گرفت و با رفت و آمدهای مرتب 
و پی هم سیاسی به کابل، تالش کرد اعتماد دولت افغانستان 

را جلب نماید. 
آقای غنی تالش می کند همکاری دولت پاکستان را در روند 
مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت جلب نماید. او برای 
روابط  موازنه  پاکستان،  صادقانه  همکاری  و  اعتماد  جلب 
سیاسی افغانستان را در مثلث کابل – دهلی جدید – اسالم 
آباد، به نفع پاکستان شکست. افزون برآن، اکنون آقای غنی 
تالش می نماید دوستان پاکستان در منطقه را در این پروسه 
مصالحه  روند  در  پاکستان  بر  آن ها  نفوذ  از  و  کرده  شامل 
دولت های چین  از  افغانستان  در حال حاضر  نماید.  استفاده 
مصالحه  روند  در  که  کرد  خواست  در  سعودی  عربستان  و 
با افغانستان همکاری نماید. چین بارها با نمایندگان طالبان 
در پاکستان تماس گرفته و از آن ها خواسته اند که در روند 
این  در  چین  گذاری  تاثیر  هرچند  نماید.  همکاری  مصالحه 
پروسه اندک به نظر می رسد؛ اما دولت افغانستان فکر می 
کند که از نفوذ چین بر پاکستان برای جلب همکاری اسالم 

آباد در روند مصالحه استفاده نماید. 
سفر اخیر رییس جمهور غنی به ریاض نیز به همین منظور 
تا همکاری  به ریاض رفته  آقای غنی  صورت گرفته است. 
این  نفوذ  از  و  را جلب کرده  پروسه مصالحه  در  این کشور 
مصالحه  پروسه  در  طالبان  رهبران  و  پاکستان  بر  کشور 

استفاده نماید. 
را  طالبان  رهبران  بر  مستقیم  گذاری  تاثیر  توانایی  چین، 
ندارند و حتی این کشور بدون همکاری پاکستان نمی تواند 
انتظار  برقرار کند.  این گروه تماس  با رهبران و فرماندهان 
افغانستان این است که چین به عنوان متحد نزدیک پاکستان 
پروسه  این  در  را  آباد  اسالم  همکاری  تواند  می  منطقه  در 

کسب کند. 
دارد.  بیشتر  تاثیر  پروسه  این  در  سعودی  عربستان  اما؛ 
گروه   دیگر  و   طالبان  مالی  کننده  تامین  عنوان  به  ریاض، 
های بنیادگرا در منطقه در سال های گذشته نفوذ عمیق بر 
رهبران و فرماندهان طالبان دارد. افزون برآن، طالبان نفوذ 
طالبان  خصوصا  و  بنیادگرا  های  گروه  بر  محکمی  مذهبی 
دارد. از سوی دیگر؛ عربستان سعودی روابط نزدیک با دولت 
پاکستان دارد و این کشور می تواند همکاری پاکستان را در 

روند مصالحه جلب نماید. 
پاکستان  با  افغانستان  مناسبات  جدید  ای  مرحله  هرچند 
براساس فهم و درک رییس جمهور غنی انتخاب شده است؛ 
اما به نظر می رسد که در داخل دولت افغانستان در مورد این 
تغییرات در سیاست خارجی اجماعی وجود ندارد. هم اکنون 
شورای  اجرایی،  ریاست  شمول  به  حکومت  عمده  بخش 
ملی و افکار عمومی در داخل کشور، مرحله جدید مناسبات 
ملی  نگرند. شورای  می  نگرانی  با  را  پاکستان  با  افغانستان 
بارها از رییس جمهور خواسته  است که در مورد این تغییرات 
و نیز گفتگوهای محرمانه با طالبان توضیحات بدهد. مرحله 
افغانستان  جدید مذاکرات صلح پوشیده باقی مانده و دولت 

هیچ معلوماتی در مورد آن نداده است. 
دولت افغانستان نمی تواند روند مصالحه را پنهان از مردم و 
بدون اجماع در درون نظام به پیش ببرد. زمانی این تصمیم ها 
و سیاست ها موفق خواهد شد که در داخل نظام به حمایت از 
آن توافق نظر وجود داشته باشد و در بیرون از نظام مردم و 

افکار عمومی از آن حمایت کند.
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بودند.  شامل  را  اجتماعی  بهبود  سوی  به  رفتن  و 
همین که چهارچوب تعیین شد، این لیگ در 2٠12 

متولد شد. 
آغاز یک کار نو و مشکل

اما  است؛  چیزی  فوتبال  مسابقه ی  ترتیب دادن یک 
معرفی یک لیگ در کشوری که از خشونت آسیب 
کامال  دارد،  قرار  بازسازی  روند  در  و  است  دیده 
چیزی دیگر. ما نیز به عنوان کارآفرینان، می توانیم 
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الهام بخش یک ملت

بی تجربه و لجوج باشیم. در آن زمان، ما به اندازه ی 
اما  به جلو حرکت کنیم؛  باید  کافی می دانستیم که 
ناکام کند.  را  ما  اندازه ای که میزان چالش ها  به  نه 
این چالش ها، بدون در نظرداشت کشاندن هواداران 
بود،  آشنا  رنج  و  درد  همه  آن  با  که  استادیومی  به 
شامل ایجاد هشت تیم ملی، استخدام بازیکن، مربی 

و کارمند بودند.
بی سابقه،  تلویزیونی  برنامه ی  یک  اساس  بر  ما 

کردیم.  جست وجو  بازکنان  برای  را  کشور  سراسر 
افغانستان هیچ کاری آسان نیست.  این حال، در  با 
مناطق  ناامن ترین  از  برخی  به  ]برنامه[  تولید  تیم 
که  داشت  وجود  نگرانی هایی  کردند.  سفر  کشور 
چگونه  آن ها  از  قومی  بزرگان  و  مختلف  گروه های 
استقبال خواهند کرد. اما در برخی از مناطق رهبران 
محلی طالبان به گروه سفرکننده پیام فرستادند، به 
]از  را  حمایت شان  و  دادند  دسترسی  اجازه ی  آن ها 
این برنامه[ اعالن کردند و با این کار شان به قدرت 
این  چگونه  که  دادند  نشان  و  دادند  گواهی  ورزش 

ایده می تواند بر تفاوت ها برتری یابد.
نداشتند.  توجهی  قابل  جمعی  افغان ها صدای  قبال، 
در تشکیل تیم ها، از مخاطبان خواسته شده بود تا از 
طریق پیامک به بازیکنان مورد عالقه ی شان رای 
بدهند. زنان و مردان، جوانان و سالخوردگان، همه، 
در  داشتند.  را  خودشان  حرف  لیگ  شکل گیری  در 
پایان، پدیده ی لیگ برتر افغانستان در کشور شکل 

گرفت.
دیدن تاریخ

تعداد  کنترول  مورد چگونگی  در  نگرانی ها  به زودی 
]هواداران[، جانشین نگرانی در مورد حمایت افغان ها 
جایی  اند؛  محدود  کابل  در  مسابقات  شد.  لیگ  از 
که در استدیوم ظرفیت ۵٠٠٠ تن را دارد. در بازی 

افتتاحیه، 1٠ هزار تن حضور یافته بودند.
حتا  احساسات،  بودند.  هیجان برانگیز  پیش بینی ها 
بودند.  لجام گسیخته  چهره ها،  زمخت ترین  در  در 
حتا  فوتبال،  زمین  کنار  در  زنان  ملی  تیم  رژه ی  با 
نشان دهنده ی  مسابقه،  این  شدند.  جاری  اشک ها 
آغاز یک فصل جدید در کشور و نماد یک پدیده ی 

بسیار عمیق تر )وحدت ملی( بود.
آغاز لیگ برتر افغانستان شاهد گسترده ترین پوشش 
افغانستان  رسانه ای در تاریخ رقابت های ورزشی در 
بود. در خارج از کشور، نیویارک تایمز، وال استریت 

ژورنال، گاردین و بی بی سی آن را گزارش دادند.
نیروی تغییر

سالش  چهارمین  وارد  افغانستان  برتر  لیگ  اکنون 
)حد  میلیون   13.۵ اوج  به  آن  بینندگان  و  می شود 
این لیگ  افغانستان( رسیده است.  نیم جمعیت  اقل 
حمایت  و  است  شدن  خودکفا  حال  در  سرعت  به 
شرکت های  و  بانک ها  مخابراتی،  شرکت های 

