
بموجب قرار قضايي نمبر )262(  مورخ 1394/6/31 رياست محترم محکمه ابتدائيه تجارتي واليت کابل  و محضر  مورخ 

1394/10/1  هيئت تطبيق حکم  نمبر فوق،  مبني بر فروش ساحه تجارتي به مساحت 784 متر مربع مندرج قباله بيع 

قطعي نمبر )710 بر 411( مورخ 1357/2/5 مرتبه محکمه شهري واليت کابل، ملکيت محترم عبدالله پشتونيار فرزند 

محمد هاشم واقع چهارائي حاجي يعقوب ناحيه چهارم شهر کابل قرار دارد که  طي وثيقه بيع جايزي نمبر713/10  مورخ 

1384/8/4 مرتبه آمريت ثبت اسناد و وثايق واليت کابل  که تحت تضمين قرضه شرکت عبدالله پشتونيار در آرين بانک 

قرار گرفته بود ملکيت متذکره در مجلس داوطلبی به تاريخ 1394/11/25 بفروش گذاشته شد، که نهايتًا باالی آقای 

احسان الله ولد حبيب الله به مبلغ  21،560،000  افغانی بفروش رسانيده شد.

 اشخاص و موسسات که خواهان مزايده را دارند  از تاريخ نشر اعالن به مدت 15 يوم درخواستي هاي خود را به دفتر 

مرکزي آرين بانک واقع شهرنو سرک مسجد حنظله )رح( مقابل دروازه غربي  لوي څارنوالي  سپرده، شرطنامه را مالحظه 

کرده  ميتوانند   تضمين نقدًا اخذ ميگردد.  و همچنان از مالک جايداد خواهش ميگردد در روز مزايده حاضر باشد و در 

غير آن حق شکايت را ندارد.
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فروتنی در برابر طالبان
 و تقابل ارگ و اجراییه

به افغانستان خوش نیامده اند
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صفحه5 صفحه4

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نخستین دور گفت وگوهای مستقیم 
صلح دولت افغانستان و طالبان، کابل و کنر یک روز خونین و مرگبار 
را پشت سر گذاشتند. دیروز شنبه در پی دو حمله انتحاری جداگانه در 
کنر و کابل 29 نفر شهید و 71 نفر دیگر هم زخمی شدند. حمله انتحاری 
کنر را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است اما مسئولیت حادثه 
کابل را طالبان به عهده گرفته اند. بر اساس اظهارات مسئوالن امنیتی، 

قربانیان در کنر  افراد غیرنظامی و در کابل افراد نظامی...

چند روز قبل 125 نفر از پناه جویان که برای پناه یافتن به کشور آلمان 
رفته بودند، باالخره پناه نیافتند و به کشور برگردانده شدند. یک تعداد 
به استقبال این پناه نیافته گان رفتند و بنری که در دست داشتند، روی 
آن نوشته بود: به افغانستان خوش آمدید! افغانستان به شما نیاز دارد. 
این شعار درشت است اما درست نیست. جوانانی که این بنر را حمل 
می کردند، شاید گماشتگان ریاست جمهوری باشند، شاید هم عضو 
نهادها و جریان هایی که نان شان چرب است و خرج شان درشت؛ 
برای  که  است  پوشالی  سناریوی  جزء  آن ها  رفتن  صورت،  هر  به 

جلوگیری از فرار جوانان نوشته شده است...

تاریخ خود،  در طول  مبارزه   در طوالنی ترین  از جنگیدن  متحده، پس  ایاالت 
اکنون در آستانه ی شکست خود در افغانستان قرار گرفته است. این چطور 
ممکن است؟ چگونه تنها ابرقدرت جهان که 15 سال پیاپی در این کشور جنگیده 
است، 100000 نفر از بهترین سربازانش را به آن جا اعزام کرده است، جان 
2200 نفر از این سربازان را قربانی کرده است، بیش از یک تریلیون دالر صرف 
عملیات نظامی اش کرده است، در یک رکورد بی سابقه صد میلیارد دالر دیگر را 

برای »ملت سازی« و »بازسازی« و کمک به تامین بودجه، تجهیز...

جنرال عبدالرازق یکی از برجسته ترین موارد پارادوکس جنگ ساالری است که 
با برنامه دولت سازی ایاالت متحده در افغانستان شکل گرفته است. رازق که 
تعدادی او را یک جنگ ساالر و تعداد دیگری یک قهرمان خوانده اند، فرمانده 
پولیس والیت قندهار است که شهرت تقریبًا اسطوره ای دارد. حمایت خارجی 
و تقدیر از رازق احتمااًل تعهد امریکا به متمرکزسازی قدرت در کوتاه مدت را 
بیشتر توضیح بدهد تا سرمایه گذاری در نهادهای مدنی بلند مدت در جهان 
در حال توسعه. همزمان با این که سیاست مداران، متخصصان و دانشگاهیان 

هم چنان در مورد دخالت خارجی و دولت سازی 15 سال گذشته تامل...

صفحه2

روز خونین کابل و کنر
دو انفجار در کابل و کنر  29 کشته و 71 زخمی برجای گذاشت
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فروتنی در برابر طالبان 
و تقابل ارگ و اجراییه

دور گفت وگوهای مستقیم  نخستین  برگزاری  زمان  به  نزدیک شدن  با 

صلح دولت افغانستان و طالبان، کابل و کنر یک روز خونین و مرگبار را 

پشت سر گذاشتند. دیروز شنبه در پی دو حمله انتحاری جداگانه در کنر 

و کابل 29 نفر شهید و 71 نفر دیگر هم زخمی شدند. حمله انتحاری 

کنر را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است اما مسئولیت حادثه 

کابل را طالبان به عهده گرفته اند. بر اساس اظهارات مسئوالن امنیتی، 

قربانیان در کنر  افراد غیرنظامی و در کابل افراد نظامی و غیرنظامی 

بوده اند. 

طالبان از طریق حمالت انتحاری و انفجاری که قربانیان آن را افراد 

ملکی تشکیل می دهند، تالش می کنند حکومت را تحت فشار قرار دهند 

و در جامعه رعب و وحشت ایجاد ایجاد کنند. طالبان با به کارگیری این 

با یک  توانسته اند  این سو  به  باز  دیر  از  و  شیوه، موفق عمل کرده اند 

هدف دو نشان را هدف بگیرند. هم حکومت را زیر فشار قرار دهند و 

هم مردم را در فضای ترس نگهدارند. در مقابل و به میزانی که حمالت 

مثل  تروریستی  گروه های  برابر  در  حکومت  اما  شده  بیشتر  طالبان 

طالبان با احتیاط تمام برخورد کرده است. در چندین مورد، حکومت در 

میدان های جنگ صحنه را به طالبان واگذار کرده و نیروهایش را مجبور 

به عقب نشینی کرده است. سقوط والیت قندوز و بیرون شدن نیروهای 

اواخیر نشان دهنده این موضوع  این  از دو ولسوالی هلمند در  امنیتی 

است. قندوز بدون درگیری به طالبان واگذار شد و نیروهای امنیتی پس 

با  از روزها محاصره سرانجام دو ولسوالی مهم و استراتژیک هلمند را 

این توجیه که نیروهای دولتی از این دو منطقه به شکل تاکتیکی عقب 

نشینی کرده اند، صحنه را ترک و از رویارویی با طالبان دست کشیدند. 

نیروهای  امکانات  و  سالح  با  طالبان  که  دارد  وجود  هم  گزارش هایی 

دولتی مجهز شده اند. به اعتراف مسئوالن امنیتی و دفاعی، نیروهای 

امنیتی کشور در برابر طالبان در موضع دفاعی قرار گرفته اند. 

سوی دیگر این مسئله، خوش بینی سران حکومت وحدت ملی است. 

آشتی  و  شرورتر  روز  هر  گذشت  با  طالبان  این که  به  آگاهی  با  این ها 

ناپذیرتر می شوند، امیدی زیادی به پایان جنگ دارند. پایان خون ریزی 

در  ملی  وحدت  اکنون حکومت  که  را  قدم هایی  اما  است  همه  آرزوی 

کابل  و  کنر  در  روز گذشته  رویدادهای  نتیجه اش  بر می دارد،  راه  این 

دولت  با  صلح  مذاکرات  در  این که  برای  طالبان  است  ممکن  است. 

به  ناگزیر  را  دولت  و  کنند  صحبت  قدرت مندی  مواضع  از  افغانستان 

بزنند  مرگبار  حمالت  چنین  به  دست  کنند،  شان  خواست های  پذیرش 

اما آیا منطقی است که حکومت با فروتنی تنها شاهد مرگ شهروندانش 

باشد؟ شیوه ی را که دولت در یک و نیم سال گذشته در مقابل طالبان 

و هیچ  است  این گروه ها شده  افزایش حمالت  باعث  گرفته  پیش  در 

نتایج غیر از این را به دنبال نداشته است. حمالتی را هم که نیروهای 

دولتی به صورت پراکنده در مناطق مختلف باالی طالبان انجام می دهد، 

بیشتر به قطعات تمثیلی می مانند. بغالن یکی از این نمونه هاست که 

حکومت پس از راه اندازی عملیات پاکسازی موفق به پیشروی نشد. 

افزایش میزان حمالت طالبان تنها به فروتنی حکومت در برابر طالبان 

عمیق تر  نمی شود.  خالصه  صلح  گفت وگوهای  به  کابل  خوش بینی  یا 

ماجرا  این  از  دیگری  بخشی  حکومت  سران  میان  اختالف ها  شدن 

است. وضعیت جنگی، فضای گرگ و میش است. در چنین شرایط، 

اختالف های ارگ و اجراییه سبب شده تمامی نهادهای امنیتی اکنون 

در  کابل  در  ملی  وحدت  سهام داران حکومت  شود.  اداره  سرپرست  با 

پی کسب امتیاز و تغییر و تبدیل مسئوالن امنیتی است اما بخش های 

نشان  طرف  یک  از  مسئله  این  است.  رفته  یاد  از  تقریبًا  کشور  دیگر 

دهنده اختالف های ارگ و اجراییه است از طرف دیگر به بازی کودکانه 

می ماند که غنی و عبدالله روی نهادهای امنیتی به راه انداخته اند. در 

نبود مدیران اصلی نهادهای امنیتی نظم و رهبری نیروهای جنگی نیز 

رقت آور،  بازی  این  تماشای  با  کشور  جنگی  نیروهای  و  می پاشد  فرو 

چنین  در  جنگی  سربازان  تنها  می دهند.  دست  از  هم  را  شان  انگیزه 

آسایش خاطر  امنیتی هیچ  تمامی مسئوالن  بلکه  ندارند  قرار  شرایطی 

و مصونیت وظیفه ای احساس نمی کنند و هر کدام در بیم برکناری از 

وظیفه ی شان مأموریت انجام می دهند. 

بازی های سلیقه ای عبدالله و غنی روی نهادهای امنیتی و بیشتر شدن 

اختالف ها میان این دو، نشان می دهد که بیش از آن که دولت علیه 

طالبان در جنگ باشد، ارگ و اجراییه در برابر هم قرار گرفته اند. صورت 

کلی چنین است: فروتنی در برابر طالبان و تقابل ارگ و اجراییه.
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جواد ناجی 

اطالعات روز: در حمله ی انتحاری در مقابل دروازه وزارت 
دفاع ملی حوالی ساعت 3 پس از چاشت دیروز، 15 نظامی 

و غیرنظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شده اند.
جرنال دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع می گوید که 
در این حمله 9 تن از منسوبان ارتش، 1 مامور و 5 فرد ملکی 
کشته و 15 تن از منسوبین ارتش، 11 مامور ملکی به شمول 

یک زن و 5 فرد ملکی زخمی شده اند.
عالوه بر این، عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پولیس کابل در 

محل رویداد به رسانه ها گفت که فرد انتحاری مواد منفجره 
را در لباس خود جاسازی کرده بود. به گفته ی او، حمله در 

زمان و محل پرازدحام رخ داده است.
می گوید  بوده،  رویداد  عینی  شاهد  که  پولیس  رسباز  یک 
که  هنگامی  و  داشت  تن  بر  نظامی  لباس  انتحاری  فرد  که 
می خواست داخل وزارت شود، مواد انفجاری همراهش را 

منفجر کرد.
مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است. ذبیح 

الله مجاهد، سخن گوی این گروه در صفحه تویرتش نوشته 
است که یکی از افراد این گروه حمله را انجام داده و مدعی 

شده که چندین رسباز ارتش کشته و زخمی شده اند.
انتحاری در کابل در حالی رخ می دهد که در حمله  حمله 
انتحاری پیش از ظهر دیروز در مقابل ساختامن والیت کرن 
در یک پارک تفریحی، 14 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر 

زخمی شدند. اکرث قربانیان این حادثه غیرنظامیان می باشند.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت کرن می گویند که در 
حمله انتحاری حوالی 9:30 قبل از ظهر دیروز در شهر اسعد 
آباد، مرکز این والیت، 14 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر 

زخمی شده اند.
قربانیان این رویداد اکرثاً دست فروشان کنار جاده و کودکان 
بوده اند. وحیدالله کلیمزی، والی کرن به رسانه ها گفته است 
نیز  قربانیان  پرازدحام روی داده و  انفجار در محلی  این  که 

همه غیرنظامی اند.
وزارت داخله با نرش خربنامه ای گفته است که فرد انتحاری 
در  را  خودش  شده  مبب گذاری  موترسایکل  یک  بر  سوار 
دروازه  مقابل  )در  اسعدآباد  شهر  شهدای  پارک  محوطه 
ورودی ساختامن والیت( در میان افراد ملکی منفجر کرده 
است. وزارت داخله اما شامر کشته شده های این رویداد را 

11 نفر و زخمی ها را 40 تن اعالم کرده اند که همه غیرنظامی 
اند.