ساختمانی را جلب می کند. 
این لیگ 3٠٠٠ شغل ایجاد کرده است و الهام بخش 

تاریخ  در  زنان  فوتبال  تورنمنت  اولین  زنده ی  نشر 
از  بازی  ترویج  با  افغانستان،  برتر  لیگ  است.  شده 
بردن  باال  در  لیگ ملی،  تا سطح  سطح عام گرفته 
ملی،  تیم  عملکرد  ]بهبود[  شمول  به  استندردها، 
کمک کرده است. در سال 2٠13، تیم ملی افغانستان 
قهرمان فوتبال جنوب آسیا شد، هند را شکست داد 
شد.  باعث  را  کشور  سراسر  در  جشن  هفته  یک  و 
فیفا،  بندی  رده  در  بی پیشینه ای  طور  به  افغانستان 

چهل و شش مرحله صعود کرد.
سلسله  یک  افغانستان  برتر  لیگ  گذشته،  سال 
درمانگاه ها را برای فوتبالیستان جوان راه اندازی کرد 
که بیش از 3٠٠٠ هزار پسر و دختر از آن بهره مند 
شدند. بازیکنان و مربیان لیگ برتر افغانستان نه تنها 
بلکه  دادند،  آموختند/آموزش  اندام  تناسب  و  فوتبال 
وقت شان را در نظارت از بازیگران در مورد زندگی، 
اهمیت ماندن در مکتب، دوری از مواد مخدر و رفتار 
احترام آمیز با مردم بدون توجه به گروه قومی آن ها، 

گذراندند.
با  همکاری  در  افغانستان،  برتر  لیگ  بازیکنان 
تالش های ملی مبارزه با مواد مخدر، از مکتب ها و 
مرکز های توانبخشی در سراسر کشور دیدار کردند. 
به  توسعه ای،  و  کمکی  سازمان های  برآن،  عالوه 
تأمین صلح و  تقویت دموکراسی،  موفقیت لیگ در 

توانمندسازی زنان و صحت کمک کرده اند.
و  است  شده  موفق  جایی  در  افغانستان  برتر  لیگ 
کرده  متحد  اشتیاق  و  عالقه ی  یک  دور  را  کشور 
خورده اند.  ]برنامه ها[ شکست  از  بسیاری  که  است، 
افغانستان در سال 2٠1۴، کمپاین »یک  برتر  لیگ 
صدا، یک افغانستان« را آغاز کرد. هواداران این شعار 
اجتماعی  رسانه های  در  و  دادند  در مسابقات سر  را 
از  نوازندگان  قهرمانی،  مسابقه ی  در  کردند.  نشر 
و  دادند  ارائه  کننده ای  خیره  عملکرد  کشور  سراسر 
شکل  فوتبال  زمین  در  را  کشور  از  بزرگی  نقشه ی 
دادند. این لیگ منتقدانی هم داشته است؛ اما هرچه 
بدبینی بوده است با گذشت فصل زوال یافته اند و 
قهرمانان  برسر  گذاشتن  تاج  برای  کشور  اشتیاق  با 
شنیده  نا  شان،  قهرمانان  از  تقدیر  و  بعدی  ملی 
افغانستان  برتر  لیگ  فصل،  به  فصل  مانده اند. 
هنجارهای اجتماعی را به طور مثبت تغییرداده است، 
چالش  به  را  تغییر  غیرقابل  و  محکم  مفکوره های 
کشیده است و مفکوره های جدید را ارائه کرده است؛ 

در حالی که ملت را سرگرم نیز کرده است.

هیچ ورزشی مانند فوتبال ظرفیت متحد کردن مردم 
اروپا،  استدیوم های  تا  برازیل  فاویالی  از  ندارد.  را 
فوتبال پلی است که سیاست، اقتصاد و فرهنگ را با 
هم ارتباط می دهد و تقریبا چهار میلیارد انسان، در 
برای  می آیند.  گردهم  آن  پرچم  زیر  جهان  سراسر 
و  هویت  زندگی،  فوتبال  هواداران،  سرسخت ترین 

دلیل بودن شان است.
در افغانستاِن دوران حاکمیت طالبان، تمام ورزش ها 
به  آن  به  افغان ها  که  مکان هایی  بودند.  ممنوع 
و  سرکوب  نمادهای  به  می نگریستند،  امید  دیده ی 
کابل؛  در  غازی  استدیوم  بودند.  شده  تبدیل  ترس 
جایی که زمانی جوانان افغانستان در آن فوتبال بازی 

می کردند، برای اعدام افراد علنی استفاده می شد.
شده اند.  رونما  زیادی  تغییرات  افغانستان  در  امروز، 
به  کشور  سراسر  در  سدها  و  پل ها  جاده ها، 
انتقال  نخستین  شاهد  افغان ها  می خورند.  چشم 
مسالمت آمیز قدرت در تاریخ کشور شان بودند و در 
جریان صرف یک دهه، شش سال به میانگین عمر 

افغان ها اضافه شده است. 
رسانه های افغانستان نیز رشد فوق العاده ای را تجربه 
یک  صرف  کشور  این   ،2٠٠1 سال  در  کرده اند. 
تقریبا  و  داشت  رادیویی  ایستگاه  یک  و  تلویزیون 
بودند.  شده  اعالن  غیرقانونی  سرگرمی  انواع  تمام 
ایستگاه های  و  تلویزیونی  کانال   1٠٠ حدود  امروزه 
تلویزیون ها  تعداد  دوبرابر  به  آن  تعداد  که  رادیویی 
می رسد، تقریبا هفتاد درصد خانه ها در سراسر کشور 
از  که  نمایش هایی  می دهند.  قرار  پوشش  تحت  را 
تلویزیونی  مناظره های  تا  گرفته  زن  آوازخوانان 
نمایش  را  جمهوری  ریاست  انتخابات[  ]نامزدان 

می دهند، چهره ی افغانستان را تغییر داده است.
طلوع(  )تلویزیون  شبکه اش  نخستین  گروپ،  موبی 
را در سال 2٠٠3 افتتاح کرد و اکنون با داشتن سه 
شبکه ی تلویزیونی و دو ایستگاه رادیویی و با داشتن 
تسلط  ]رسانه[  بازار  بر  مخاطبان،  سهم  درصد   ٧٠

دارد.
بار  اولین  برای  طالبان،  سقوط  از  پس  سال  دو 
تلویزیونی  و  رادیویی  امواج  روی  زن  یک  صدای 
افغان،  ستاره ی  آن،  از  پس  سال  دو  و  گرفت   قرار 
پیش آهنگ بهترین استعدادهای آوازخوانی در کشور 
شد. ما یک بار دیگر با به چالش کشیدن هنجارهای 
اجتماعی، اجرای برنامه توسط زنان را در تلویزیون 

ملی نشر می کنیم.
این ها لحظه های عطف بوده اند و برای عبور کشور 
آن  تاریخ  طول  در  دوره ها  تاریک ترین  از  برخی  از 
زمینه ی  در  گروپ  موبی  بوده اند. تالش  حیاتی  نیز 

فوتبال، بخشی از این انقالب فرهنگی است. 
یگانگی دور از انتظار

اما  افغانستان است.  در  فوتبال محبوب ترین ورزش 
به  افغانستان،  برتر  ایده ی معرفی لیگ  برای موبی، 
داشت،  ارتباط  آن  بار  و  کار  به  که  اندازه  ای  همان 
برای  پایه  ایجاد یک  و  احساسات  تشویق  در صدد 
تغییر نیز بود. این فرصت دیگری بود تا به جهانیان 
توسط  نشان دهیم که چگونه می توانیم  و خودمان 
غربی  رسانه های  خبرهای  سرخط  از  بیش  چیزی 

تعریف شویم.
در  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  تالش های  باوجود 
تامین  فوتبال  کشور،  در  فوتبال  پیشرفت  راستای 
با این  مالی نشده و به آن توجه نشده است. موبی 
ایده به فدراسیون فوتبال افغانستان نزدیک شد که 
بلکه مطمئین  کند  اندازی  راه  را  لیگ  تنها یک  نه 
شود که پیشرفت خواهد کرد و پوشش دوامداری که 
برای ادامه ی کار ضرورت دارد، بدست بیاورد. پاسخ، 

به اتفاق آرا و بدون هیچ مخالفتی، حمایت بود. 
ما، با هم دیدگاه و واصول ما در مورد این که لیگ 
به  پابندی  جمله  از  یافت،  خواهد  توسعه  چگونه 
قوانین فیفا را عملی کردیم. هم چنان ما یک تعداد 
انتظار داشتیم لیگ و  از آرمان های اجتماعی را که 
شرکت کنندگانش تحقق بخشد، تعریف کردیم. این 
آرمان ها شایسته ساالری، بازی جوان مردانه، صداقت 

لیگ برتر افغانستان در جایی موفق 
شده است و کشور را دور یک عالقه ی 
و اشتیاق متحد کرده است، که بسیاری 
از ]برنامه ها[ شکست خورده اند. لیگ 
برتر افغانستان در سال 2014، کمپاین 
»یک صدا، یک افغانستان« را آغاز کرد. 
هواداران این شعار را در مسابقات سر 
دادند و در رسانه های اجتماعی نشر کردند. 
در مسابقه ی قهرمانی، نوازندگان از سراسر 
کشور عملکرد خیره کننده ای ارائه دادند 
و نقشه ی بزرگی از کشور را در زمین 
فوتبال شکل دادند. این لیگ منتقدانی هم 
داشته است؛ اما هرچه بدبینی بوده است 
با گذشت فصل زوال یافته اند و با اشتیاق 
کشور برای تاج گذاشتن برسر قهرمانان 
ملی بعدی و تقدیر از قهرمانان شان، نا 
شنیده مانده اند. فصل به فصل، لیگ برتر 
افغانستان هنجارهای اجتماعی را به طور 
مثبت تغییرداده است، مفکوره های محکم 
و غیرقابل تغییر را به چالش کشیده است 
و مفکوره های جدید را ارائه کرده است؛ در 
حالی که ملت را سرگرم نیز کرده است.

منبع: فوربس
نویسنده: سارا جان کنینگهام
برگردان: حمید مهدوی
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در سیاست خارجی خود، اشرف غنی راه مشخص و متضادی را نسبت به پیشینیان خود 
انتخاب نموده است. سعی و تالش او بر این است تا مناسبات دولت افغانستان را با پاکستان، 
بهبود بخشد و به این ترتیب، سطح همکاری با دولت هند را  زمانی که حامدکرزی دنبال 
آن بود، وارد توازن کند. گرچه چنین گام ها از سوی رئیس جمهور افغانستان بسته به واقعیت 
های تغییریافته در داخل و خارج از افغانستان است؛ با این حال، تحکیم مناسبات سیاسی 

با پاکستان، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه خطرهای جدیدی را نیز به همراه دارد. 
در حقیقت امر، مهم ترین تغییر در سیاست جهانی که رئیس جمهور اشرف غنی را به بازبینی 
سیاست خارجی ]دولت افغانستان[ مجاب کرده است، تغییر در اولویت بندی های غرب راجع 
 ]Исламское государство[ »به افغانستان در امر مبارزه علیه »دولت اسالمی
است. تغییرات نامبرده در اولویت بندی آمریکا در افغانستان، در پس منظر طرح پایان حضور 
پایان  منتقدان  اگر  گذشته،  در  می  افتد.  اتفاق  این کشور  در  آمریکا  متحده  ایاالت  نظامی 
حضور نظامی آمریکا در افغانستان- مثاًل سناتورها و کانگرس ایاالت متحده آمریکا هشدار 
می دادند که خروج نیروهای آمریکایی از عراق به دولت اسالمی منجر می شود و استدالل 
اما  اتفاقات غیر مترقبه خطرناک بود-  باید منتظر  نیز  افغانستان  از  با خروج  می کردند که 
امروز جامعه ی جهانی و ایاالت متحده آمریکا در فکر مبارزه مستقیم با »دولت اسالمی« 

است. حاال دیگر افغانستان موضوع بحث نیست.  
آمدن ساختارهای  به  وجود  افغانستان،  از  ]آمریکا[  نظامی  نیروهای  اساسی خروج  بهانه ی 
کارای نیروهای مسلح افغانستان بود. در واقعیت امر، در ارتباط به کارایی نیروهای افغان، 
همیشه شک و تردید وجود داشته است. در حال حاضر، محدودیت توانایی ارتش افغانستان، 
واقعیتی است که کسی نمی تواند آن را انکار کند. اگر در گذشته واشنگتن واقعیت ها و آمار 
افغانستان به هدف بهانه ندادن به منتقدان کاخ سفید پنهان  امنیتی  را در مورد نیروهای 
می کرد. اما اکنون پنتاگن بر اثر فشار ذهنیت عموم مردم آمریکا، این آمار را منتشر می کند. 
طبق این آمار، شمار نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل فرار از وظیفه و یا تلفات سربازان، 
عدد شان به همان کمیتی رسیده است که در سال 2٠11 بود. به این معنا که، در سال 
گذشته تعداد کسانی که از دست رفته، در مقایسه به تعداد کسانی که در سه سال اخیر جذب 

نیروهای امنیتی شده اند، به مراتب بیشتر بوده است. 
قوت  به  نیز  غرب  حمایت  و  است  کاهش  به  رو  امنیتی  نیروهای  شمار  که  شرایطی  در 
گذشته ی خود نیست. رئیس جمهور اشرف غنی ناگزیر است برای خود، متحدان منطقه ای 
پیدا کند. انتخاب هند به عنوان متحد از سوی حامدکرزی، می توان تنها بخشی از مشکالت 
را حل کند. اما امروز هند خود با مشکالتی روبرو است، در هند نیروهای های ملی گرا بر 
سر قدرت اند و همین نیروها به هموطنان مسلمان شان نیز با پیشانی خوش رفتار نمی کنند.

اما چگونگی اوضاع با پاکستان فرق می کند. روزانه اطالعاتی نشر می شود که خاطرنشان 
می سازد، دولت پاکستان آماده است تا به رئیس جمهور اشرف غنی در رسیدن به توافقات 
سوی  ]از  مذکرات  به  تمایل  دالئل  از  یکی  توان  می  کند.  کمک  افغان،  طالبان  با  صلح 
طالبان[ را به مسأله پایان یافتن حضور نظامی خارجی در افغانستان ربط داد. زیرا؛ که ]با 
خروج نظامیان آمریکا از افغانستان[ ادعای طالبان برای مبارزه علیه اشغال گران خارجی، زیر 
سوال می رود. در حال حاضر، آنها در حال جنگ با هموطنان خود هستند. با توجه به تأثیر 
و کنترل دولت پاکستان بر طالبان، معلوم است که اسالم آباد می تواند به صورت جدا اشرف 

عنی را در پیشبرد مذاکرات صلح کمک کند.   
با این حال، بهبود مناسبات با پاکستان، مسائل دیگری را برای دولت اشرف غنی و مناسبات 
بین المللی به دنبال خواهد داشت. مهم ترین مسأله عبارت از این است که میان مقامات 
کابل و گروه طالبان، هیچ نوع توافقات سازنده درازمدت، ممکن و عملی نیست. در این اواخر 
معلوم شده است که پروژه غربی یا دقیقا پروژه آمریکایی برای ساختن افغانستان دموکراتیک 
از نوع مدل غربی، با شکست مواجه شده است. البته که جای تعجب ندارد. افغانستان برای 
خیلی  غربی،  کشورهای  تاریخ  با  کشور  این  تاریخ  نیست.  آماده  دموکراسی،  چنین  هضم 
تفاوت دارد. با این حال، پس از سقوط رژیم قرون وسطایی و رادیکال طالبان، تا به حال 

افغانستان راه درازی را طی کرده است. 