گفته می شود که هدف این حمله یک رهربی قومی بوده که 
در نیروهای پولیس محلی نقش داشته و طالبان او را دشمن 
خود می دانسته اند. والی کرن گفته است که این رهرب قومی نیز 

در این رویداد کشته شده  است.
تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته 

است.
ارگ ریاست جمهوری با نرش اعالمیه ای این حمله را محکوم 
بر  کرده است. رییس جمهوری غنی گفته است که »حمله 
مردم ملکی و به خاک و خون کشانیدن آنان، جنایت بزرگ 
است که در هیچ دین و آیینی توجیه ندارد.« رییس جمهور 
افزوده که حکومت هرگز گفت وگوهای صلح را با گروه های 

که باعث کشتار مردم عام می شوند، انجام منی دهد.
را »جنایت جنگی« و »جنایت  این حلمه  نیز  وزارت داخله 
علیه برشیت« خوانده و گفته است که عوامل دست اندرکار 

این انفجار را ردیابی می کند تا به مجازات برسند.
پس از حمله انتحاری در کرن، حوالی ساعت 3 بعد از ظهر 
دیروز یک فرد انتحاری خودش را در مقابل وزارت دفاع در 
کابل منفجر کرد. تاکنون تلفات این رویداد، 15 کشته و 31 

زخمی گزارش شده است.
دو رویداد انتحاری در دو والیت در حالی رخ می دهد که 
قرار است در هفته ی اول ماه مارچ امسال، منایندگان دولت 
به صورت  اسالم آباد  در  طالبان  با منایندگان گروه  افغانستان 

مستقیم روی روند صلح گفت وگو کنند.

اطالعات روز: جرنال عبدالرشید دوستم که فعالً در والیت 
فاریاب نیروهای امنیتی را علیه مخالفان مسلح دولت رهربی 
می کند، خرب داده که تا یک هفته ی دیگر این والیت را از 

وجود هراس افگنان پاکسازی خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور که برای سومین بار در سال جاری، 
از  پس  که  افزوده  رفت  جوزجان  والیت  به  گذشته  هفته ی 
پاکسازی فاریاب به کابل بر می گردد و سپس رییس جمهور 

او را به هر والیتی که اعزام کند، می رود.
جرنال دوستم هم چنان گفته که در تالش است تا مناطقی از 
والیت بادغیس تا قندز را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی 
کند تا کار پروژه رسک حلقوی که از طریق هرات و بادغیس 

به شامل  کشور وصل می شود، آغاز شود.
رسانه ها  با  فاریاب  در  دیروز  که  جمهور  رييس  اول  معاون 
صحبت می کرد، افزود: »زماىن که اين ساحات تصفيه شد، 
٤٠هزار نريوى با تجربه جنگى به رسقومانداىن اعالى قواى 
نريوى  اين  هزار   ١٠ با  و  می شود  داده  اختصاص  مسلح، 
را تصفيه مناييم که هلمند  جنگى، مى توانيم واليت هلمند 

تصفيه شود، جنگ در افغانستان خامته خواهد يافت.«
طالب  ده ها  عملیات  این  جریان  در  دوستم،  گفته ی  به 
مسلح کشته و زخمی شده و هم چنان بیش از صد تن دیگر 

بازداشت و یا هم تسلیم شده اند.

»علیه کسانی که من را به نسل کشی متهم می کنند شکایت 
می کنم«

رفته،  به والیت های شاملی کشور  بار که جرنال دوستم  هر 
انتقاد  امرش  زیر  نیروهای  و  او  عملکردهای  از  نیز  شامری 
شامل  والیت ها  از  شامری  در  دوستم  که  گفته اند  و  کرده 
تقویت  را  انداخته و حزب خود  راه  نسل کشی  و  قوم گرایی 

می کند.
به  را  او  که  افرادی  علیه  می گوید،  دوستم  آقای  بار  این  اما 
نسل کشی متهم می کنند شکایت کرده و آن ها را به محکمه 
کارشناس  به عنوان  تعداد  که یک  افزوده  او  خواهد کشاند. 
نظامی  عملیات  و  می کنند   تبلیغات  او  علیه  نظر  و صاحب 

تحت رهربی او را دیگرگونه جلوه می دهند.

دوستم گفته که براساس فیصله شورای امنیت ملی و هدایت 
او  است.  رفته  فاریاب  و  جوزجان  به  غنی   جمهور  رییس 
اما  مى کنند،  افغانستان  تجزيه  به  متهم  مرا  آن ها   « افزوده: 
در  است  کشور  جنوب  از  و  پشتون  که  غنى  ارشف  به  من 
انتخابات راى داده ام؛ به خاطرى که  مسئله شامل و جنوب 

و قوم را از بني بربم.«
چنین  که  نیست  رشایطی  در  افغانستان  او،  گفته ی  به 
وحدت  به خاطر  باید  و  شود  اظهار  غیرمسئوالنه  حرف های 
ملی و متامیت ارضی کار کنند.  او گفته است: »من به خاطر 
متاميت ارىض، وحدت مىل و نابودى دشمنان افغانستان و 
مى کنند،  را سنگسار  زنان  و  مى بُرند  را رس  مردم  که  کساىن 

مى جنگنم...«
در سوم ماه سنبله امسال که دوستم به والیت های شامل رفته 
بود، در مقابل کسانی که او را به نسل کشی متهم می کردند 
گفت، این افراد زبان »آی اس آی« اند و به دستور پاکستان 

این گونه حرف ها را علیه او می گویند.

محرمانه  گزارش  یک  در  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
نوشته است که در سال 2015 پولیس افغانستان یک چهارم 

اعضایش را از دست داده است.
نوشته  محرمانه  گزارش  این  از  نقل  به  ژورنال  اسرتیت  وال 
است که در سال گذشته میالدی بیش از 3۶000، تن صفوف 
گزارش  یک  در  داخله  وزارت  کرده اند.  ترک  را  پولیس 
را  اسرتیت ژورنال آن  وال  که  کنندگانی  به کمک  محرمانه 
از 3۶000 تن  دیده است، گفته است که سال گذشته بیش 

این نیروها را ترک کرده اند.
این روزنامه هم چنان نوشته، »این کمک کنندگان که ایاالت 
میلیارد   1۸ از  بیش  دارد،  را  سهم  بیشرتین  آن  در  متحده 
دالر را رسمایه گذاری و بخش بزرگ وجوه پولیس را تأمین 

کرده اند.«

آماری را که وزارت داخله به این رسانه داده نشان می دهد، 
»حدود 200 پولیس در ماه جنوری امسال کشته شده اند.«

وزارت داخله گفته که خروج رسبازان خارجی باعث افزایش 
تلفات  نیز  از سویی هم طالبان  و  پولیس شده است  تلفات 

بی پیشینه ای را متحمل شده اند.
در این گزارش »حمالت فزاینده ی طالبان و رهربی ضعیف« 
صفوف  از  نیروهای  این  ترک  و  تلفات  دلیل  عمده ترین 

پولیس گفته شده است.
اما وزارت داخله این گزارش را رد کرده است. نجیب دانش، 
معاون سخن گوی این وزارت در این مورد گفته است: »رقم 
کل نیروهای ما 15۷هزار نفر است و رقم افرادی که از جمع 
نیروهای امنیتی ما به دالیل مختلف در طی یک سال نبودند، 
رخصت بودند، غیر حارض بودند و یا مریض بودند به چهار 

تا 5 هزار می�رسد.«
این آمار در حالی منترش می شود که در مدت چهارده سال 
بخش  در  خارجی  کشورهای  کمک های  بیشرتین  گذشته 
می شود  منترش  زمانی  گزارش  این  رسید.  مرصف  به  نظامی 
این  اکنون  و  داد  استفاده  سمتش  از  داخله  وزیر  اخیراً  که 
رسپرست  سوی  از  کشور  دیگر  امنیتی  ارگان  دو  و  وزارت 

اداره می شوند.
در همین حال نیروهای امنیتی در چندین والیت در شامل 
و جنوب با شورشیان مسلح مرصوف نربد هستند. به گفته ی 
آگاهان، در چنین وضعیت نبود رهربی سامل نیروهای امنیتی 
می تواند مشکالت جدی را فراه راه نیروهای امنیتی قرار دهد 

و منجر به سقوط چندین ولسوالی یا حتا والیت شود.

اطالعات روز: کمیته ویژه قضایای خشونت علیه خربنگاران به 
دستور رسور دانش، معاون دوم رییس جمهور، تشکیل شد.

نوشته  خربنامه ای  در  جمهوری  ریاست  دوم  معاونیت  دفرت 
است که کمیته عدلی و قضایی کابینه دیروز، ۸ حوت، تصمیم 
تا از متامی قضایای  گرفت تا یک کمیته ویژه تشکیل دهد 
خشونت علیه خربنگاران گزارش کامل تهیه کند. این کمیته 
از قضایای  بسازد که هریک  تا مشخص  مؤظف شده است 
مراحل کشف،  از  مرحله  در کدام  علیه خربنگاران  خشونت 

تحقیق یا محاکم قرار دارد.

 « گفت:  قضایی،  و  عدلی  کمیته  جلسه  رییس  دانش،  آقای 
متأسفانه قضایای خشونت علیه خربنگاران، تا هنوز به جدیت 
الزم تعقیب نشده است و مشکالت زیادی در این زمینه وجود 

دارد که باید به رسعت و قاطعیت به آن ها رسیدگی شود.«
عضو  پنج  خربنگاران  علیه  خشونت  قضایای  ویژه  کمیته 
کل  دادستانی  ریاست  تحت  کمیته  این  و  داشت  خواهد 
از دادستانی کل، یک عضو از  تشکیل می شود. یک عضو 
ریاست امنیت ملی، یک عضو از وزارت داخله، یک عضو 
از وزارت اطالعات و فرهنگ و یک عضو دیگر از فدراسیون 

خربنگاران، اعضای این کمیته را تشکیل خواهند داد.
مورد   ۶20 تاکنون  که  می شود  تشکیل  درحالی  کمیته  این 
خشونت علیه خربنگاران در طول سال های گذشته رخ داده و 
در 59 مورد منتج به قتل گردیده است. تنها در یک سال اخیر 
95 مورد خشونت علیه خربنگاران رخ داده که 24 مورد آن 

سازمان یافته بوده است.
در همین حال دادستانی کل در جلسه کمیته عدلی و قضایی 
کابینه گفته است که در مجموع تاهنوز به 12 مورد از قضایای 

خشونت علیه خربنگاران رسیدگی کرده است.

حمله انتحاری در کابل
' 15 کشته و 31 زخمی برجای گذاشت 

حمله انتحاری در کنر 14 کشته و 40 زخمی برجای گذاشت 

جنرال دوستم: تا یک هفته دیگر فاریاب را پاکسازی می کنم 

پولیس افغانستان در سال 2015 یک چهارم اعضایش را از دست داده است

کمیته ویژه قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکیل شد



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

از  پس  که  معلوم الحالی  حلقات  برخی  طلبی  زیاده 

و  کردند  تنگ  دیگران  برای  را  عرصه  طالبان  سقوط 

مردم  رفته  رفته  بیاموزند،  روزگار  گذشت  از  نخواستند 

قومی  تعصب های  دام  در  ناخواسته  ای  صورت  به  را 

انداخت. حتا رقابت میان گروه هایی که از قوم واحدی 

بودند نیز با هدف تضعیف اقلیت ها و به صورت سازمان 

که  نامیمونی  طرح های  مجریان  شد.  عملی  یافته ای 

حمایت بی دریغ غرب را نیز داشتند، از هیچ کاری برای 

غربی ها  نشدند.  گردان  روی  شان  طرح های  اجرای 

مشروعیت اش  که  بودند  روبه رو  دولتی  با  یک سو  از 

نقش  کردن  بی رنگ  عمومی،  سالح  خلع  گرو  در 

فرماندهان مقتدر پیشین و ترویج مردم ساالری بود اما 

البته  که  فریبنده ای  شعارهای  با  و  نام ها  همین  تحت 

هم  جامعه  مختلف  اقشار  میان  در  میلیونی  طرفداران 

وزیر  که  -چنان  شده  یاد  طرح های  مجریان  داشت، 

دفاع پیشین امریکا در خاطراتش مدعی شده-پنهان از 

به تسلیح تدریجی کسانی زدند که  نظر غربی ها دست 

مالیه دهندگان غربی خواهان حذف همیشگی شان از 

صحنه ی سیاسی این کشور بودند.

بود  قدرت  از  طالبان  رفتن  از  بعد  چهارم  سال های  در 

که طالبان مجدداً با قدرت نمایی بیشتری ظاهر شدند و 

درماندگی نیروهای ائتالف به رهبری امریکا برای نابود 

کردن این گروه، با طرح مسئله مصالحه با آنان آشکار 

برای متقاعد کردن طالبان  بین المللی  شد. تالش های 

قابل  دستاورد  بدون  هم چنان  و  شد  آغاز  مصالحه  به 

توجهی ادامه دارد.

رهبران مجاهدین برای حامدکرزی که اداره ی کشور را 

در دست داشت بیگانه نبودند، او توانست همه آن ها را 

راضی نگه دارد، حتا اسماعیل خان را که فرزند جوان 

داده  دست  از  هرات  در  قدرت  رقابت های  در  را  خود 

نیروهای  نخستین  که  کسی  دوستم  جنرال  اما  بود. 

به  قدم  طالبان  حاکمیت  براندازی  برای  را  امریکایی 

قدم و سنگر به سنگر همکاری کرد و تا آخرین لحظه ی 

و  مدون  برنامه ی  یک  در  ماند،  آنان  کنار  در  پیروزی 

سنجیده شده ای از صحنه کنار زده شد. 

امر  این  به  افغانستان  سیاست  گردانان  صحنه  شاید 

سال  پنج  در  مجاهدین  جنگ های  که  نبودند  واقف 

عمده  دلیل  یک  فقط   )1375-1371( شان  حاکمیت 

داشت: تالش برای ابراز وجود.

کابل  در  مذهبی  گروه های  و  تنظیم ها  از  کدام  هر 

سال ها با هم جنگیدند و آن جنگ ها می توانست درس 

عبرتی برای قرن های آینده باشد. اما سیاست حذف و 

رهبرانی  از  کدام  هر  سوی  از  دیگران،  گرفتن  نادیده 

که در هر بخشی از افغانستان قدرت یافته بودند بعدها 

این غالیه  برای مدتی  یافت و آمدن طالبان  ادامه  هم 

را خاموش کرد. 

والیت های شمالی  بر  همان سال ها  در  دوستم  جنرال 

محمد  عطا  محقق،  محمد  حاجی  می راند.  حاکمیت 

نادری، محمد نسیم مهدی و چندین  نور، سید منصور 

مجاهدین  برجسته ی  شخصیت های  از  دیگر  تن 

به عنوان معاونان جنبش ملی اسالمی که رهبری اش با 

جنرال دوستم بود، فعالیت داشتند. 

اما وقتی آب ها از آسیاب افتادند و حامدکرزی با صدای 

بر طالبان وارد صحنه شد،  پیروزی  نخستین طبل های 

حذف تدریجی این جنرال نیز آغاز شد. 