توازن خطرناک

افغانستان در نگاه

نیکوالی پخوموف
منبع: افغانستان. رو

بخش اول

افغانستان؛ 
نیازمند یاری های بیشتر درعرصه امنیت 

دارای  تا  که  نمودند  نظامی  و  سیاسی  حمایت 
افراط  امنی برای  بار دیگر به مکان  حاکمیت شده، 

گرایان، قرار نگیرد.
افغانستان دارای حاکمیت  اما؛ با وجودی که اکنون 
شدن  مبدل  خطر  هنوز  تا  گریده؛  ارتش  و  سیاسی 
افغانستان به پایگاه و مکان امن برای جریان های 
افراطی و تروریزم ازمیان نرفته است و تهدید های 
و  افغانستان  دولت  اگر  که  است  راه  در  بزرگی 
متعهدین جهانی آن، برای از بین بردن این خطرها 
بنیادی  ثبات  تامین  برای  و  باشد  نداشته  برنامه 
افغانستان نیاندیشند. بار دیگر افغانستان به وضعیت 

گذشته بر می گردد.
افغانستان  این که چرا امریکا و متحدین استراتژیک 
در زمینه تهدیده های امنیتی و بی ثباتی افغانستان 
دارد  ارتباط  مهم  مساله  این  به  نباشد.  توجه  بی 
که  را  مهمی  و  استراتژیک  موقعیت  نخست؛  که 
دامنه  که  کند  می  ایجاب  دارد  درمنطقه  افغانستان 
سوریه  در  اکنون  که  فرهنگی  و  سیاسی  بحران 
در  است.  جریان  در  داعش  نام  تحت  در  عراق،  و 
و  افغانستان  در  جریان  این  نفوذ  برای  که  صورتی 
مقابله  راهکارهای  و  نشود  اندیشیده  تدابیر  منطقه 
این  پا گرفتن  نشود جای  آن، روی دست گرفته  با 
برای  را  افغانستان، می تواند تهدید جدی  جریان در 
امنیت منطقه و همسایگان افغانستان به وجود آورد 
و نیز منافع سیاسی امریکا، روسیه و سایر قدرت های 
القاعده  که  همان گونه  سازد.  متاثر  نیز  را  جهانی 
بکشاند؛  مخاطره  به  را  جهان  امنیت  بود  توانسته 
ساز  خطر  جهان  برای  القاعده  از  بیشتر  گروه  این 

می باشد. 
خطر نفوذ داعش در افغانستان؛ به خاطری باید جدی 
گرفته شود که زمینه افراط گرایی مذهبی در پاکستان، 
دارد.  وجود  افغانستان  شمال  کشورهای  و  افغانستان 
قلمرو  تاریخی  حوزه های  از  یکی  حوزه  این  دقیقا 
زمینه های  از حوزه خاورمیانه،  بعد  است که  اسالمی 
فرهنگی و تاریخی آن باعث می شود که داعش برای 
گسترش قلمرور خویش در این مناطق عمل کند. از 
این رو افغانستان نیازمند یاری جهانی برای مقابله به 
پیشگام  یاری  این  در  باید  امریکا  تهدیدهاست.  این 
باشد و نه تنها نیروهای نظامی خویش را به این زودی 
از افغانستان خارج نسازد بلکه برای تحکیم پایه های 
امنیت و نظام سیاسی افغانستان کمک های سیاسی، 
اقتصادی و نظامی خویش را به این کشور ادامه دهد. 

این که چرا امریکا و متحدین 
استراتژیک افغانستان در زمینه 
تهدیده های امنیتی و بی ثباتی 
افغانستان بی توجه نباشد. به 
این مساله مهم ارتباط دارد که 
نخست؛ موقعیت استراتژیک 

و مهمی را که افغانستان 
درمنطقه دارد ایجاب می کند 
که دامنه بحران سیاسی و 

فرهنگی که اکنون در سوریه 
و عراق، در تحت نام داعش 
در جریان است. در صورتی 
که برای نفوذ این جریان در 
افغانستان و منطقه تدابیر 

اندیشیده نشود و راهکارهای 
مقابله با آن، روی دست گرفته 

نشود جای پا گرفتن این 
جریان در افغانستان، می تواند 

تهدید جدی را برای امنیت 
منطقه و همسایگان افغانستان 

به وجود آورد و نیز منافع 
سیاسی امریکا، روسیه و سایر 
قدرت های جهانی را نیز متاثر 
سازد. همان گونه که القاعده 
توانسته بود امنیت جهان را 

به مخاطره بکشاند؛ این گروه 
بیشتر از القاعده برای جهان 

خطر ساز می باشد. 

گفته می شود که مقامات عالی رتبه ای امریکایی در 
از  خویش  نظامی  نیروهای  زود هنگام  خروج  مورد 
افغانستان، تجدید نظر می نمایند. یک مقام بلند رتبه 
امریکایی که نخواسته است خود را معرفی کند گفته  
نیروهای  ماندن  مورد  در  غنی  محمداشرف  است؛ 
امریکایی با بارک اوباما رییس جمهور امریکا گفتگو 
کرده است و بارک اوباما این خواست  اشرف غنی را 

مورد بررسی قرار داده است. 
خروج  مورد  در  پیشتر  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
ابراز  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  زودهنگام 
نگرانی کرده بود و از مقامات امریکایی خواسته بود 
که در مورد خروج کامل نیروهای شان از افغانستان، 

تجدیدنظر نمایند. 
امریکایی  نیروهای  جنگی  ماموریت  اکنون  هرچند 
سرباز  ده هزار  تعداد  به  وحاال  است  یافته  پایان 
است.  مانده  باقی  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
با  امکانات  تجهیز  و  آموزش  بخش  در  نیروها  این 
و  نمایند  می  همکاری  افغانستان  نظامی  نیروهای 
ترور مشارکت  در عملیات ضد  آن ها  از  تعداد کمی 

می نمایند.
جنگی  ماموریت  میالدی  سال جاری  شروع  از   
طور  به  افغانستان  در  ناتو  و  امریکای  نیروهای 
رسمی پایان یافته است. مسوولیت مبارزه با مخالفان 
خودی  نیروهای  دوش  به  امنیت  تامین  و  مسلح 
توانسته  اکنون  تا  نیروها  این  و  است  افتاده  کشور 
به  را  خویش  جنگی  و  انتظامی  مسوولیت های  اند 
خوبی انجام دهند. اما؛ با توجه به تهدیدهای ناشی 
و  داعش  هم چون  دیگر؛  افراطی  گروهای  نفوذ  از 
زمینه های اجتماعی که برای سربازگیری این جریان 
وجود دارد. این ضرورت به طور جدی احساس می 
شود که باید افغانستان در مقابله به این تهدیدها تنها 
گذاشته نشود و امریکا باید نیروهای نظامی خویش 
را در افغانستان نگهدارد و در صورت نیاز این آمادگی 
و برنامه را نیز داشته باشد که هرگاه؛ وضعیت امنیتی 
افغانستان وخیم تر گردد نیروهای کمکی دیگری را 

نیز به افغانستان بفرستد.
مقابله  به خاطر  جهان  کشورهای  و  متحده  ایاالت   
برای  القاعده  و  تهدیدهای که طالبان  و  تروریزم  با 
ناگزیر شد  امنیت جهانی ایجاد کرده بود در نهایت 
که ائتالف جهانی را تحت عنوان مبارزه با تروریزم 
تشکیل دهند و برای سرنگونی طالبان به افغانستان 
افغانستان  از  منطق؛  همین  براساس  کردند.  حمله 

بشیر یاوری



برای  طالبان  تمایل  بر  مبنی  خبرهای  آن که  از  پس  روزها 
در  جنگ  به  دادن  پایان  برای  صلح  مذاکرات  به  پیوستن 
افغانستان منتشر شد، نمایندگان ارشد این گروه شبه نظامی 
انجام بحث های سری در رابطه به برداشتن گام های  برای 

بعدی از اسالم آباد دیدن کردند. 
از سوی پاکستان  پیام صریحی  با گرفتن  را  آنان اسالم آباد 
ترک کردند و آن پیام این بود که طالبان باید شگاف بین دو 
رهبر ارشد شان را ترمیم کنند و یا اینکه هرگز مذاکرات صلح 

واقعیت پیدا نکند. 
این هشدار بار دیگر این واقعیت را در ذهن ها تازه کرد که 
آوردن شورشیان و حکومت افغانستان دور یک میز، کار خیلی 
دشواری است،  چه برسد به اینکه با کمک پاکستان، بر سر 
آوردن صلح پایدار در افغانستان توافق صورت گیرد. پاکستان 
یکی از قدیمی ترین حامیان طالبان است که تا کنون باالی 

آنان نفوذ دارد. 
منظور از این دو رهبر ارشد طالبان، یکی اختر محمد منصور، 
و  است  مذاکره  طرفدار  که  است  طالبان،  سیاسی  چهره ی 
دیگری، فرمانده میدان نبرد، عبدالقیوم منصور، زندانی پیشین 
در خلیج گوانتانامو، است که با گفت وگو با دولت افغانستان 

مخالف است. 
طالبان،  به  نزدیک  منبع  دو  از  رسیده  اطالعات  اساس  بر 
منصور و ذاکر- دو رقیب دیرینه- در این اواخر برای پایان 
بخشیدن به اختالف های شخصی شان با هم دیدار کردند و 

یک گوسفند را به این خاطر نذر کشتند. 
را  ذاکر  نتوانست  اما منصور  منابع،  این  اساس گفته های  بر 
گفت وگوهای  او  سازد.  متقاعد  موضعش  از  عقب نشینی  به 
مستقیم با کابل را »ضیاع وقت« می داند، چون، بر این باور 
است که قدرت واقعی در افغانستان در دست ایاالت متحده 

است.  
تالش های  به  نسبت  صلح  آوردن  برای  تالش ها  آخرین  
گذشته که محکوم به ناکامی بودند، به دلیل میان جی گری 
این  هدف  می شد.  دانسته  امیدوارکننده تر  چین،  و  پاکستان 
در  فزاینده  بحران  و  درگیری  به  بخشیدن  پایان  تالش ها 

افغانستان است که هر ماه جان صدها شهروند را می گیرد. 
که  آمده اند  دست  به  آن،  از  پس  بالقوه  پیشرفت های  این 
سربازان رزمی خارجی، افغانستان را تا پایان سال 2٠1۴ ترک 
کردند و فقط 12٠٠٠ سرباز برای تربیه و آموزش نیروهای 

امنیتی افغانستان باقی مانده اند. 

پنهان کاری و انکار
موانع زیادی بر سر راه صلح برجاست. هر دو طرف عمیقا نسبت 
به هم بدگمان هستند و احتمال دارد که طالبان خواستار بیرون 
شدن سریع سربازان باقی مانده ی بین المللی گردد، در خواستی 

که یقینا، رییس جمهور غنی آن را رد خواهد کرد. 
بر اساس اطالعات چندین منبع طالبان و نیز مقام های بلندرتبه ی 
پاکستان و افغانستان، دست کم، تالش ها در این راستا تا هنوز 

جریان دارد. 
ارتش پاکستان گفته است که فرستاده ی ویژه ی ایاالت متحده 
برای افغانستان و پاکستان، دانیل فلدمن،  در این هفته برای 
بحث روی چگونگی امکان مذاکره با طالبان، از پاکستان دیدار 

کرده است. این دیدار قبال اعالن نشده بود. 
بر بنیاد معلومات دو فرمانده طالبان و دو مقام ارشد پاکستانی، در 
اواخر ماه فبروی، هیئتی به رهبری قاری دین محمد حنیف از 
سوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با رهبران نظامی پاکستان و 

دیپلمات های چینی در اسالم آباد دیدن کرد. 
سخنگوی رسمی طالبان، این مالقات را انکار کرد. سخنگوی 
وزارت خارجه ی چین،  هونگ لی، گفت که گزارش های مالقات 

دیپلمات های آن کشور با طالبان »با واقعیت سازگاری ندارد.«
یک مقام حکومت ایاالت متحده گفت که فیلدمن عضوی از 
یک هئیت بازرگانان برای دیدار از پاکستان بود. او افزود که 
ایاالت متحده پاکستان و چین را برای حمایت از تالش های 

غنی برای مصالحه تشویق کرده است. 
بر اساس اطالعات دو فرمانده ارشد شورشیان که از دیدار هیئت 
از  این هیئت پس  از اسالم آباد آگاهی مستقیم دارند،  طالبان 
دیدارهای شان در اسالم آباد به کویته سفر کردند تا به رهبران 
مخفی طالبان در این شهر، جریان سفر و دیدارهای شان را در 

رابطه  به گفت وگوهای مقدماتی به آنان گزارش دهند. 
یکی از آن فرماندهان طالبان در تماس تلفنی گفت:»آنان گفتند 
که مقام های پاکستانی به آنها مشوره داده اند که اختالف  های 
درونی شان را پیش از آغاز گفت وگوهای رسمی با کابل، کنار 

بگذارند.«
تا زمانی که ذاکر بر مخالفتش با گفت وگوهای مستقیم با کابل 
ادامه دهد، احتمال دارد هیچ آتش بستی صورت نگیرد، چون، او 

بر چندین هزار جنگجو در شرق افغانستان نفوذ دارد. 
حکم مال محمد عمر، رهبر پنهان طالبان، در این رابطه، کلیدی 

برای آغاز گفت وگو خواهد بود. 
او از آغاز حمله ی ایاالت متحده برای سرنگونی طالبان، تا کنون، 

دیده نشده است. 
یافتن »میدان وسط«

بعضی از کارشناسان می گویند که پاکستان طالبان را تهدید 
کرده اند که اگر با کابل مذاکره نکنند، رهبران آنان را دست گیر 
و از پاکستان اخراج خواهند کرد، این  پیشرفت های اخیر بیشتر 

از گذشته امیدوارتر اند. 
با  این تهدید، طالبان را مجبور خواهد کرد که روابط خود را 

القاعده و تحریک طالبان پاکستانی قطع کند. 
فشارهای پاکستان بر طالبان افغانستان پس از آن تجدید شد که 
تحریک طالبان پاکستانی 132 دانش آموز یک مکتب مخصوص 

که فرزندان نظامیان را در پشاور قتل عام کردند. 
حکومت  صلح،  گفت وگوهای  از  پاکستان  پشتیبانی  بدل  در 
افغانستان پایگاه های تحریک طالبان پاکستانی را در والیت کنر 
هدف حمله های نظامی قرار داده است. این حمله ها در برابر 
طالبان پاکستانی، نشان دهنده ی بهبود مناسبات حکومت جدید 

افغانستان با طالبان است. 
سیف اهلل محسود، رییس مرکز تحقیقاتی مناطق قبایلی فدرال، 
اند.  اما نشانه ها خوب  در اسالم آباد گفت:» هنوز وقت است، 
تمویل کنندگان،  کار و تجارت و خانواده های طالبان افغانستان 
بدانند  دارند که  اینقدر هوش  افغانستان  این جاهستند. طالبان 
دولت پاکستان نسبت به تحریک طالبان پاکستانی مرجعی بهتر 

است.« 
یک مقام ارشد پاکستان که از این روند مستقیما اطالع دارد گفت 
که پیشرفت جدید دیگر این است که این بار، طالبان آماده ی 

آغاز گفت وگوها بدون پیش شرط است.«
با این وجود، نمایندگان طالبان گفته اند که با آغاز گفت وگوها آنان 
خواست های شان را مطرح خواهند کرد که شامل خروج فوری 

تمام سربازان خارجی از افغانستان نیز خواهد شد. 
احتمالی  خواست های  که  گفت  غنی  ارشد  مشاوران  از  یکی 
قوانین  از  شان  متعصبانه  برداشت های  اعمال  برای  طالبان 
اسالمی که در زمان حاکمیت این گروه اعمال می شد، قابل 

پذیرش نخواهند بود. 
این مشاور رییس جمهور غنی گفت که میان جی های پاکستانی 
»برای یافتن میدان وسط، کار می کنند«، اما تا هنوز از تغییر 

موضع طالبان گزارش نداده اند. 
این مشاور هم چنان گفت:»اگر خواست های طالبان نرم نشوند، 

نخستین روز گفت وگوها،آخرین روز گفت وگوها خواهد بود.«
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یادداشت های سخیداد هاتف

عزیز  امسال  می خواستند  افغانستان  شریف  مردم 
رویش معلم برتر جهان انتخاب شود. به همین خاطر، 
شب و روز به درگاه باری تعالی دعا کردند که چنین 
از آگاهان، که خودش هم  اما چنین نشد. یکی  شود؛ 
که  گفت  شریف  مردم  به  بود،  شده  آگاه  دیر  خیلی 
این  به دهاِن  پاسخ  بدهید. مردم در  نکنید، رای  دعا 
به  دست  بود،  شده  باز  بی محل  و  بی موقع  که  آگاه 
تظاهرات زدند و دو هزار و شش صد حلقه تایر الری 
را در پیش روی خانه ی او به آتش کشیدند. این مردم 
شریف اعالم کردند که هرگز توهین به دعا را تحمل 
بدهند؛  رای  می خواستند  دیگر  عده ای  کرد.  نخواهند 
اما از آنجا که نشانی  ای میل شان خیلی طوالنی بود، هر 
بار که ای میل خود را در فرم رای دهی وارد می کردند، 
اشتباه وارد می کردند. مثال ای میل یکی از عزیزان از 