رییس  غنی،  اشرف  محمد  که  افغانستان  ترک تباران 

کم  نامید،  آنان  رهبر  اخیراً  را  دوستم  جنرال  جمهور، 

نماد قدرت  بردند که جنرال دوستم  امر پی  این  به  کم 

نوعی  او  گرفتن  نادیده  برای  تالش  و  است  ایشان 

هم  کشور  این  ترکان  شدن  گرفته  نادیده  برای  تالش 

می باشد. 

انتخابات  در  سپس  و   2004 سال  انتخابات  در  آن ها 

شگفت انگیزی  به صورت  دوستم  جنرال  از   2009

داشت  آن  بر  را  حاکمیت  امر  این  کردند.  حمایت 

انجام  او  نقش  کردن  کم رنگ  برای  تازه  ای  تالش  تا 

اکبربای علم شد  به اسم  بود که شخصی  دهد. همان 

و بهانه هایی که ناشی از ادعای او مبنی بر رفتار جنرال 

با او بود ارگ را بر آن داشت تا خانه ی جنرال  دوستم 

به  دادن  تن  به  وادار  را  او  و  کند  کابل محاصره  در  را 

دوستم  جنرال  مقاومت  اما  سازد.   پوشالی  محاکمه ی 

انتخابات  در  سرانجام  و  گذاشت  ناکام  را  طرح  این 

نادیده گرفتن یک قومیت که  اخیر جهانیان دیدند که 

دارای پیشینه ی فرهنگی عمیق و درخشانی است، کار 

ساده ای نبوده است. 

از طرفی، روسیه که خود را در میدان تازه ای از رقابت با 

امریکا و متحدانش می بیند، خواهان افتادن افغانستان 

در  سنتی اش  مرزهای  که  نیست  جنگ هایی  دام  در 

جنوب و در سرزمین های تحت نفوذش در آسیای میانه 

را ناآرام جلوه دهد. 

رویترز  خبرگزاری  سوی  از  اخیراً  که  تحلیلی  اساس  بر 

را  خود  داخلی  امنیت  که  نیز  هند  و  چین  شده،  منتشر 

وابسته به ثبات افغانستان می دانند، عالقه مند همکاری 

از  اما  اند.  افغانستان  در  ثبات  و  آرامش  ایجاد  برای 

با  تا حدودی  هردو  حمایت  مورد  گروه  یافتن  که  آن جا 

اما و اگرهایی همراه است، نمی توان چشم انداز روشنی 

در این زمینه نشان داد. 

بسیار  که  می کنند  صحبت  زبانی  به  چین  اویغورهای 

نزدیک به زبان اوزبیکی مردم افغانستان است، از این 

از  نمی توان  را  اوزبیک ها  با  آن ها  نزدیکی  امکان  نظر 

نظر دور داشت. لیکن، داعیه ی آن ها با آن چه طالبان 

جدایی  آن ها  نیست.  یکی  دارند  افغانستان  درون  در 

افغان  طالبان  میان  در  چیزی  چنین  که  می کنند  طلبی 

دیده نشده است. 

و  اوزبیک  نیروهای  از  تا  بوده اند  تالش  در  طالبان 

هیچ  را  آنان  از  زیادی  عده ی  کنند.  استفاده  ترکمن 

روی  به  وادار  بی روزگاری  و  بیکاری  از  غیر  چیزی 

گرداندن از حکومت نکرده است. برخی از آنان گفته اند 

اما  باشند  داشته  امن  و  آباد  که می خواسته اند کشوری 

گوش  گذشته  سالیان  طول  در  شان  نداهای  به  دولت 

نسپرده است. 

گروه   فعالیت های  شدن  سرگرفته  از  زمزمه ی  که  حاال 

طالبان و داعش در بهار بر سر زبان هاست این سوال 

برابر  در  می توان  آیا  که  می گیرد  شکل  ذهن ها  در 

همه ی نامالیمات پیشرو ایستاد؟ 

از  پس  را  خود  بقای  نتواند  اگر  ملی  وحدت  حکومت 

پایان دومین سال شکل گیری اش تضمین کند، بحران 

مشروعیت نیز بر چالش های موجود افزوده خواهد شد.

در  مجاهدین  دوباره ی  کردن  متحد  برای  تالش 

در کابل شکل گرفته اند،  اتحادهایی که  و  شمال شرق 

بار  است  ممکن  که کشور  باشند  معنا  این  به  می توانند 

سال های  اوایل  در  که  بیفتد  مسیری  همان  در  دیگر 

اتحادها  این  اگر  است.  شده  تجربه  خورشیدی  هفتاد 

یک  اهمیت  و  نقش  دادن  جلوه  کم رنگ  برای  بازهم 

و  اعضا  است  ممکن  یابند،  ادامه  خاص  قومی  گروه 

تحریک  افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش  هواداران 

شوند. 

هنوز  و  است  نکرده  تغییری  قدرت  هسته های  هنوز 

و  هستند  نیرو  بسیج  قدرت  دارای  مجاهدین  احزاب 

دسترسی به اسلحه در میان اقشار مختلف در محل های 

مختلف نیز چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. 

نگران  حاضر  حال  در  افغانستان  شمال  در  مردم 

میان گروهی  جنگ های  دوران  به  کشور  بازگشت 

هستند و از آن جا که انتخابات مسئله قومی را یک بار 

دیگر پررنگ تر کرده است، ممکن است وابستگی های 

شکل گیری  دلیل  آینده  ماه های  در  مذهبی  و  قومیتی 

را در  باال  تازه ای شود. در آن صورت دست  جناح های 

که  داشت  خواهند  کسانی  قدرت  به  دستیابی  تقالی 

و  حزب  طرفداران  میان  در  وفادارای  میزان  بیشترین 

گروه خود را مشاهده کنند. 
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آملان  به کشور  پناه یافنت  برای  پناه جویان که  از  نفر  روز قبل 125  چند 

رفته بودند، باالخره پناه نیافتند و به کشور برگردانده شدند. یک تعداد 

به استقبال این پناه نیافته گان رفتند و برنی که در دست داشتند، روی 

آن نوشته بود: به افغانستان خوش آمدید! افغانستان به شام نیاز دارد. 

اما درست نیست. جوانانی که این برن را حمل  این شعار درشت است 

عضو  هم  شاید  باشند،  جمهوری  ریاست  گامشتگان  شاید  می کردند، 

نهادها و جریان هایی که نان شان چرب است و خرج شان درشت؛ به 

هر صورت، رفنت آن ها جزء سناریوی پوشالی است که برای جلوگیری از 

فرار جوانان نوشته شده است. 

شعار استقبال کنند گان خوش آمد گویی بود، اما آن ها قطعاً به افغانستان 

خوش نیامده. این که افغانستان به جوانان نیاز دارد، شکی نیست. اما 

جوانان  توانای  بازوان  به  چقدر  و  می شود  مدیریت  چگونه  نیازها  این 

ادارات  در  استخدام  جریان  به  کوتاهی  نگاهی  بگذارید  می شود؟  رفع 

نرفنت  یا  رفنت  مورد  در  رفقا  از  یکی  با  قبل،  روز  چند  بیاندازم.  دولتی 

صحبت داشتم. حرف ما کشید به سختی و مشکالت یافنت کار. رفیق 

من انجنیر آب رسانی است. گفت در یکی از وزارت خانه ها بست اعالن 

امتحان تحریری شدم،  پر کردم. شامل  را  رفتم فورم درخواستی  شد، 

شدم،  دعوت  تقریری  امتحان  برای  کردم.  پاس  را  تحریری  امتحان 

رفتم. به جای این که از من در مورد کار بپرسند و از توانایی هایم امتحان 

رد  زمینه ی  و  کنند  احساساتی  مرا  تا  متسخر  به  کردند  رشوع  بگیرند، 

کردنم را فراهم کنند. از هر دری که به من توهین کردند، من خشمگین 

با  آن قدر  من  گرفته ام.  خو  دست  این  از  حامقت های  با  چون  نشدم، 

مدیران فاشیسِت کار در افغانستان کار کرده ام که بچه بازی های منابع 

بدون  من  شدم.  رد  بازهم  رس  آخر  اما  بفهمم.  را  وزارت خانه ها  برشی 

هیچ پشتوانه و سفارشی برای کار مراجعه کرده بودم، از اول می فهمیدم 

پیش  پا  توانایی هایم  بر  تکیه  با  اما  است  صفر  من  کاریابی  شانس 

گذاشتم. دیدم منی شود، یکی از وزرای برحال کابینه و یکی از معینان 

خود هامن وزارت را واسطه کردم، بازهم نشد. 

دولتی.  نهادهای  و  ادارات  به  شده  خالصه  کار  می کنم.  درکت  گفتم 

وضع  منی توانند.  فراهم  کاری  فرصت های  و  است  مشبوع  موسسات 

خراب است و دامنه ای اشتغال زایی هر روز محدودتر از روز قبل می شود. 

او از کارهایی که با موسسات کرده بود، از پروژه هایی که برای وزارت ها 

انجام داده بود، از این که چطور به پروژه هایش گیر می داده اند و آخر رس 

چگونه در برابر استدالل و حساب دقیق مجاب می شدند، سخن ها گفت 

که منی شود همه اش را این جا نگاشت. 

و  توانا  جوانان  سینه ی  به  رد  دست  که  است  مورد  از صدها  یکی  این 

شایسته می خورد و بست ها میان مدیران وزارت خانه ها و تیکه داران قدرت 

امتیاز،  به عنوان  وزارت خانه ها  بست های  می شود. سهمیه بندی  معامله 

سهمیه های  ُخب  توانایی.  و  شایستگی  لنگ  پای  به  سنگی ست  خود 

وزارت به کی داده می شود؟ به رهربان قومی. رهربان قومی، چه کسانی 

را در ادارات جابه جا می کنند؟ آن هایی که حارض اند هفت روز هفته و 

12 ماه سال، جز توصیف رهرب نگویند و هرچه رهرب گوید، بگویند چشم! 

سیاه رهرب را سیاه و سفیدش را سفید بپذیرند. 

رهربان  و  حکومت  ستم  از  که  مهاجرینی  برگشنت  وجود،  این  با  حاال 

قومی کشور را ترک و در جست وجوی پناهگاهی شده بودند، آیا واقعاً 

خوش است؟ آن ها چقدر به این در و آن در بزنند تا کاری بیابند؟ گیریم 

که رهربان و مقامات به خاطر فریب عوام، متامی آن 125 نفر برگشت 

خورده را نوازش کرده و زمینه ی کار را برای شان فراهم کرد، آیا مشکل 

آیا جوانانی  وزارت خانه ها حل می شود؟  تقسیم بست های  و  تیکه داری 

که در لست پاچه خواران رهرب ترشیف ندارند، بر اساس شایستگی جذب 

خواهند شد؟ نخیر! هیچ تغییری در این مسیر پدیدار نیست و نخواهد 

شد. با این حساب، افغانستان به جوانان به ستوه آمده و فراری چه نیازی 

دارد؟

شام هم حتامً رفیقانی دارید، حتا ممکن خودتان ماه هاست که به دنبال 

کار باشید، فورم های کاری وزارت خانه ها را مطابق به توانایی های تان 

پر کرده باشید، اما آخر کار، دیده باشید که هامن بست به کسی سپرده 

شده که از لحاظ توانایی یک چهارم شامست و از لحاظ سواد و دانش، 

این  چیز  چه  به  که  منی گویید  باخود  است.  عقب تر  شام  از  سال   10

وطن دل خوش کنم؟ بارها دیده باشید که توانایی ها و شخصیت شام یا 

دوستان تان زیر هیبت و اعتبار امضای رهربان خرد و خمیر شده، کاری 

نفر برگشت  از دست شام ساخته نیست. دلیل این که هامن 125  هم 

شایستگی ها  وقتی  است.  همین  نیامده،  خوش  افغانستان  به  خورده 

سهمیه بندی  و سهمیه ها از دربار رهربان بیرون منی شود، کدام منطق 

پاچه خواران و  دارد؟ جز منطق  نیاز  به جوانان  افغانستان  می پذیرد که 

دروغگویان زمان!

بهافغانستانخوشنیامدهاند
شهباز ایرج

آیا افغانستان 
بهدورانجنگهایمیانگروهی

باز خواهد گشت؟
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از جنگیدن در طوالنی ترین مبارزه  در طول  ایاالت متحده، پس 

قرار  افغانستان  در  خود  شکست  آستانه ی  در  اکنون  خود،  تاریخ 

گرفته است. این چطور ممکن است؟ چگونه تنها ابرقدرت جهان 

که 15 سال پیاپی در این کشور جنگیده است، 100000 نفر از 

بهترین سربازانش را به آن جا اعزام کرده است، جان 2200 نفر 

از این سربازان را قربانی کرده است، بیش از یک تریلیون دالر 

صرف عملیات نظامی اش کرده است، در یک رکورد بی سابقه صد 

کمک  و  »بازسازی«  و  »ملت سازی«  برای  را  دیگر  دالر  میلیارد 

نفری  هزار   350000 ارتشی  آموزش  و  تجهیز  بودجه،  تامین  به 

قادر  هم  هنوز  است،  داده  اختصاص  افغانستان  متحدانش  از 

نیست تا در یکی از فقیرترین کشورهای جهان صلح برقرار کند؟ 

ناامیدکننده  آن چنان   2016 سال  در  افغانستان  ثبات  چشم انداز 

برنامه ریزی شده ی  پیش  از  خروج  اخیراً  اوباما  دولت  که  است 

از  نفر   10000 حدود  در  و  است  کرده  متوقف  را  نیروهایش 

باقی  افغانستان  در  نامحدود  برای مدتی  ایاالت متحده  سربازان 

خواهند ماند. 

اگر قرار باشد شما گره کور معمای جنگ افغانستان را باز کنید، 

آمریکا،  شکست  عوامل  از  یکی  که  می شدید  متوجه  آن زمان 

فوالدین  گام های  است:  قرن  سیاسی  پارادوکس  بزرگ ترین 

توسط گل هایی  واشنگتن،  مقاومت ناپذیر  و  نظامی عظیم  نیروی 

صورتی رنگ متوقف شده است: گل های خشخاش. 

در  واشنگتن  نظامی  عملیات های  دهه،  سه  از  بیش  برای 

افغانستان تنها زمانی موفق بوده است که به راحتی با برنامه های 

و  است،  هماهنگ شده  مرکزی  آسیای  تریاک  غیرقانونی  قاچاق 

هر زمان که موفق به این کار نشده باشد، شکست خورده است. 