دشت برچی این بود:
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biiiiiiiigoooo@gmail.com
Password: ohohgolbacharaabebinsarach
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ستون  نویسنده ی  دریابی،  هادی  دیگر،   خبری  در 
»خبرنگار ناراضی« به پارلمان متأهالن راه یافت. وی 
در حالی که خیلی خوش حال بود؛ اما نمی دانست که 
بعد مجبور است هر شام ساعت شش در  به  این  از 
خانه باشد و به استنطاق های طوالنی جواب بدهد، به 

خبرنگاران گفت:
دیگر.  شکستیم  را  خود  استراتژیک  سکوت  ما  »واهلل 

این. هه هه هه«.
خشم  برانگیختن  در  دریابی  هادی  که   است  گفتنی 
برادران  از  یکی  است.  بوده  موفق تر  بسیار  حاکمان 
روز  و  شب  وطن  از  دفاع  سنگرهای  در  که  ناراضی 

واسکت می پوشید، گفت:
»ما لنگ و استخواِن آدم به هوا می پاشیم، خانه خراب 
گلوله باران  را  کودکان  می بریم،  سر  افغان  می کنیم، 
و  می زنیم  شالق  را  زنان  می رباییم،  مسافر  می کنیم، 
خالصه هر شرارتی که در این جهان باشد می کنیم؛ اما 
این  اما  نمی شود.  افغانستان چرتش هم خراب  دولت 
خبرنگار ناراضی همیشه این دولت را ناراحت می کند. 
نمی دانم چرا، اما خیلی دل مان می خواهد راکت ها را بر 
زمین بگذاریم و به جای برادر ناراضی، همان خبرنگار 

ناراضی شویم«.

ناراضِی 
برتِر سال 

نشست  های سری در پاکستان
و موانع تازه  بر سر راه گفت وگوهای صلح در افغانستان

منبع: رویترز
برگردان: جواد زاولستانی 
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رانوکیا: برای سهمیه 
چمپیونزلیگ می جنگیم

کارواخال : فقط برای پیروزی 
به نوکمپ می رویم

عذرخواهی ابراهیموویچ 
به خاطر اظهاراتش

دني کارواخال که در بازي مقابل شالکه غيبت داشت امروز از 
ابتدا در مقابل لوانته به ميدان رفت.

رئال مادرید دیدار پيش از ال کالسيکوی خود را مقابل لوانته 
به  بارسلونا،  به  نسبت  امتياز   1 فاصله  با  تا  شد  پيروز   0-2
جدال حساس مقابل این تيم برسد. کارواخال در انتهای بازی 
مقابل لوانته به خبرنگار کانال پالس گفت :" سه امتياز مهمی 
را به دست آوردیم. دو گل زدیم و گلی هم دریافت نکردیم که 
خود نکته مثبتی است. ماه چندان خوبی را سپری نکردیم و با 
کمی تردید وارد این بازی شدیم. خوشبختانه همه چيز خوب 

پيش رفت و حاال به بازی مقابل بارسلونا فکر می کنيم." 
کارواخال در مورد بازگشت راموس و مودریچ گفت:" راموس 
رئال  ولی  هستند  گذاری  تاثير  و  بزرگ  بازیکنان  مودریچ،  و 
این  مهم  دارد.  اختيار  در  را  بازیکنان  بهترین  از  ای  مجموعه 
است که برای ال کالسيکو، تقریبا تمام بازیکنان را در اختيار 

داریم." 
مدافع راست رئال در مورد نتيجه ال کالسيکو گفت:" بارسا 
پيش  از  تيم  ما  کالسيکو  ال  نيست.در  پيروزی  اول  شانس 
برنده نداریم. هر دو تيم شانس یکسانی دارند ما هم فقط به 

قصد برتری به نوکمپ می رویم."

در  پاری سن ژرمن  شب  یکشنبه   2 بر   3 شکست  پی  در 
زالتان  فرانسه  لوشامپيونه  بيست ونهم  هفته  در  بوردو  خانه 
ابراهيموویچ که هر دو گل PSG را در این بازی به ثمر رساند 
سال   15 طول  در  که  گفت  و  کرد  انتقاد  داوری  از  شدت  به 
بازیگری اش هرگز چنين داوری افتضاحی ندیده و فرانسوی ها 
لياقت حضور پاری سن ژرمن در ليگ این کشور را ندارند. البته 
اظهارات ستاره سوئدی قهرمان لوشامپيونه انتقاداتی را هم در بر 

داشت و همين مسئله زالتان را وادار به عذرخواهی کرد.
ابراهيموویچ عنوان کرد: من نظرم را به طور واضح و مستقيم 
گفتم و منظورم نه به کشور فرانسه و نه به مردم فرانسه بود. 
من تنها در مورد فوتبال صحبت می کنم و نه چيز دیگری. من 
این  ولی  می پذیرم  هم  را  این  و  بازی شکست خوردم  این  در 
موضوع را نمی پذیرم که داور قوانين بازی را رعایت کرد و این 

اولين باری نبود که این اتفاق رخ می داد.
برداشت  وی افزود: بعد از بازی خيلی عصبانی بودم و ظاهراً 
بدی از حرف های من شده است برای همين از کسانی که از 

صحبت هایم آزرده شدند، عذرخواهی می کنم.

کسب  براي  تيمش  که  کرد  عنوان  اینتر  کاپيتان  رانوکيا، 
سهميه اروپایي تالش مي کند.

با تساوی اینتر مقابل چزنا، اختالف امتياز آنها با رده ی سوم 
جدول به 12 امتياز رسيد و مانچينی پس از بازی عنوان کرد 
این حال،  با  نخواهد رسيد.  به رده ی سوم  نراتزوری دیگر  که 
کاپيتان رانوکيا معتقد است که تيمش در راه رسيدن به سهميه 
را  تمام تالشش  اروپا،  ليگ  در  و  نخواهد شد  تسليم  اروپایی 

خواهد کرد.
او گفت:" نمی توانيم از تساوی مقابل چزنا خوشحال باشيم. 
باید پيروز می شدیم. ولی باید برای کسب سهميه چمپيونزليگ 
بجنگيم، چه با کسب رتبه ی سوم یا چه با قهرمانی در ليگ 
خواهد  ما  عمر  بازی  مهم ترین  ولفسبورگ،  مقابل  اروپا.بازی 
بود. باید تمام تالشمان را انجام دهيم و سعی کنيم اشتباهی 

نداشته باشيم."

واکنش تری به اظهارات زالتان

ونگر:
می توانیم در موناکو  اتفاقات ویژه ای رقم بزنیم

بکن باوئر: در دو یا سه سال آینده تغییرات 
عمده ای در بایرن صورت می گیرد

فان خال: به فالکائو ایمان دارم

راموس: 
کریستیانو رونالدو بودن خیلی سخت است

مورینیو: 
تهدید آرسنال،جدی تر از سیتی نیست

لیپی: یوونتوس نیاز به شانس دارد

و  چلسی  فوتبال  های  تيم  بازی  جریان  در 
یک  مرحله  برگشت  دور  در  سن ژرمن  پاری 
هشتم نهایی ليگ قهرمانان اروپا، داور مسابقه 
دليل  به  را  ابراهيمویچ  زالتان   31 دقيقه  در 
تا  داد  اخراج  اسکار  پای  روی  تکل خطرناک 
همين کارت قرمز حاشيه های فراوانی را در 

رسانه ها به وجود آورد.
در صحنه ای که زالتان تکل زد همه بازیکنان 
هلندی  داور  کوئی پرز،  چلسی  پوش  آبی 
سنگين  جو  این  با  و  گرفتند  دور  را  مسابقه 
وی کارت قرمز را مقابل چشمان بازیکن پاری 

سن ژرمن نشان داد.
رفتار  این  از  ابراهيمویچ  مسابقه  پایان  در 
یک  گفت:  و  کرد  انتقاد  چلسی  بازیکنان 
ای  مدرسه  بچه   11 که  کردم  احساس  لحظه 

مرا دوره کردند.
برخی از رسانه ها و مسئوالن مدعی شدند که 
ژوزه مورینيو، سرمربی چلسی در آن صحنه از 
بازی را دوره  بود که داور  بازیکنانش خواسته 

کنند تا بازیکن حریف اخراج شود.
جان تری، کاپيتان چلسی در واکنش به این 
از  مورینيو  هرگز  کرد:  نشان  خاطر  انتقادها 
در  چه  کنيم.او  دوره  را  داور  که  نخواست  ما 
گذشته و چه اکنون چنين خواسته ای نداشته 
چنين  نيز  ژرمن  سن  پاری  مقابل  و  است 

درخواستی از بازیکنان نداشت.
وی ادامه داد: خوب من به عنوان کاپيتان در 
چنين صحنه ای باید جلو می رفتم و با داور 
هر  وظيفه  این  و  کردم  می  صحبت  مسابقه 

کاپيتانی در داخل زمين مسابقه است.