نخستین تهاجم ایاالت متحده به افغانستان در سال 1979 آغاز 

شد. این حمله موفق بود؛ تاحدودی به این دلیل که جنگ نیابتی 

این  از  اخراج شوروی ها  برای  سیا  سازمان  توسط  راه اندازی شده 

کشور، مشکلی برای استفاده ی متحدان افغان آمریکا از تجارت 

مواد مخدر برای تامین مبارزه ی طوالنی خود در یک دهه ایجاد 

نکرد. 

زمان  از  که  مداومی  مبارزه ی  15 سال  تقریباً  در  دیگر،  از سوی 

شد،  آغاز   2001 سال  در  افغانستان  به  متحده  ایاالت  حمله ی 

به این دلیل موفق به محدودساختن شورش طالبان نشده  عمدتاً 

است که ایاالت متحده قادر به کنترل تجارت هروئین نیست. با 

افزایش ناگهانی تولید تریاک از حداقل 180 تُن به میزان شرم آور 

توسط  افغانستان  اشغال  نخست  سال  پنج  طی  در  تُن   8200

وخیم ترشدن  در  افغانستان  خاک  می آمد  به نظر  متحده،  ایاالت 

با محصولی  بود  برداشت خشخاش همراه  دارد. هر  اوضاع نقش 

جدید از مبارزان نوجوانی برای ارتش چریکی درحال رشد طالبان. 

از  افغانستان در بیش  از تاریخ غم انگیز و پرآشوب  در هر مرحله 

داخلی  1980، جنگ  دهه ی  در  نیابتی  -جنگ  40 سال گذشته، 

در دهه ی 1990، و حمله ی آمریکا از سال 2001 تاکنون- تریاک 

کشور  این  سرنوشت  به  شکل دادن  در  قابل توجهی  و  مهم  نقش 

پیچش های سرنوشت، محیط  تلخ ترین  از  در یکی  داشته است. 

آمریکا  نظامی  تکنولوژی های  با  افغانستان  منحصربه فرد  زیست 

تالقی کرد و این کشور محصور در خشکی به تولیدکننده ی اصلی 

مواد مخدر در جهان تبدیل شد – کشوری که تجارت غیرقانونی 

موادمخدر بر اقتصاد مسلط است، انتخاب های سیاسی را تعریف 

کرده و سرنوشت مداخالت خارجی را تعیین می کند. 

جنگ نیابتی )1992-1979(

جنگ مخفی سازمان سیا علیه اشغال افغانستان توسط شوروی در 

طول دهه ی 1980، باعث شد تا مرز غیررسمی میان افغانستان 

تجارت  بی وقفه ی  گسترش  برای  بستری  به  تبدیل  پاکستان  و 

جهانی هروئین شود. وزارت امور خارجه ی ایاالت متحده در سال 

پولیسی  نیروی  هیچ  قبایلی  مناطق  »در  که  داد  گزارش   1986

وجود ندارد. هیچ دادگاهی وجود ندارد. مالیات وجود ندارد. هیچ 

سالحی غیرقانونی نیست... حشیش و تریاک را اغلب در همه جا 

می توان دید«. تا آن زمان، این روند برای مدت ها در جریان بوده 

است. این سازمان به جای تشکیل ائتالفی از رهبران، به سرویس 

اطالعاتی پاکستان )آی.اِس.آی( و همکاران افغانش تکیه کرد 

که خیلی زود تبدیل به مدیران اصلی قاچاق روبه رشد موادمخدر 

در آن سوی مرز شدند. 

جای تعجب نیست که این سازمان زمانی که تولید غیرقابل کنترل 

 1970 دهه ی  در  تُن   100 ساالنه  حدود  از  افغانستان  تریاک 

در  کردند.  سکوت  رسید،   1991 سال  در  تُن   2000 ساالنه  به 

سیا  سازمان  تالش های  که  زمانی   ،1980 و   1979 سال های 

تریاک  از  هروئین  تولید  برای  کارخانه ای  بود،  گسترش  درحال 

در مرز افغانستان و پاکستان باز شده بود. این منطقه خیلی زود 

سال  در  شد.  جهان  هروئین  تولیدکننده ی  بزرگ ترین  به  تبدیل 

1984، رقم تکان دهنده ی 60 درصد از بازار تریاک ایاالت متحده 

از این منطقه عرضه می شد. در داخل  اروپا  بازار  از  و 80 درصد 

)بله،  صفر  به  نزدیک  از  هروئین  به  معتادان  تعداد  پاکستان، 

صفر( در سال 1979 به 5000 نفر در سال 1980 و 130000 نفر 

در سال 1985 رسید – نرخ اعتیاد آن قدر باال بود که سازمان ملل 

آن را تکان دهنده خوانده بود. 

تریاک   ،1986 سال  در  خارجه  امور  وزارت  گزارش  براساس 

نیاز  چراکه  است،  جنگ زده  کشور  یک  در  ایده آلی  »محصول 

به راحتی  و  می کند  رشد  به سرعت  دارد،  اندکی  سرمایه گذاری  به 

آب وهوای  عالوه براین،  می شود«.  تجارت  و  شده  منتقل 

افغانستان کامالً با این محصول معتدل تناسب دارد. و محصول 

آن به طور متوسط، دو تا سه برابر باالتر از مثلث طالیی جنوب 

با  همزمان  است.  موادمخدر-  تجارت  قبلی  -پایتخت  آسیا  شرقی 

جماهیر  نمایندگان  و  سیا  سازمان  میان  بی امان  جنگ  این که 

شوری منجر به آواره شدن حداقل سه میلیون پناه جو و آسیب زدن 

به چرخه ی تولید مواد غذایی در افغانستان شد، کشاورزان افغان 

آوردند،  روی  مخدر  مواد  تجارت  و  به کشت  ناامیدی«  اوج  »در 

آن  باال«ی  و »سود  تولید می شد  به سادگی  این محصول  چراکه 

گزارش  برطبق  کند.  تامین  را  غذایی  مواد  هزینه ی  می توانست 

کاالهای  »تهیه ی  برای  نیز  مقاومت  عناصر  خارجه،  امور  وزارت 

بودجه  تامین  و  خود  کنترل  تحت  جمیعت  برای  موردنیاز  اساسی 

برای خرید سالح« وارد تولید و قاچاق مواد مخدر شدند. 

قدرت  مجاهدین  نیروهای   1980 دهه ی  اوایل  در  که  زمانی 

داخل  در  آزاد  مناطقی  ایجاد  به  شروع  و  گرفتند  دست  به  را 

افغانستان کردند، آن ها عملیات های خود را با جمع کردن مالیات 

پُرسود  تجارت  و  کشت  در  که  می کردند  تامین  روستاییانی  از 

هلمند  حاصل خیز  دره ی  در  به ویژه  داشتند،  دست  خشخاش 

افغانستان  جنوب  غذایی  محصوالت  از  زیادی  بخش  زمانی  که 

را  سیا  سازمان  سالح های  کاروان ها  می شد.  تولید  آن جا  در 

با  و  می آوردند،  خود  با  مناطق  این  به  مقاومت  نیروهای  برای 

براساس گزارش   – بازمی گشتند  پاکستان  به  تریاک  محموله های 

توافق  و  آگاهی  با  اوقات  »اغلب  کار  این  تایمز«،  »نیویورک 

مقامات استخباراتی پاکستانی یا آمریکایی که از مقاومت حمایت 

می کردند« انجام می شد. 

تریاک هایی که از آن سوی مرزها توسط جنگ جویان مجاهدین 

پاکستان  هروئین  تولید  کارگاه های  به  می شد،  آورده  ارمغان  به 

می رسید–  فروش  به  کشور  این  غربی  شمال  مرزی  والیت  در 

جنرال  سیا،  سازمان  نزدیک  متحد  توسط  که  جنگی  منطقه ای 

خیبر  والیت  در  تنها   ،1988 سال  در  می شد.  کنترل  فضل الحق 

درحدود 100 تا 200 کارگاه تولید هروئین وجود داشت. عالوه بر 

گلبدین  بلوچستان،  ایاالت  سلطان  کوه  جنوبی  منطقه ی  در  آن، 

افغان موردعالقه ی سازمان سیا، سه پاالیشگاه  حکمتیار، متحد 

تریاک  محصول  از  زیادی  بخش  که  می کرد  کنترل  را  هروئین 

دره ی هلمند را تبدیل به هروئین می کرد. کامیون های لوجستیکی 

بند  از  سیا  سازمان  سالح های  جعبه های  با  پاکستان  ملی  ارتش 

این  هروئین  محموله های  با  و  می رسیدند  مناطق  این  به  کراچی 

از  که  می کردند  ترک  فرودگاه ها  و  بندرگاه ها  به سمت  را  مناطق 

آن جا این محموله ها به بازارهای جهانی صادر می شد. 

بود،  پایان یافتن  این جنگ درحال   زمانی که  ماه می 1990،  در 

سازمان  عنصر  مهم ترین  که  داد  گزارش  پست«  »واشنگتن 

هروئین  قاچاق  اصلی  رهبران  از  یکی  حکمتیار،  گلبدین  سیا، 

آمریکایی و  ادعا کرد که مقامات  بوده است. »واشنگتن پست« 

اتهامات  بررسی  از  مدت ها  پاکستان،  »آی.اِس.آی«  هم چنین 

امر  این  و  می رفتند  طفره  حکمتیار  توسط  هروئین  خریدوفروش 

ایاالت متحده  بوده است که سیاست  دلیل  این  تاحدزیادی »به 

نفوذ  علیه  جنگ  به  نسبت  افغانستان،  در  موادمخدر  با  دررابطه 

شوروی در آن کشور در مرحله ی ثانوی قرار داشت«. 

در  سیا  سازمان  سابق  عملیاتی  مدیر  کوگان  چارلز  درحقیقت، 

افغانستان، بعدها با صراحت دررابطه با این انتخاب های سازمان 

استرالیا گفت: »ما  تلویزیون  به  او در سال 1995  صحبت کرد. 

مواد  تجارت  درمورد  تحقیقاتی  به  تا  نداشتیم  زمان  یا  منابع  واقعاً 

از  این مسئله  برای  نیست  نیازی  نظر من،  به  و  بپردازیم.  مخدر 

بله، درست است است که پیامدهایی  کسی عذرخواهی کنیم... 

وجود داشت در تجارت مواد مخدر، اما هدف اصلی ما تامین شد. 

شوروی ها افغانستان را ترک کردند«. 

جنگ داخلی افغانستان و ظهور طالبان )2001-1989(

نوشته  آن  از  آشکارا  )که  »پنهانی«  مداخله ی  این  درازمدت،  در 

تولید  به  منجر  می کنند(  فخرفروشی  آن  با  دررابطه  حتا  و  شده 

شد  بسته  نه  هرگز  که  شد  ژئوپولیتیکی  بی ثباتی  از  سیاه چاله ای 

و نه درمان یافت. 

افغانستان، کم باران و بی آب وعلف، در منطقه ای قرار گرفته است 

از  هرگز  کشور  این  و  شده اند  خشک  اکنون  باران زا  ابرهای  که 

ویرانی بی سابقه ای که در سال های نخستین تهاجم آمریکا دچار 

آن شده بود، بهبود نیافت. به جز مناطق پر آبی مانند دره ی هلمند، 

اکوسیستم  نیز  زمان  همان  در  کشور  این  نیمه خشک  ارتفاعت 

نخستین  زمان  در  آن  قابل توجه  جمیعت  تامین  برای  شکننده ای 

تهاجم در سال 1979 داشت. زمانی که آتش جنگ در سال های 

این  واشنگتن،  به رهبری  اتحاد  یافت،  کاهش   1992 تا   1989

زمینه ی  در  هم  و  صلح  از  حمایت  در  هم  و  کرد،  ترک  را  کشور 

بازسازی ساختار مالی آن ناکام ماند. 

کشته،  میلیون   1.5 با  که  کشور  این  از  به سادگی  واشنگتن، 

از  بزرگ  دسته ای  و  ویران  اقتصادی  پناهنده،  میلیون   3

درگیر  می جنگیدند  قدرت  سر  بر  که  مسلحی  جنگ ساالران 

درطول  برگرداند.  رو  شد،  تخریب کننده  داخلی  جنگ های 

اتفاق  آمریکا  از خروج  که پس  داخلی  ویران گر  سال های جنگ 

تنها محصولی کردند که  افغان شروع به کشت  افتاد، کشاورزان 

سود فوری آن تضمین شده بود: خشخاش. کشت تریاک، که در 

دوران جنگ های دهه ی 1980 چندین برابر شده و به 2000 تُن 

در سال می رسید، در طول جنگ های داخلی دو برابر شد. 

در این دوران هرج ومرج، صعود تریاک را باید به عنوان پاسخی به 

آسیب های شدیدی درنظرگرفت که در نتیجه ی دو دهه جنگ بر 

این کشور تحمیل شد. با بازگشت آن سه میلیون پناهنده به این 

آن ها  بود.  خداداده  نعمتی  خشخاش  مزارع  جنگ زده،  سرزمین 

مناطق  این  سنتی  محصول  که  گندم،  میزان  این  کشت  برای 

بود، نیازمند کارگران بیشتری بودند. عالوه براین، تاجران تریاک 

به تنهایی قادر بودند تا با سرعت کافی به کشاورزان فقیر خشخال 

پول نقد بدهند. این پول ها برای بقای بسیاری از آن روستاییان 

فقیر حیاتی بود.
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 ترجمه: معصومه عرفانی

بخش اول
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معامی جنگ افغانستان را باز 
کنید، آن زمان متوجه می شدید 
که یکی از عوامل شکست 
آمریکا، بزرگ ترین پارادوکس 
سیاسی قرن است: گام های 
فوالدین نیروی نظامی عظیم و 
مقاومت ناپذیر واشنگنت، توسط 
گل هایی صورتی رنگ متوقف 
شده است: گل های خشخاش.