که  کرد  عنوان  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
در  خود  بزرگ  اشتباهات  مي تواند  تيمش 
دیدار رفت چمپيونزليگ مقابل موناکو را در 

زمين این تيم جبران کند.
مصاف  به  فرانسه  در  امشب  ها  توپ چی 
نتيجه  با  رفت،  دیدار  رفت.  خواهند  موناکو 
3-1 به نفع شاگردان یاردیم به پایان رسيده و 
آرسنال کار بسيار سختی مقابل آنها پيش رو 
خواهد داشت. با این حال، ونگر معتقد است 

که تيمش می تواند اتفاق ویژه ای رقم بزند.

او گفت:" در بازی رفت، اشتباه کار کردیم. 
برای  فرصت هایی  دنبال  هميشه  زندگی  در 
فرصت  ما  حاال  هستيم.  هدفمان  به  رسيدن 
برسيم.هر طوری  هدفمان  به  که  داریم  را  این 
را  تالشمان  تمام  ایم  آماده  نيست،  مهم  باشد 
انجام دهيم. در شرایطی قرار داریم که موناکو 
فوضعيت بهتری نسبت به ما دارد. می توانيم 
بزنيم.  رقم  ای  ویژه  اتفاقات  و  برویم  آنجا 
را  کار  این  برای  کافی  انگيزه  که  مطمئنم 

داریم"

شبکه  با  گفت و گو  در  بکن باوئر  فرانتس 
بال  رفتار  از  انتقاد  با  »اسکای«  تلویزیونی 
در  بایرن مونيخ  ملی پوش  مدافع  و  فرانسوی 
با  ایجاد درگيری  به  درون زمين مبنی تمایل 
بازیکنان حریف گفت: در درون زمين اغلب با 
ریبری برخوردهای زیادی صورت می گيرد ولی 
حتی  برود  در  کوره  از  او  که  نمی شود  دليل 
شود.  تحریک  حریف  بازیکنان  سوی  از  اگر 
برخوردی  هر  با  فرانک  همه هم می دانند که 
واکنش نشان خواهد داد و این شرایط در مورد 
بواتنگ هم صدق می کند. باید کسی در این 
رابطه با بازیکنان صحبت کند چون این رفتار 

آنها به تيم لطمه می زند.
از  تمجيد  با  بایرن مونيخ  افتخاری  رئيس 
کرد:  عنوان  تيم  این  اسپانيایی  سرمربی 
گواردیوال نيازی به قرارداد ندارد. او از آن دسته 
مربيانی است که هر موقع که بخواهد می آید 
و می رود. بایرن مونيخ هم به حفظ پپ تمایل 
دارد و اميدوارم او برای مدت طوالنی تری در 
ماندن  از  بهتر  هم  چيز  هيچ  بماند.  تيم  این 
اتفاق  این  اگر  و  نيست  بایرن  در  گواردیوال 
عملی شود فوق العاده خواهد شد. حضور پپ 

در بایرن موفقيت بزرگی بوده است.

یوپ  به  که  احترامی  تمام  با  افزود:  وی 
بگویم  باید  ولی  هستم  قائل  هاینکس 
گواردیوال فلسفه جدیدی را با خود به باشگاه 
تيکی   خارق العاده ای  طرز  به  او  آورد.  بایرن 
کرده  تلفيق  آلمان  سنتی  فوتبال  با  را  تاکا 

است.
آرین  ریبری،  فرانک  کرد:  تأکيد  بکن باوئر 
هميشه  برای  شواین اشتایگر  باستين  و  روبن 
نيست  قرار  و  بود  نخواهند  تيم  کنار  در 
هر فصل  در  آینده  در 10 فصل  بایرن مونيخ 
قهرمانی بوندس ليگا را از آن خود کند. در دو 
یا سه سال آینده تغييرات عمده ای در بایرن 
صورت می گيرد و پس از آن همه چيز تغيير 

خواهد کرد.
امتياز   64 با  حاضر  حال  در  بایرن مونيخ 
امتياز   11 با  و  بوندس ليگاست  صدرنشين 
دارد  جدولی  دوم  ولفسبورگ  با  که  اختالفی 
نظر  به  شده  تضمين  حدودی  تا  قهرمانی اش 
شکست  با  همچنين  باواریایی ها  می رسد. 
مرحله  راهی  اوکراین  دونتسک  شاختار 
نهایی ليگ قهرمانان اروپا شده اند  یک چهارم 
حذفی  جام  نهایی  یک چهارم  مرحله  در  و 

آلمان هم باید به مصاف بایرلوکوزن بروند.

منچستریونایتد  سرمربي  خال،  فان  لوئيس 
عنوان کرد که رادامل فالکائو به زودي به فرم 
مهاجم  به یک  و  بازخواهد گشت  خوب خود 

کالس جهاني تبدیل خواهد شد.
فالکائو در 200 بازی برای پورتو، 155 گل به 
ثمر رساند و در اتلتيکو و موناکو نيز عملکرد 
خوبی داشت.ولی در یونایتد، هيچگاه نتوانسته 
عملکرد  و  کند  تکرار  را  گذشته  موفقيت 
تا جایی که  به جای گذاشته  ضعيفی از خود 
پایان  در  او  قطعی  جدایی  بر  مبنی  شایعات 

خال  فان  حال،  این  با  می شود.  شنيده  فصل 
عنوان کرد که به مهاجم کلمبيایی ایمان دارد.

فالکائو  که  کنيم  فراموش  نباید  گفت:"  او 
مدت  برای  که  داشته  مصدوميت  چندین 
طوالنی او را از ميادین به دور نگه داشته است. 
همچنين پيش فصل خوبی سپری نکرده است. 
من معتقدم که او به کمی زما ن نياز دارد تا 
به فرو خوب برسد وفکر نمی کنم خيلی طول 
بکشد تا به همه نشان دهد چه بازیکن خوبی 

است."

سرجيو راموس، مدافع رئال مادرید به حمایت 
از هم تيمي خود کریستيانو رونالدو پرداخت.

بازکردن  آستانه  در  صحنه  چندین  در  رونالدو 
دروازه لوانته بود که با بدشانسی ، وارد گل نشد 
و در عوض گرت بيل آنها را در ریباند و در 
کرد.  لوانته  دروازه  وارد  اتفاقی،  کامال  برخورد 
رونالدو پس از هر دو گل، واکنش سردی داشت 
ولی سرجيو راموس، عنوان کرد که جای هيچ 
نگرانی نيست و رونالدو شایسته تمام خدماتی 

است که برای تيم داشته است.
او گفت:" کریستيانو رونالدو بودن کار سختی 
است و ا و سال هاست در باالترین سطح بازی 
می کند. او خودش را بهتر از هرکسی می شناسد 

. شخصيت بسيار رقابتی دارد و اگر بيل گل زد 
و او نتوانست گلزنی کند، جای نگرانی برایش 
اضافه کرده  تيم  به  او  آنچه  از  ما  ندارد.  وجود 

خوشحال و قدردان هستيم."
راموس ادامه داد:" باید بيش از هميشه متحد 
باشيم. پس از چندین شکست، بازی سختی را 
پشت سر گذاشتيم و فشار بسياری روی رئال 
مادرید قرار دارد که بيش از باقی تيم هاست. 
نمی کنم  فکر  ولی  کنيم  قبول  را  آن  باید 
رقابت  از  ماه  دو  شود.  ایجاد  برایمان  مشکلی 
در باالترین سطح باقی مانده و ما یک امتياز 
از صدرنشين کمتر داریم و همچنين در یک 

چهارم نهایی چمپيونزليگ هستيم."

ژوزه مورینيو، سرمربي چلسي، پس از تساوي 
احتمال  ساوتهمپتون،  مقابل  تيمش   1-1
فصل  این  هاي  در  رقابت  آرسنال  قهرماني 
ليگ برتر را منتفي ندانست اما معتقد است 
توپچي ها تهدیدي جدي تر از  منچسترسيتي 

نيستند. 
با  شان  فاصله  تساوی،  این  با  ها  آبی 
منچسترسيتی را به 6 امتياز رساندند. در  حالی 
که آرسنال با یک امتياز کمتر از سيتی، در 
اینکه چلسی یک  رتبه سوم قرار دارد؛ ضمن 

بازی هم  کمتر انجام داده است. 
مورینيو در پاسخ به این سوال که آیا آرسنال 
در کورس قهرمانی است، گفت:" البته. آنها 7 
امتياز کمتر از  چلسی دارند و ما یک بازی هم 
کمتر انجام داده ایم. موقعيت ما از آنها بهتر 
است اما فکر می کنم آنها در  کورس هستند. 

تيم های زیادی در کورس قهرمانی هستند." 
پرسيد  آقای خاص  از  دیگری  خبرنگار  وقتی 
که آیا با توجه به فرم خوب آرسنال در هفته 

به  نسبت  تری  جدی  آنها  تهدید  اخير،  های 
پاسخ  شوند،  می  محسوب  منچسترسيتی 
مقابل  اوج گيری؟ شکست 1-3  داد:" کدام 
وستهام؟  مقابل   0-3 پيروزی  یا   موناکو؟ 

بستگی دارد کدام را اوج گيری بدانيم." 
خانگی،  امتياز  دو  دادن  دست  از  رغم  علی 
مقابل  تساوی  است  معتقد  مورینيو 
ساوتهمپتون هم تيمش را در  شرایط مناسب 
شروع  خوب  را  بازی  است:"     ما  داده  قرار 
کردیم اما ضربه پنالتی آنها، جریان بازی را در 
 نيمه اول تغيير داد. ما دیگر نتوانستيم بازی 

خودمان را انجام بدهيم و اشتباهاتی داشتيم.  
مانع  ما  رفت،  زمين  به  راميرس  وقتی 
در  کامال  را  بازی  و  شدیم  آنها  ضدحمالت 
کنترل گرفتيم. ما 5 امتياز  بيشتر از تيم دوم 
داشتيم و اکنون با یک بازی کمتر، 6 امتياز 
اما  نيستم  راضی  نتيجه  از  من  داریم.  بيشتر 
راضی  امتياز   6 فاصله  یعنی  مان  شرایط   از 

هستم." 

یوونتوس  که  است  معتقد  ليپی  مارچلو 
باشگاهی بزرگتر از دورتموند است اما، آن ها 

در ليگ قهرمانان اروپا نياز به شانس دارند.
که  معتقدم  هنوزم  من  گوید:  می  ليپی 
جهان  سطح  در  بزرگ  باشگاهی  یوونتوس 
مقابل  اروپا  قهرمانان  ليگ  در  ها  آن  است. 
دورتموندی بازی خواهند کرد که آن تيم دو، 

به  باید  یوونتوس  باشد.  نمی  پيش  ماه  سه 
عالوه قدرت، شانس هم داشته باشد تا بتواند 

در بازی مقابل دورتموند پيروز شود.
دورتموند  و  یوونتوس  تيم  دو  است:  گفتنی 
چهارشنبه شب در دور برگشت ليگ قهرمانان 
به  پارک  ایدونا  سيگنال  ورزشگاه  در  اروپا 

مصاف هم خواهند رفت.
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اعالم  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
کرد که فرمانده جدید داعش )جانشین مال 
عملیات  در  خادم(  به  مشهور  عبدالرووف 
است.  شده  کشته  هلمند  والیت  در  نظامی 
این  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در 
آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  وزارت 
این  افراد  از  تن   9 عملیات  این  در  است، 
فرمانده کشته و شش تن دیگرشان زخمی 

شده اند.
مال  جانشین  خبرنامه،  این  اساس  بر 
دارد  نام  واحدی  حافظ  خادم،  عبدالرووف 
عملیات  در  روان  هفته ی  دوشنبه ی  روز  و 
در  مالزوی  به  موسوم  منطقه ی  در  نظامی 
هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی  مربوطات 
بردارزداه ی  واحدی  است.  شده  کشته 
فرمانده سابق داعش در والیت هلمند است.

گروه  پیشین  رهبر  خادم،  عبدالرووف  مال 
سال  دلو   2٠ تاریخ  به  هلمند   در  داعش 
مربوطات  در  نظامی  عملیات  یک  در  روان 
شد.  کشته  والیت  این  کجکی  ولسوالی 
عبدالرووف از فرماندهان پیشین طالبان بود 
و پس از اختالف میان رهبران این گروه، به 
معاون  عنوان  به  سپس  او  پیوست.  داعش 
رهبری داعش در خراسان از سوی این گروه 

معرفی شد.
از  شماری  در  داعش  افراد  حاضر  حال  در 
هلمند،  غزنی،  جلمه  از  کشور،  والیت های 
دارند.  فعالیت  فراه  و  زابل  ننگرهار،  قندوز، 
 ٧٠ حدود  حضور  از  قندوز  والی  پیش تر 
جنگ جوی داعش در این والیت خبر داد و 
چند روز بعد از آن، 9 جنگ جوی این گروه 
کشته  ننگرهار  در  نظامی ای  عملیات  در 

شدند.

پیش از این سخنگوی داعش )مشاور والی 
مقام های  شد.  بازداشت  کشور  در  غزنی( 
را  کشور  در  داعش  فعالیت  هنوز  امنیتی 
جدی  آمادگی  از  اما  نکرده اند؛  رد  یا  تأیید 
داده اند.  اطمینان  گروه  این  با  مبارزه  برای 
مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
به  سفید  بیرق  تبدیل شدن  و  داعش  ظهور 
سیاه را دسیسه ی جدید استخبارات پاکستان 

خوانده اند.

رییس  سفر  از  قبل  نامزدوزیر  ده  روز:  اطالعات 
برای کسب رای  امریکا،  به  اجرایی  جمهور و رییس 
این  می شوند.  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد 
موضوع را دیروز یک منبع در گفت وگو با روزنامه ی 
و  غنی  اشرف  است  قرار  کرد.  بیان  روز  اطالعات 
باراک  رسمی  دعوت  به  مارچ   2۴ تاریخ  به  عبداهلل 

اوباما، به واشنگتن سفر کنند.
دور  و  پنجم  افتتاح سال  روز  در  رییس جمهور غنی 
باقی مانده ی  اعضای  گفت،  ملی  شواری  شانزدهم 
مجلس  اداری  هیأت  انتخابات  از  پس  کابینه 
اداری  هیأت  انتخابات  می شوند.  معرفی  نمایندگان 
هنوز  ولی  یافت،  پایان  گذشته  هفته ی  مجلس  این 

از معرفی اعضای باقی مانده ی کابینه خبری نیست.

تأخیر  گفتند،  دیروز  نمایندگان  مجلس  اعضای 
مجلس  به  کابینه  باقی  مانده ی  اعضای  معرفی  در 
غیرمنصفانه و نگران کننده است. با گذشت شش ماه از 
عمر حکومت وحدت ملی، هنوز کابینه تکمیل نشده 
است. در حال حاضر اکثر وزارت ها و هم چنان بانک 

مرکزی از سوی سرپرستان اداره می شوند.
نامزدوزیران در دور قبلی پس از فشارهای نهادهای 
مجلس  به  تأخیر  روز   1٠۵ با  ملی  شورای  و  مدنی 
معرفی شدند. سپس نمایندگان مجلس تنها به هشت 
نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای اعتماد دادند. 
اکنون 1٧ وزارت توسط سرپرستان اداره می شوند که 
این مسئله بر وضعیت حکومت داری، امنیت  و اقتصاد 

کشور تأثیر منفی گذاشته است.

وزارت دفاع: 
فرمانده جدید داعش در هلمند کشته شد

ده نامزدوزیر قبل از سفر غنی و عبداهلل
 به امریکا، معرفی می شوند 
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام