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
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جنگ  پارادوکس  موارد  برجسته ترین  از  یکی  عبدالرازق  جنرال 

ساالری است که با برنامه دولت سازی ایاالت متحده در افغانستان 

شکل گرفته است. رازق که تعدادی او را یک جنگ ساالر و تعداد 

دیگری یک قهرمان خوانده اند، فرمانده پولیس والیت قندهار است 

که شهرت تقریباً اسطوره ای دارد. حمایت خارجی و تقدیر از رازق 

احتماالً تعهد امریکا به متمرکزسازی قدرت در کوتاه مدت را بیشتر 

توضیح بدهد تا سرمایه گذاری در نهادهای مدنی بلند مدت در جهان 

در حال توسعه. همزمان با این که سیاست مداران، متخصصان و 

دولت سازی 15  و  دخالت خارجی  مورد  در  دانشگاهیان هم چنان 

سال گذشته تامل می کنند، به ویژه همزمان با این که بحث در مورد 

نقش غرب در سوریه و عراق وسیع تر می شود، مهم است بدانیم که 

دخالت کشورهای لیبرال در کشورهای جنگ زده ملزم به پیدا کردن 

هم پیمانان عجیب و غریب و رهبران ناخوشایند است.

و  قندهار  شهر  از  اخیر  دیدار  از  پس  است؟  بد  کار  این  آیا  اما 

با  مقایسه  در  آن جا  در  امنیتی  اوضاع  آن،  ولسوالی های هم جوار 

سال های گذشته، اکنون بسیار بهتر است. خبرهای فعالیت های 

فزاینده ستیزه جویان و جنایت کاران صرف از ولسوالی های میوند، 

از شهر قندهار  غورک و شورابک به گوش می رسد؛ مناطقی که 

دور واقع شده اند. در روشنی بدتر شدن اوضاع امنیتی در سرتاسر 

افغانستان، قندهار اکنون در میان والیت هایی است که از ثبات 

بیشتری برخوردار است. صرف نظر از بدنامی بی رحم بودن رازق، 

بسیاری از شهروندان قندهار این دستاوردهای امنیتی را به رهبری 

قوی او نسبت می دهند.

در  غیرمعمولی اش  روش های  به خاطر  را  او  بسیاری ها  که  رازق 

ارائه  با  می دانند،  ویژه«  »مورد  یک  قدرت  حفظ  و  نفوذ  اعمال 

تصویری از قدرت و ثبات در جنوب افغانستان، به نفع دولت سازی 

فعالیت می کند، هرچند این کارش به قیمت حکومت داری پاسخ گو، 

حقوق بشر و ثبات درازمدت تمام می شود. رازق به قشری از جنگ 

ساالران بی رحم نسبت داده می شود که توسط استخبارات غربی 

و سازمان های امنیتی ای چون سی.آی.ای، نیروهای ویژه امریکا 

ناتو قدرتمند ساخته شده است. او یک چهره  و متحدان نظامی 

امتداد مرز  بلوک کالن قدرت در  قبیله اچکزی است،  پیشرو در 

جنوبی که مولفه کمکی امنیتی قوی از طریق ملیشه های رسمی 

جنوب  در  بولدک  سپین  در  رازق  می شود.  پنداشته  وغیررسمی 

قندهار کالن شد و توسط زورمندانی چون گل آغا شیرزی، احمد 

رازق، هنگامی که  از  اسدالله خالد تشویق شد که  و  ولی کرزی 

16 عضو قبیله نورزی در سال 2006 به قتل رسیدند، محافظت 

و  شکنجه  بشر،  حقوق  نقض  از  بی شماری  داستان های  کردند. 

کشتن زندانیان به رازق یا مردانی که برای او کار می کنند، ارتباط 

داده شده اند. در حالی که چنین داستان های آزار و اذیت و سوء 

استفاده ها نگران کننده هستند، وقتی رازق آشکارا به این اعمال 

دیگر  با  همراه  رازق،  می رسد.  نظر  به  دهنده تر  هشدار  می بالد، 

مقام های امنیتی افغانستان در تابستان سال 2014 هدایت دادند 

که اسیری گرفته نشود. »دستور من به تمام سربازانم این است که 

هیچ کدام آن ها را زنده نگذارند«.

محتاطانه تر  طرف  برای  مستبدانه  دستورهای  این  که  حالی  در 

غربی ها هشدار دهنده است – طرفی که توسط دستورکار لیبرال 

صلح هدایت داده می شود و استراتژی ای است که از اصالحات 

آزاد به عنوان  بازار  بر  دموکراسی گرا و اصالحات اقتصادی مبتنی 

ستون های تامین ثبات و صلح استفاده می کند - این دستورهای 

مستبدانه به شدت خارج از هنجار دولت سازی معاصر در افغانستان 

است. 

یادآوری  امریکا،  امپراطوری  منتقد  و  محقق  جانسن،  چالمرز 

با احتیاط اعمال شود،  باید  می کند که خشونت به رهبری دولت 

چون »مشروعیت یک تابع ساختار ارزش است« و اگر خشونت 

از روی بی فکری خارج از این ساختار استفاده شود، به مقاومت 

منجر خواهد شد. قطعاً برخی ها روش های رازق را مورد انتقاد قرار 

می دهند، اما تعداد زیادی دیگر سبک او را به عنوان یک سبک 

الزم و مشروع تقدیر می کنند. تعداد زیادی از جنگ ساالران دیگر 

مانند رازق نه تنها به طور موثری بازار محافظت در منطقه خود را 

تبدیل شود که در سطح  به »دولت مردانی«  بلکه  تصرف کردند، 

بین الملل به رسمیت شناخته می شوند، هرچند آن ها هم چنان در 

سطوح مختلفی از بربریت و فعالیت های جنایتکارانه دست دارند. 

اما موفق ترین جنگ ساالرانی چون عطا محمد نور، مطیع الله خان 

یا حتا فرمانده عزیزالله، توجه رسانه های داخلی و خارجی را جلب 

کردند تا بدون توجه به رسوایی و بدنامی، به افراد مشهور معاصر یا 

قهرمانان قوم تبدیل شوند.

رازق  چون  چهره هایی  از  امریکایی ها  و  افغان ها  از  تعدادی 

صحبت  یک  در  امریکایی  مقام  یک  می کنند.  حمایت  و  تقدیر 

می داشت  وجود  رازق«  میلیون  »یک  کاش  که  گفت  خصوصی 

که افغانستان را از مشکالت ستیزه جویی پاک می کرد. این تفکر 

نتیجه تاسف انگیز موقف های سودمندگرایی و نیوامپریالیستی در 

افغانستان است، جایی که پیروزی های یک هفته ای جنگ های 

بالقوه ماه های بعد را تحت شعاع قرار می دهد. دیدگاه های کوتاه 

بینانه ما نه تنها ارزش های جهانی ما در زمینه صلح دموکراتیک 

را به مخاطره انداخت، بلکه متحدان ما در نیروهای استخباراتی 

سودمندگرای  مدل های  به  تا  کرد  مجبور  را  افغانستان  امنیتی  و 

مصونیت از مجازات خودشان برگردند. به این ترتیب، در بسیاری از 

موارد، نیروهای امریکا بیکار نشستند؛ در حالی که هم تایان افغان 

یا نقض  یا استخباراتی مصروف شکار  امنیتی  نیروهای  آن ها در 

حقوق بشر بودند. 

بسیاری از افغان ها در قندهار استراتژی »شلیک و کشتن« رازق 

بی رحم  به خاطر  او  می دانند.  موفق  را  طالب  ستیزه جویان  علیه 

بودنش علیه ستیزه جویان مشهور است، هرچند رویکرد نظامی او 

نگرانی های معتبری را در میان گروه های حقوق بشری ایجاد کرده 

»تنها یک شخص سخت گیر  گفت:  قندهاری  تاجر  یک  است. 

و جنرال  کند  را حفظ  قندهار  امنیت  قوی می تواند  فکر  دارای  و 

رازق همان شخص است«. با این حال، یک شخصیت متواضع 

و فروتن، فرماندهی قوی و قاطع او را متعادل می سازد. رازق و 

خانواده اش در یک پرواز اخیر از امارات متحده عربی به قندهار، 

اقتصادی  کابین  در  افغانستان،  ارشد  مقام های  دیگر  برخالف 

هواپیما پرواز کردند و به صورت آزاد مسایل نگران کننده روز را با 

مردم مورد بحث قرار داد. ممکن یکی فکر کرده باشد که او هم 

یک مسافر دیگر است. او که لباس گلدوزی شده ساده قندهاری و 

یک کفش جدید پوشیده بود، مسافران افغان از او استقبال کردند 

و تعداد زیادی خواستند با او عکس بگیرند. او با پیشانی باز و لبخند 

پیشنهادات آن ها را پذیرفت و با فروتنی با این افراد عادی ناشناخته 

داخل گفت وگو شد. شخصیت پوپولیستی و راحتی اش در معامله 

با انسان ها، نتیجه ی متولد شدن و بزرگ شدنش در میان مردم 

محلی است. 

زمانی که یکی از نویسندگان از رازق پرسید که چطور او در قندهار 

موفق است در حالی که تعداد زیادی از فرماندهان پولیس ناکام 

اند، رازق جواب داد که بخشی از راه حل ]تامین[ امنیت »همکاری 

مردم« و بخشی از آن »کمک خداوند« است. او با اطمینان گفت 

که »قندهار بدترین شرایط را داشت و خداوند دوباره چنین شرایط 

دشوار را به قندهار نخواهد آورد«، هرچند این والیت »یک اولویت 

کالن طالبان« باقی مانده است. کسانی که او را خوب می شناسند 

معتقدند که حمایت قوی قبیله اچکزی از او عامل کالنی است که 

در موفقیت او کمک کرده است. با سقوط سنگین و موسی قلعه، 

دولت  به  که  طالبان  جناح های  ظهور  و  ملکی ها  تلفات  افزایش 

به طور  افغانستان  شهروندان  می کنند،  وفاداری  اعالم  اسالمی 

فزاینده ای به رهبران قدرتمندی چون رازق چشم خواهند دوخت. 

جرنال عبدالرازق یکی از برجسته ترین 
موارد پارادوکس جنگ ساالری است 
که با برنامه دولت سازی ایاالت 
متحده در افغانستان شکل گرفته 
است. رازق که تعدادی او را یک 
جنگ ساالر و تعداد دیگری یک 
قهرمان خوانده اند، فرمانده پولیس 
والیت قندهار است که شهرت تقریباً 
اسطوره ای دارد. حامیت خارجی و 
تقدیر از رازق احتامالً تعهد امریکا به 
متمرکزسازی قدرت در کوتاه مدت را 
بیشرت توضیح بدهد تا رسمایه گذاری 
در نهادهای مدنی بلند مدت در 
جهان در حال توسعه. همزمان با این 
که سیاست مداران، متخصصان و 
دانشگاهیان هم چنان در مورد دخالت 
خارجی و دولت سازی 15 سال گذشته 
تامل می کنند، به ویژه همزمان با 
این که بحث در مورد نقش غرب در 
سوریه و عراق وسیع تر می شود، مهم 
است بدانیم که دخالت کشورهای 
لیربال در کشورهای جنگ زده ملزم 
به پیدا کردن هم پیامنان عجیب و 
غریب و رهربان ناخوشایند است.

مجریقانونقندهار
بیرحمانهباشرارتمیجنگد

جنرال عبدالرازق با تاکتیک های بی رحمانه اش در والیتی که زمانی 
یکی از بی قانون ترین والیت های افغانستان بود، ثبات آورده است. اما 

آیا این ثبات دوام خواهد کرد و به چه قیمتی؟

منبع: فارین پالیسی/ متیو دیرینگ و احمد وحید

ترجمه: حمید مهدوی
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بگو مگو از

سازنان  کل  دبیر  مون،  کی  بان  روز:  اطالعات 
در  مرزی  محدودیت های  افزایش  از  متحد  ملل 
ابراز  پناه جویان  برای  اتریش  و  بالکان  کشورهای 

نگرانی کرده است. 
رویرتز در گزارش خود نوشته است که بان کی مون 
اعامل محدودیت های شدید مرزی در کشور های 
بالکان را نگران کننده خوانده و از همه کشور ها 
پناه جویان   بروی  را  شان  مرزهای  تا  است  خواسته 

باز نگه دارند.
محدودیت های  اعامل  که  است  کرده  تأکید  وی 

مرزی مطابق با کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت 
پناه جویان منی باشد.

استفان دوجاریج، سخن گوی دبیر کل سازمان ملل 
از  از اعالن اعامل کنرتل مرزی  یاد آوری  با  متحد 
سوی ۷ کشور اروپایی، گفته است که این موضوع 

مطابق کنوانسیون 1951 منی باشد.
اعامل  محدودیت های  دوجاریچ،  استفان  هدف 
کرواسی،  اسلونی،  اتریش،  مرزهای  در  شده 

رصبستان و مقدونیه است.
جنگ  از  پس  و  حارض  حال  در  اروپا  اتحادیه 

مواجه  آوارگان  بحران  بدترین  با  دوم  جهانی 
اروپا  مرزی  آژانس  آمارهای  براساس  است.  شده 
پناه جو در سال  میلیون  از 1،۸3  بیش  )فرانتکس( 

2015 وارد مرز های اروپا شده اند.
سمت  به  مهاجرت  بی پشینه ی  افزایش  از  پس 
اتحادیه  این  عضو  کشورهای  از  شامری  اروپا، 
پناه جویان  پذیریش  و  ورود  برای  محدودیت های 

وضع کردند.

است  حاکی  سوریه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
در  جنگ  حوت،   ۷ جمعه،  شب  نیمه  از  که 

خطوط مقدم متوقف شده است.
شامل  در  حلب  شهر  بی بی سی،  از  نقل  به 
گفته  نیز  روسیه  و  شده  داده  گزارش  آرام  سوریه 
حمالت  مخاصمه  ترک  توافق  حفظ  برای  است 

هوایی اش را متوقف کرده است.
گروه های  از  االسالم،  جیش  گروه  سخن گوی  اما 
خربگزاری  به  سوریه،  دولت  مخالف  شورشی 
روسیه گفته است که نیروهای دولتی اوایل صبح 
افراد  به  نزدیکی دمشق،  در  شنبه در رشق غوطه 
این گروه تیراندازی کرده و دو مبب بشکه ای بر 

مواضع آن ها پرتاب کرده اند.
نیروهای  مورد  یک  در  که  است  گفته  وی 

تانک ها  پشتیبانی  با  تا  کردند  تالش  دولتی 
پیرشوی هایی داشته باشند.

نیروهای  ادعا کرده است که  گروه جیش االسالم 
نقض  را  موقت  آتش بس  اقدام  این  با  دولتی 

کرده اند.
تا دو هفته برقرار باشد.  قرار است این آتش بس 
برای  جهانی  جامعه  جدی  تالش  نخستین  این 
بازگرداندن صلح به سوریه است که در پنج سال 

گذشته درگیر یک جنگ داخلی خونین است.
توافق  به  که  گفته اند  سوریه  دولت  نیروهای 
در  اما  گذاشته  احرتام  مخاصمه  ترک  پیشنهادی 
که  نرصت  جبهه  گروه  با  جنگ  به  حال  عین 
داعش  گروه  هم چنین  و  است  القاعده  با  مرتبط 

ادامه می دهند.

در  آن  مقر  که  روسیه  برش  حقوق  بر  ناظر  گروه 
بخش های  از  بسیاری  که  گفته  است،  بریتانیا 
برقراری  زمان  از  و  گذشته  شب  نیمه  از  سوریه 

آتش بس موقت آرام بوده است.
در  ملل  سازمان  ویژه  مناینده  میستورا،  د  استفان 
آرام  کشور  این  اوضاع  است  گفته  سوریه  امور 
نقض  آتش بس رسیدگی  مورد  به یک  اما  است 

می شود.
و  داعش  شامل  بس  آتش  این  می شود  گفته 
نفر  هزار   250 از  بیش  منی شود.  نرصت  جبهه 
سوریه  در  داخلی  ساله  پنج  جنگ  جریان  در 
ترک  به  مجبور  نفر  میلیون ها  و  شده اند  کشته 

خانه های شان شده اند.

رییس  آمان،  اشنایدر  یوهان  روز:  اطالعات 
دیدار  یک  برای  سویس،  کنفدراسیون  جمهوری 

رسمی روز شنبه وارد تهران، پایتخت ایران، شد.
رییس  روحانی  حسن  بی بی سی،  از  نقل  به 
در  حوت،  هشتم  شنبه،  روز  صبح  ایران  جمهور 
کاخ سعدآباد تهران از آقای اشنایدر آمان به طور 
رسمی استقبال کرد و دو رییس جمهور از یگان 

ترشیفات مستقر در کاخ سان دیدن کردند.
مذاکره  اشنایدر،  آقای  رسمی  سفر  برنامه های  از 
نشست  در  حضور  یکدیگر،  با  جمهور  روسای 

همکاری  اسناد  امضای  و  رتبه  عالی  هیئت های 
میان مقامات دو کشور عنوان شده است.

سویس  کنفدراسیون  جمهوری  رییس  دیدار  این 
به ایران سه روزه خواهد بود.

انتظار می رود در این  مقامات ایرانی گفته اند که 
سفر درباره رضورت فعال شدن و ترسیع در روند 
از  کشور  دو  تجاری  موافقت نامه های  تصویب 

سوی پارملان سویس گفت وگو شود.
بهبود  روحانی  حسن  آمدن  کار  روی  از  پس 
روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی آغاز شده 

و با توافق جامع امتی و رفع تحریم ها علیه ایران 
این روند رسعت گرفته است.

از  سویس  کنفدراسیون  جمهور  رییس  دیدار 
سیاسی  روابط  بهبود  از  نشانه  تازه ترین  تهران 

ایران و با کشورهای غربی است.
مذاکرات  جریان  در  سویس  مختلف  شهرهای 
سال  دو  به  نزدیک  که   5+1 گروه  و  ایران  امتی 
مذاکرات  اصلی  میزبانان  جمله  از  کشید،  طول 

بود.

اطالعات روز: نتایج اولیه شامرش آرای انتخابات 
هاشمی  اکرب  شد.  اعالم  رهربی  خربگان  مجلس 
رفسنجانی بهرمانی و حسن روحانی در تهران در 

جایگاه اول و دوم قرار دارند.
به نقل از رادیو زمانه، خربگزاری  کار ایران )ایلنا(، 
یک  مجموع  از  داد،  گزارش  حوت  هشتم  شنبه، 
در  رأی شامرش شده  و ۸۸3  هزار   5۶0 و  میلیون 
هزار   ۶92 کسب  با  رفسنجانی  هاشمی  تهران، 
هزار   ۶52 کسب  با  روحانی  حسن  و  رأی   24۸ و 
نتایج  فهرست  دوم  و  اول  جایگاه  در  رأی   ۷92 و 

مجلس پنجم خربگان رهربی قرار دارند.
و  هزار   33۶ کسب  با  یزدی  مصباح  محمدتقی 
۸43 رأی در جایگاه شانزهم والیت/ استان تهران 
در  جنتی  احمد  گزارش  این  اساس  بر  است. 
جایگاه دهم  و محمد یزدی در جایگاه دوازدهم 

هستند.
تعداد منایندگانی که از تهران به مجلس خربگان 

رهربی وارد می شوند، 1۶ نفر است.
به  رو  خربگان  مجلس  انتخابات  آرای  شامرش 
داخله/  وزارت  انتخابات  ستاد  تاکنون  است.  پایان 

کشور آمار نهایی را اعالم نکرده است.
ستاد انتخابات پس از پایان زمان رأی گیری اعالم 
مجلس  انتخابات  آرای  شامرش  ابتدا  که  کرد 
سپس  و  شده  انجام  کامل  به طور  رهربی  خربگان 
شامرش آرای انتخابات مجلس دهم انجام خواهد 

شد.

نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسالمی؛ 
رقابت نزدیک اصول گرایان و حامیان دولت

در همین حال وزیر داخله/ کشور ایران از شامرش 
۷0 درصد آرای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
خرب داده و گفته که وزارت داخله تالش می کند 
تا آخر امشب )شنبه هشتم حوت( ۸0 درصد  که 

نتایج نهایی شهرستان ها را اعالم کند.
فضلی،  رحامنی  عبدالرضا  که  نوشته  زمانه  رادیو 
وزیر داخله ایران ظهر شنبه، هشتم حوت، در یک 
را  انتخابات  در  مشارکت  میزان  خربی  کنفرانس 
آمار  »این  که  گفت  و  کرد  اعالم  نفر  میلیون   33
براساس آمار استعالمی و ثبتی است و آمار قطعی 

بر اساس میزان آرای ماخوذه اعالم خواهد شد.«
دهمین  در  مشارکت  میزان  او  اظهارات  براساس 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی نزدیک به 
وزارت  انتخابات  ستاد  می شود.  برآورد  درصد   ۶1
داخله جمعیت واجدین رشایط رای را 54 میلیون 

و 915 هزار و 24 نفر اعالم کرده بود.
رحامنی فضلی هم چنین گفت که نخستین نتایج 
شامرش آرا در حوزه انتخابیه تهران شامگاه شنبه 
اعالم خواهد شد. به گفته او تا ظهر دیروز سه هزار 
و  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  رای  صندوق 
اما »تعداد  خربگان رهربی در تهران شامرش شده 
ثبت شده و نهایی شده به آن مقدار باال نیست« 

که نتایج آن اعالم شود.
ستاد  از سوی  اعالم شده  نتایج  نخستین  براساس 

منایندگان  از  1۶درصد  از  بیش  ایران،  انتخابات 
مجلس  بعدی  دور  به  راه یابی  از  نهم  مجلس 

بازمانده اند.
نزدیک  پاسداران  سپاه  به  که  »تسنیم«  خربگزاری 
است، مدعی شده که براساس آرای شامرش شده 
انتخابات دهمین دوره  ائتالف اصول گرایان پیروز 

مجلس شورای اسالمی است.
الریجانی  علی  به  که  هم  خربآنالین  وب سایت 
نامزدهای  پیروزی  از  گزارشی  در  است،  نزدیک 
است.  داده  خرب  انتخابیه  حوزه های  در  مستقل 
که  نامزدی   ۸4 میان  در  گزارش  این  براساس 
مختلف  انتخابیه  حوزه های  در  را  آرا  بیشرتین 
لیست  از  نفر   21 مستقل،  نفر   2۶ کردند،  کسب 
از  نیز  نفر   1۸ و  اصالح طلبان  و  دولت  حامیان 

لیست ائتالف اصول گرایان هستند.
ستاد انتخابات وزارت داخله ایران تا ساعت 4 پس 
از چاشت روز شنبه نتایج آرای 42 حوزه انتخابیه 
میان  نزدیکی  براساس آن رقابت  را اعالم کرد که 
جریان  در  اصول گرایان  ائتالف  و  دولت  حامیان 

است.

منابع انرژی در افغانستان

منابع  دارای  که  است  کشورهایی  از  یکی  افغانستان 

متنوع انرژی می باشد که عبارت اند از:

فی  در  وات  میگا  ظرفیت 23000  با  آبی  1. انرژی 

ثانیه

2. ذغال سنگ با ظرفیت 514-524 میگا وات

3. گاز طبیعی با ظرفیت ابتداعی و نهالی 350-500 میگا وات

4. نفت خام با ظرفیت 125-300 میگا وات

5.  تورف ذغال سنگ نارسیده به رنگ نصواری 11 میلیون ُتن

6. چوب : جنگالت با ظرفیت ابتدایی 1،9 میلیون هکتار 3٪خاک

7. انرژی آفتاب با ظرفیت الیتنهایی ) سولر و آیینه ها(

8. انرژی بادی از 300- 2000 میگا وات در حالت کنونی

9. یورانیوم: با ظرفیت 1،4 میلیون تن مرتیک و ذخایر نیوبم با اضافه فاسفورس 

میلیون تن مرتیک تخمین گردیده است. به مقدار 3،5    REEیورانیم وتوریم و 

)راپور ناسا(

10. انرژی جیو ترمال یا انرژی داخل زمین ) تحقیقات تکمیل نشده( ولی در اثر 

فشار نیم قاره هند باالی کوه های هندوکش پامیر و هرات در اثر لغزش سنگ های 

داخل زمین حرارت فوق العاده تولید می شود. با کندن چای عمیق و انداخنت آب 

باالی این چاه، بخارات آب با حرارت خیلی زیاد تبخیر منوده از آن برای فعال 

ساخنت توربین های تولید برق کار گرفته می شود. هرجایی که چشمه آب گرم وجود 

دارد، در هامن جا این انرژی وجود دارد. 

اخالق  و  اصول  رعایت  به  وادار  را  مردم  چگونه 

شهری کنیم؟

1- رهربی شهرداری کابل در گام نخست با رهربی 

وزارت حج و اوقاف، معارف، تحصیالت عالی مالقات 

و آن ها را وادار به همکاری در این زمینه سازد.

2- شعبه فرهنگی )آیا وجود دارد؟( پس از این تفاهم نامه، شعبه فرهنگی آدرس 

همه مساجد و مکاتب و دانشگاه ها و موسسات تعلیمی را مشخص کرده با رهربی 

این نهادها یک برنامه مشرتک می سازند. مثال آیا ممکن نیست که هر معلم پنج 

دقیقه اول درس را در باره چگونگی زندگی شهری، رعایت آداب انسانی، هم چنان 

در مورد نظافت و پاکی محیط زیست، صحبت کنند. هم چنان ممکن است که 

مبلغین شهرداری در هر مکتب یک یا دوبار در سال در جمع همه دانش آموزان 

صحبت کنند. یعنی می شود در رابطه با مکاتب شهر برنامه مدونی ترتیب کرد.

3-  شعبه تنظیف و رسسبزی با همه ادارات دولتی و غیردولتی در باره تنظیف 

محیط اداره و اطراف اداره صحبت و برنامه ریزی کنند.

 شعبه تنظیف از همه پرسونل تنظیف کنرتل به عمل آورد و آن ها را وادار به کار 

دوامدار سازند.

انتخاب میان رهرب سیاسی  مشکل جرنال دوستم؛ 

یا رسدار جنگی :

لباس رزمی  با  باره جرنال دوستم  را دو  فضای مجازی 

در میدان »جنگ« اشغال کرده است. در این که جرنال 

و  جهاد  زمان  جنگی  بزرگ  فرماندهان  از  یکی  دوستم 

و  سیاسی  از سه رسدارجنگی،  یکی  وی  نیست.  جای شک  بود،  آن  از  قبل  حتا 

قومی مهم )در زبان های دیگر به آن جنگ ساالر می گویند( است که هنوز زنده 

است. دو رسدار دیگر )رهرب، پیشوا، قهرمان یا هر صفتی دیگر را که می پسندید( 

فرمانده احمد شاه مسعود و استاد عبد العلی مزاری اند که هر دو توسط طالبان و 

القاعده حامی و متحد طالبان شهید شدند.

ویژگی جرنال دوستم، شاید بیشرت از دو شخصیت دیگر، در تفوق استعداد جنگی 

و تعلق قومی است. و این دو ویژگی در جامعه قومی افغانستان که بیش از 35 

سال است در جنگ برس می برند، قدرت جاذبه و کشش قوی را ایجاد می کند، حتا 

منطقه  در  بروز  روز  طالبان  زیرا  نیست  معلوم  نظامی جرنال  پیروزی های  اگر  هم 

نفوذ وی قوی تر می شوند و هر چند گاهی جرنال لباس نظامی به تن می کند و در 

به خصوص در  به جنگ طالبان می رود. عامل دوم محبوبیت جرنال،  آن منطقه 

میان جوانان هزاره در این است که مشاهده می کنند که طالبان روز بروز از لحاظ 

نظامی و سیاسی نیرومند می شوند و اراده چندان قوی دولتی مبارزه با آن ها وجود 

ازبیک خود چیره  بر مخالفان  این ست که دوستم رسانجام  ندارد. عامل سوم در 

شد و امروز به حیث یگانه رسدار جنگی و رهرب سیاسی ملیت ازبک عرض وجود 

میان  از  کاماًل  نظامی  نیروی  حیث  به  هزاره ها  مزاری  از  بعد  حالی که  در  منوده 

رفتند )به سادگی و بدون قید و رشط برنامه خلع سالح را اجرا منودند( و از لحاظ 

سیاسی به پوست پلنگ تبدیل شدند. در کنار دو نقطه رنگی بزرگ )دو شاخه حزب 

وحدت( شاید بیش از ده حزب، جریان، سازمان و حتا شخصیت های که در رقابت 

با هم اند، فضای سیاسی هزاره ها تشکیل می دهند، تا حدی که سالگرد شهاد ت 

رهربشان را منی توانند متحدانه برگزار کنند.

است که جرنال دوستم  این  در  ولی مشکل  را درک می کنم،  دوستم  این جاذبه 

آگاهی  کاماًل  او  ندارد.  افغانستان  کامل  جنگی  و  سیاسی  اوضاع  از  کامل  درک 

صالحیت های  برعالوه  و  است  جمهور  رییس  )انتخابی(  اول  معاون  که  ندارد 

نقش سیاسی مهمی  او »پادشاه« ساخته، می تواند  را  قانونی، چون ارشف غنی 

را در قدم اول در نزدیکی، همکاری و رس انجام یک ائتالف سیاسی ملی بزرگی 

بازی کند. رسنوشت  را  با طالبان  توانایی مقاومت در مذاکرات صلح  ایفا کند که 

افغانستان در ارگ )که جرنال دوستم عماًل آن را ترک منوده( و درمبارزه سیاسی 

علیه طالبان )در مذاکرات صلح( و نظامی )در رسارس کشور( رقم می خورد نه در 

فاریاب و جوزجان. مگر این که دوستم هر گونه رول سیاسی ملی را رها کرده و 

فقط می خواهد به حیث رسدار جنگی ملیت ازبک نقش ایفا کند. در این صورت 

حیف است که موقعیت سیاسی ملی او به حیث معاون اول ریاست جمهوری فقط 

به سوی  را  مملکت  واقعی  قدرت  دارنده  حیث  به  غنی  ارشف  و  مباند  کاغذ  روی 

رقم  دارد  بازی های سیاسی طوری  باشد.  ملت  انتظار  در  آینده خطرناک  که  بربد 

دارند  ناچیزی که  امتیازات  به  و  نیاید  به خود  اگر جبهه ضد طالبان  می خورد که 

دارنده  طالبان  که  تبدیل خواهند شد  دولتی  یدکی  نیرو های  به  فردا  کنند،  بسنده 

از گذشته  بیشرت  داخلی  درگیر یک جنگ  ما  دوباره  یا  بود،  قدرت خواهند  واقعی 

نابرابر خواهیم شد که رسنوشت آن روشن است.

Ahmad Wali Sangar

   Younus Toughyan   

Karim Pakzad

ابراز نگرانی بان کی مون از محدودیت های وضع شده برای پناه جویان

اجرای آتش بس در سوریه و تالش برای نظارت آتش بس

رییس جمهور کنفدراسیون سویس به تهران رفت

نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان ایران
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یورگن کلوپ، رسمربی لیورپول ، عنوان کرد که به شدت 

خواهان کسب قهرمانی جام اتحادیه انگلیس در تقابل 

امروز با منچسرتسیتی است. 

در  قهرمانی اش  اولین  دنبال کسب  به  آملانی  رسمربی 

لیورپول است و این دیدار می تواند فرصت خوبی برای او 

باشد. حال او عنوان کرد که طمع موفقیت و کسب این 

جام را در خود می بیند. 

بدانم  که  ام  بوده  کار  این  در  کافی  اندازه  به  گفت:  او 

به  پا  قهرمانی  تفکر  ا  ب اً  مطمئن دارم.  موفقیت  طمع 

دیدار فینال خواهیم گذاشت. برای بازیکنان، هواداران 

و باشگاه خیلی مهم است. خیلی از مربیان متام طول 

از  به کسب جام منی شوند. پس  مربی گری شان موفق 

یک مدت کوتاه ما این شانس را پیدا کرده ایم. البته که 

از آن لذت خواهم برد و ما هم متام مهره ها را استفاده 

ا تاریخ بزرگ مثل لیورپول،  خواهیم کرد. باشگاه هایی ب

با مشکل مواجه  نباشند  اگر در حال حارضشان موفق 

کردن،  پیشه  صبوری  و  درست  تصمیم  با  می شوند. 

می توان به مسیر درست بازگشت. باشگاه های اطراف 

باید در آن مسیر حرکت  ما بودجه های کالنی دارند. ما ن

که  هامن طور  برویم،  را  خودمان  مسیر  باید  کنیم. 

لیورپول همیشه مسیرش را رفته است. 

در  در  آینده  فصل  چلسی  اسطوره ای  مدافع  شاید 

مورد حامیت  کامل  طور  به  اما  نباشد،  بریج  استمفورد 

رسمربی این تیم قرار گرفته است. 

گاس هیدینک که خود اعالم کرده انتهای این فصل 

خود را بازنشسته خواهد کرد، از تصمیم مربی گری جان 

استقبال  آویخنت کفش هایش،  از  آینده و پس  تری در 

کرد. 

آینده تری در چلسی، پس از این که این بازیکن اعالم 

نکرده  دریافت  پیشنهادی  هیچ  باشگاه  طرف  از  کرد 

است، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 

این حال کاپیتان تری مورد حامیت قاطع هیدینک  ا  ب

است و او بر این باور است که شامره 26 چلسی، به یک 

مربی بزرگ تبدیل خواهد شد: من فکر می کنم "جان" 

می تواند یک مربی ایده آل شود، امادر ابتدا باید پایه خود 

را در این زمینه محکم کند. در حال حارض منی خواهم 

ا او حرفی بزنم، زیرا امکان دارد  در مورد مربی گری تری ب

فکر کند برای خداحافظی از فوتبال به او فشار می آورم؛ 

هیدینک در ادامه در مورد خداحافظی اش از فوتبال در 

انتهای فصل نیز گفت: یادم می آید وقتی بازیکن جوانی 

بودم، دفرتچه یادداشتی داشتم که نکات مربیانم را در آن 

می نوشتم. بهرتین چیزهایی که از مربیان یاد گرفتم، 

کارمندان  می دادم!کنرتل  انجام  باید  ن که  بود  مسائلی 

کادر  کار می کنند،  زیر دست شام  که  و کمک مربیانی 

افرادی  البته  و  بازیکنان  تحلیل گران،  متحد،  پزشکی 

بی ادبی  ا  ب و  می کنند  درست  حاشیه  بی گاه  و  گاه  که 

سعی در به هم ریخنت آرامش تان را دارند، از نکات مهم 

است. من یاد گرفتم به همه کارمندان از بزرگ گرفته تا 

کوچک احرتام بگذارم و لحظه ای اجازه ندهم که سلسله 

مراتب باشگاه، شخصی را رسخورده کند.

بارسلونا،  مصدوم  برزیلی  ستاره  آلکانتارا،  رافینیا 

استقبال  مورد  و  بازگشت  مترینات  به  ماه ها  از  پس 

خوب  رشوعی  که  رافینیا  گرفت.  قرار  هم تیمی هایش 

و  ابتدایی  هفته های  هامن  در  داشت،  جاری  فصل  در 

و  دید  آسیب  صلیبی  رباط  ناحیه  از  رم  مقابل  بازی  در 

نیز  را  فصل  انتهای  بازی های  به  او  رسیدن  پزشکان 

ا این حال تالش و مامرست زیاد  سخت ارزیابی کردند؛ ب

رافینیا باعث شد تا او زودتر از موعد مقرر بتواند خود را به 

مترینات بارسا برساند. او دیروز در دور اول مترین بارسا 

حضوری شاداب داشت اما با رشوع دور دوم مترینات، در 

ترک  را  گروهی  مترین  هم تیمی هایش؛  تشویق  میان 

گفت و به صورت اختصاصی به دویدن پرداخت. احتامل 

حضور رافینیا در بازی های پیش روی بارسا اندک است 

اظهار  خود  دیروز  خربی  نشست  در  انریکه  لوئیس  اما 

انتهای  بازی های  در  بتواند  یا  رافین که  کرد  امیدواری 

فصل، یاری گر بارسا باشد. 

مربی سویا: 
بارسا به برد 8-0 مقابل ما فکر می کند

فان خال: 
شایعه حضور مورینیو یک افتضاح است

اینفانتینو: دنیای فوتبال 
به کار ما افتخار خواهد کرد

کورتوا: از رفنت مورینیو 
خیلی ناراحت شده بودم

انریکه از متدید قرارداد بوسکتس مطمنئ است

بالتر: اینفانتینو 
جانشین خوبی برای من است

پیگرینی: جام اتحادیه
 می تواند آغاز راه سیتی باشد

کولو توره: 
یحیی توره را از کار خواهم انداخت

میزبان  نوکمپ  در  ا  بارسلون امشب 

ا  سویاست؛ هامن تیمی که در دور رفت ب

نتیجه 2-1 مغلوبش شده بود. 

بارسلونای  ناکامی  آخرین  شکست،  آن 

صدرنشین تا به امروز بوده و آبی اناری ها 

نیز در  را  از سویا  انتقام  انگیزه  به نوعی 

رس دارند. 

در  سویا  موفق  رسمربی  امری،  اونای 

من  گفت:  بازی  این  خربی  نشست 

حضور  مربی  عنوان  به  نوکمپ  در  بارها 

ا  ب من  تیم های  مواقع  برخی  ام.  داشته 

ا بازی کرده  وجود این که بهرت از بارسلون

زمینی  نوکمپ  اند.  خورده  شکست  اند 

می دهد  را  امکان  این  شام  به  که  است 

تا بهرتین بازی خودتان را ارئه داده و به 

بهرتین شکل دفاع کنید. شام می توانید 

فشار  تحت  خودش  زمین  از  را  ا  بارسلون

قرار دهید، اما مشکل این جاست که تیم 

ا به بازی تحت هر رشایطی  فعلی بارسلون

عادت دارد. 

آن ها راه پیروزی در روزهای بدشان را هم 

لوئیس  بارسلونای  می دانند.  خوبی  به 

فوق العاده  و  سیری ناپذیر  تیمی  انریکه 

فکر  این  به  بازی  این  در  آن ها  است. 

و  دهند  شکست   0-8 را  ما  که  می کنند 

ا نتیجه پرگول را به این که فقط  پیروزی ب

در یک بازی پیروز شوند ترجیح می دهند. 

اند  شده  پیروز  نوکمپ  در  که  تیم هایی 

بارسا  مقابل  را  عمرشان  دفاع  بهرتین 

از  نیز  مناسب  موقع  در  و  داده  انجام 

ما  اند.  کرده  استفاده  فرصت های شان 

نیز باید همین گونه باشیم. بارسا همواره 

خلق  بیشرتی  گول زنی  فرصت های 

می کند و ما باید جلوی این کار را بگیریم.

منچسرت  فان خال،  رسمربی  لوئیس 

حضور  شایعه  که  کرد  عنوان  یونایتد 

"یک  تابستان،  در  او  جای  به  مورینیو 

است.  افتضاح" 

این  در  فان خال  که  ضعیفی  نتایج  ا   ب

بر  مبنی  شایعاتی  کرده،   کسب  فصل 

پایان  در  یونایتد  از  او  قطعی  جدایی 

فصل و حضور مورینیو شنیده می شود. 

این  به  نسبت  نیز  قبالً  که  فان خال 

بود،  داده  نشان  تندی  واکنش  موضوع 

و  کرد  صحبت  رابطه  این  در  دیگر   بار 

آن را یک افتضاح خواند. 

زیادی  حرف های  مورینیو  گفت:  او 

به  چیزی  نیست  الزم  ولی  می زند 

این  متام  من  نظر  به  بگوید.  من 

منی خواهم  هستند.  مسخره  شایعات 

حتی  دهد.  انجام  کاری  هم  یونایتد 

در  که  چیزهایی  به  منی خواهم 

یا ساخته می شود  مطبوعات می خوانم 

یعنی  ما،  دهند.  نشان  واکنش  نیز 

تکذیب  با  باشگاه،  منی خواهیم  و  من 

فکر  کنیم.  کمک  را  مطبوعات  چیزی 

یک  داده  رخ  که  اتفاقاتی  می کنم 

افتضاح بزرگ است. 

فان خال درباره رشایطش گفت:  هر روز 

گرفنت  قرار  فشار  تحت  از  را  بازیکنان 

به  تیرها  متامی  زیرا  می دهم  نجات 

سمت من شلیک می شود نه بازیکنان.

فیفا،  جدید  رئیس  اینفانتینو،  جیانی 

به  نیاز  نهاد  این  تایید کرد که  بار دیگر 

و  او  آن چه  کرد  تاکید  و  دارد  اصالحات 

باعث  داد،  خواهند  انجام  همکارانش 

دنیا  رسارس  در  فوتبال  خانواده  افتخار 

خواهد شد. 

در انتخابات دیروز فیفا، اینفانتینو و شیخ 

سلامن رقبای اصلی بودند که در نهایت 

آوردن  دست  به  ا  ب یوفا  سابق  دبیرکل 

رئیس  توانست  دوم،  دور  در  رای   115

شکست  را  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

بدهد. 

او بعد از اعالم نتایج گفت: در حال حارض 

گفته  کنم.  بیان  را  احساسم  منی توانم 

طی  را  استثنایی  مسیری  من  که  بودم 

ا افراد فوق العاده ای دیدار داشتم  کردم و ب

نفس  و  می کردند  زندگی  فوتبال  ا  ب که 

شایسته  بسیاری  افراد  و  می  کشیدند؛ 

بینند فیفا مورد احرتام تر  این هستند که ب

شده است. همه دنیا ما را به خاطر آن چه 

انجام خواهیم داد، تحسین خواهند کرد. 

همه به آن چه ما انجام می دهیم، افتخار 

تا  کنم  کار  شام  با  می خواهم  می کنند. 

بار  فوتبال  تا  بزنیم  رقم  را  جدیدی  دوره 

دیگر در مرکز توجهات باشد. 

فرانسه  زبان  به  که  در صحبت هایش  او 

بیان شد هم گفت: ما نیاز به اصالحات 

به  دنیا  همه  آن چه  به  باید  اما  داریم 

فوتبال مدیون است، احرتام بگذاریم و در 

نهایت باید مطمنئ شویم که می توانیم 

فوتبال  که  فوق العاده  دنیای  این  روی 

انتخاب  این  از  من  کنیم.  مترکز  است، 

هم  با  بیایید  گرفتم.  قرار  تاثیر  تحت 

کارها را به جلو بربیم. 

دروازه بان بلژیکی چلسی اعرتاف کرده که 

تیم  این  سابق  پرتگالی  رسمربی  رفنت  از 

امیدوار  اکونو  اما  بود،  ناراحت شده  خیلی 

به عناوین مختلف  بتواند  ا تیمش  ب است 

دست پیدا کند. تیبو کورتوا به تازگی اعالم 

کرده زمانی که خرب برکناری ژوزه موینیو را 

شنیده است، به شدت ناراحت شده است. 

به  مورینیو  توسط  خود  که  دروازه بان  این 

موفق  پیش  فصل  شد،  برگردانده  چلسی 

قهرمانی  مقام  به  تیم  این  پیراهن  ا  ب شد 

لیگ برتر انگلیس برسد. 

مصدومیت زانوی کورتوا و دوری سه ماهه 

شدید  افت  دالیل  از  یکی  میادین،  از  او 

چلسی در این فصل بود، افتی که تا بازی 

ا لسرت سیتی در دور رفت لیگ برتر ادامه  ب

داشت و نهایتاً منجر به اخراج آقای خاص 

بریج در دسامرب گذشته شد:  از استمفورد 

مصدومیت عجیبی بود، سه ماه از ترکیب 

دور بودم و این قدر درگیر نقاهتم بودم که 

از حال و هوای فاصله گرفته بودم. وقتی 

متوجه می شدم که تیم در چه وضع بدی 

دوست  می شد،  خراب  اعصابم  دارد،  قرار 

داشتم به هر نحوی شده به چلسی کمک 

کنم. 

پشت  رویایی  طرزی  به  را  پیش  فصل  ما 

خانه  در  و  شدیم  قهرمان  نهادیم.  رس 

اوضاع در فصل جدید  اما  جشن گرفتیم، 

تغییر کرد؛ بسیار متأسفم که مربی بزرگی 

هم چون مورینیو را از دست دادیم. 

نگاه  رسخود  پشت  به  نداریم  حق  دیگر 

تا  است؛  آینده  دارد،  اهمیت  آن چه  کنیم، 

کنون امتیازات زیادی را از دست داده ایم، 

می توانیم آرام آرام جربان کنیم، به رشطی 

که برای موفقیت بجنگیم. 

کورتوا در ادامه افزود: از زمانی که هیدینک 

نتیجه  خوب  ایم؛  نباخته  لیگ  در  آمده 

گرفته ایم و توانستیم جایگاه مان را بهبود 

ببخشیم، اما کسب رتبه چهارم خیلی بعید 

و  را روی جام حذفی  است! ما مترکز خود 

ایم.  کرده  معطوف  اروپا  قهرمانان  لیگ 

کسب  با  را  فصل  که  است  مهم  خیلی 

می توانیم  برسانیم.  امتام  به  عنوان  یک 

فراموشی  بوته  به  را  بد  خیلی  فصل  این 

بسپاریم. 

در روزهای اخیر خربهایی مبنی بر انتقال 

درز  رسانه ها  به  من سیتی  به  بوسکتس 

کرده بود، اما رسمربی بلوگرانا، شک ندارد 

هافبک توان مند تیمش را در نیوکمپ نگه 

این که  از  انریکه  لوئیس  داشت.  خواهد 

بارسلونا  را  قراردادش  بوسکتس،  رسخیو 

متدید کند، اطمینان حاصل کرده است. 

قرارداد  بارسا  ا  ب  2019 سال  تا  بوسکتس 

دارد، اما انتقال پپ گواردیوال به منچسرت 

سیتی و عالقه شدید این مربی به هافبک 

خیلی ها  تا  شده  باعث  آبی اناری ها، 

منچسرت را شهر بعدی این بازیکن بدانند. 

پس از پیروزی 2 بر 0 بارسا برابر آرسنال 

جوزپ  که  بود  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 

ا  ماریا بارتومئو، از تنظیم قرارداد جدیدی ب

بوسکتس خرب داد. 

در حالی که تیم انریکه در این هفته باید 

گفته:  مربی  این  برود،  سویا  مصاف  به 

بازیکنی  بوسکتس  که  می دانند  همه 

منحرص به فرد است. من شک ندارم که تا 

سال ها برای بارسا بازی خواهد کرد و این 

تیم را ترک نخواهد کرد. 

سپ بالتر، رئیس سابق فیفا، از انتخاب 

جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس جدید 

این نهاد استقبال کرد. 

شد  برگزار  دیروز  فیفا  ریاست  انتخابات 

رای گیری،  دور  دومین  در  اینفانتینو  و 

رئیس  سلامن،  شیخ  از  باالتر 

کنفدراسیون فوتبال آسیا، این عنوان را 

از آن خود کرد. 

هرچند اینفانتیو در سخرنانی اش بعد از 

ا انجام  انتخاب اعالم کرد که قصد دارد ب

فیفا  به  را  اعتبار  و  احرتام  اصالحات، 

برگرداند اما بالتر از انتخاب هم وطنش 

ناراضی نیست. 

او به خربنگاران گفت: از این که جیانی 

خوشحامل.  شده،  رئیس  اینفانتینو 

و  داشتم  دیداری  او  ا  ب جنوری  در  من 

توصیه هایی به او کردم. 

بالتر هم چنین در بیانیه ای که به همین 

صمیامنه  نوشت:  کرد،  منترش  مناسبت 

به جیانی اینفانتینو تربیک می گویم؛ به 

جدید  رئیس  عنوان  به  انتخابش  خاطر 

فیفا. 

برنامه اصالحاتی که به تصویب رسید، 

او  از  انتظارات  چقدر  که  می دهد  نشان 

جدید،  ساختار  یک  ایجاد  زیرا  باالست 

من  اما  است.  اساسی  چالش  یک 

مطمئنم که جانشین من برای رویارویی 

ا این چالش آماده است.  ب

که  کرد  تاکید  منچسرتسیتی  رسمربی 

اتحادیه  جام  رقابت های  در  قهرمانی 

فوق العاده می تواند برای این تیم در ادامه 

راه مهم باشد. 

در حالی که بسیاری از هواداران فوتبال 

رقابت های جام اتحادیه انگلیس را رقابت 

مانوئل  می کنند،  قلمداد  اهمیتی  کم 

در  منچسرتسیتی،  رسمربی  پیگرینی، 

آستانه برگزاری فینال این رقابت ها میان 

لیورپول می گوید که قهرمانی  و  تیمش 

در جام اتحادیه می تواند در ادامه فصل 

بسیار تاثیرگذار باشد. 

کسب  گفت:  خربنگاران  به  پیگرینی 

باعث  فربوری  ماه  در  قهرمانی  عنوان 

می شود تا تیم از اطمینان بیشرتی برای 

جنگیدن در دیگر رقابت ها بهره مند شود. 

را  لیورپول  مقابل  بازی  می خواهیم  ما 

پیروز شویم و با قهرمانی در جام اتحادیه 

برتر  لیگ  رقابت های  ادامه  استقبال  به 

برویم. هنوز 36 امتیاز دیگر باقی مانده 

و ما تنها شش امتیاز با صدرنشین جدول 

به  اتنها  تا  می خواهیم  داریم.  فاصله 

رقابت خود در لیگ ادامه دهیم و کسب 

عنوان قهرمانی در جام اتحادیه می تواند 

در این راه بسیار تاثیرگذار باشد.

ا مانوئل پیگرینی، پیش  منچسرتسیتی ب

از این نیز سابقه کسب عنوان قهرمانی در 

جام اتحادیه انگلیس را در کارنامه دارد. 

ا غلبه بر  آن ها دو فصل پیش توانستند ب

ساندرلند، فاتح این رقابت ها شوند. 

متوقف  در  هیچ کاری  انجام  از  توره  کولو 

دریغ  گول زنی،  برای  توره  یحیی  کردن 

اجازه  توره  کولو  حبیب  کرد.  نخواهد 

جام  فینال  مصاف  در  تا  داد  نخواهد 

عشق  منچسرتسیتی،  برابر  اتحادیه 

ا یحیی توره مانع از متوقف  برادرانه اش ب

کردن او شود. کولو گفته که به آب و آتش 

خواهد زد تا جلوی متام چانس های یحیی 

 BBC توره را برای گول زنی بگیرد. کولو به

اید او را از  گفت: زمان حساسی ست و من ب

کار بیاندازم. چون می خواهم برنده شوم. 

فکر می کنم او مرا بشناسد. او می داند که 

خواهم  کاری  هر  بزند،  گول  بخواهد  اگر 

را  کارم  من  بگیرم.  را  جلویش  تا  کرد 

خواهم کرد و او هم می داند. برادران توره 

سال های موقفی را پشت رس گذاشته اند. 

منچسرتسیتی  در  با هم  که  خاصه سالی 

بازی کردند و لیگ برتر و FA Cup را فتح 

کردند. 

حبیب کولو توره در دوران فوتبالی اش 4 

را فتح کرده و 3  انگلستان  برتر  ار لیگ  ب

جام معترب دیگر را هم برده است. 

جام  بار   6 توره  یحیی  حال  همین  در 

و  برده  رس  باالی  را  مختلف  لیگ های 

لیگ  فتح  افتخار  ا  بارسلون ا  ب بارهم  یکی 

قهرمانان اروپا در فصل 09/2008 را داشته 

بزرگ تر  برادر  که  است  مشخص  است. 

دیگر  تا  منی خواهد  توره  کولو  یعنی 

در  را  دیگر  عناوین  این  از  بیش  برادرش 

کارنامه داشته باشد. 

کلوپ: تشنه قهرمانی 
جام اتحادیه هستم

هیدینک: 
تری مربی بزرگی خواهد شد

بازگشت رافینیا به مترینات 
بارسلونا
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باسط حافظی 

املنافع  مشرتک  کشورهای  نام  اختصار  از  که  تاپی 

شده  گرفته  هند(  پاکستان،  افغانستان،  )ترکمنستان، 

میان   2002 سال  در  آن  طرح  که  پروژه ای ست  است، 

کشورهای نام برده در میان گذاشته شده بود و در هامن 

پروژه  این   2017 ختم  الی  که  شد  گرفته  تصمیم  وقت 

و  مشکالت  به  بنا  تاپی  کار  اما  برسد.  امتام  به  حیاتی 

درازا کشید.  به  افغانستان  در  موجود  امنیتی  چالش های 

طریق  از  ترکمنستان  گاز  انتقال  تفاهم نامه ی  انجام  رس 

افغانستان به هند و پاکستان در سال 2010 توسط رسان 

کشورهای متذکره به امضا رسید و اسناد مربوط به قرارداد 

آن در سال 2012 تکمیل شد.

در  ترکمنستان  و  افغانستان  به  که  حیاتی  پروژه  این 

عرصه های ترانزیتی و تجارتی کمک فراوان می  کند، در 

حدود 1800 کیلو مرت طول دارد؛ از جمله 735 کیلومرت 

آن در خاک افغانستان می  باشد که از بندر تورغندی وارد 

والیت هرات شده و از والیات، فراه، هلمند و قندهارعبور 

کرده و از طریق اسپین بولدک به پاکستان وصل خواهد 

شد.

منطقوی  همکاری های  به  )تاپی(  پروژه  این  اجرای 

شدن  جهانی  روبه رشد  فرایند  به  و  کرد  خواهد  کمک 

در  از یک رضورت جدی  برآمده  تاپی  نیست.  بی اثر  نیز 

عرصه همکاری های منطقوی است. کشورهای منطقه به 

اجرای چنین پروژه ی ارزان و سودآور نیازمندند. اصل نیاز 

را  با دیدگاه ها و منافع متفاوت  کشورهای مختلف و حتا 

باشند  بر آن داشته است که در اجرای آن توافق داشته 

پروژه کشورهای  این  اجرای  کنند.  امضا  را  آن  قرارداد  و 

همکاری های  عرصه  در  که  کرد  خواهد  را کمک  منطقه 

ثبات و  تأمین  برای  بردارند و  منطقوی گام های بیشرتی 

از این رو،  امنیت در منطقه تالش های بیشرتی منایند. 

این پروژه مزایای خوبی برای همه کشورهای منطقه دارد 

و بالتبع برای افغانستان. 

اجرای این پروژه حیاتی گذشته از همه مزایای دیگر آن 

سیاسی  دوامدار  ثبات  برای  را  خوبی  روزنه های  می  تواند 

افغانستان در پی همگرایی درونی و همکاری کشورهای 

پروژه  این  از  شان  مشرتک  نفع  به  بنا  قضیه  ذی دخل 

اصل  یک  به عنوان  هند  و  پاکستان  بالخصوص  حیاتی 

و  ثبات سیاسی  امر خود  این  باشد، که  داشته  به همراه 

از  داشت.  خواهد  به دنبال  افغانستان  برای  را  اقتصادی 

طرف دیگر حامیت همه جانبه غرب برای اجرا منودن این 

پروژه به دلیل جلوگیری ازاجرایی شدن پروژه انتقال گاز 

ایران )پایپ الین صلح( به هند و پاکستان چانس قطعی 

فرصت  این  از  بتواند  تا  می  دهد  افغانستان  برای  آن را 

پیش آمده به به طور درست به نفع خود استفاده منوده و 

به عنوان اولین گام ها جهت احیای هویت تاریخی و نقش 

اساسی اش منحیث چهار راه اقتصادی منطقه جهت وصل 

کشور های منطقه ایفاء مناید.

خالی  افغانستان  برای  حیاتی  پروژه  این  اجرای  چند  هر 

جدیت  و  تالش  ولی  بود،  نخواهد  موانع  و  مشکالت  از 

نوید  آن  رساندن  انجام  به  قبال  در  ملی  حکومت وحدت 

روشنی برای فردای بهرت افغانستان می  دهد؛ اما تاپی در 

عین حالی که فرصت خوبی است، چالش های نیز هنوز 

در راه دارد: 

فرصت ها

کشورهای  سیاسی  و  تجاری  روابط  در  1. بهبود 

مشرتک املنافع 

تاپی پروژه ی است که برای رشکای آن منفعت مشرتک در 

پی دارد. از آن جایی که منفعت مشرتک کشورهای طرف 

قرارداد در این تفاهم نامه موجود می  باشد، منافع مشرتک 

باعث می شود تا از تنش های موجود در میان کشور های 

و  کاسته  پاکستان  و  افغانستان  بالخصوص  پروژه  این 

رشایط را برای همکاری متقابل باز مناید. 

به این ترتیب انتظار می رود که با اجرایی شدن پروژه تاپی 

جهت  در  رشایط  ذی دخل،  کشورهای  منافع  گره زدن  و 

اعتامدسازی بین کشورهای نام برده بیشرت گردد و به این 

این  اقتصادی  و  سیاسی  بخش های  در  همکاری  ترتیب 

کشورها نیز افزایش یابد. 

2. ایجاد فرصت های شغلی 

با اجرای پروژه مذکور برای  انجام شده  برآوردهای  به  بنا 

بیش از 50 هزار کارگر افغان زمینه کاری فراهم خواهد 

گردید. جذب این تعداد از مردم در این پروژه به ده ها هزار 

نفر کمک می  کند که از درآمد بهرت و پایدارتری برخوردار 

میزان  بر  مالحظه ی  قابل  تأثیر  حال  عین  در  و  شوند 

کاهش نرخ بیکاری در افغانستان خواهد گذاشت. 

3. کاهش در کرث بودجه دولت 

حق  بابت  از  افغانستان  دولت  که  عوایدی  مجموع  تنها 

بیاورد،  به دست  سال  در  می تواند  پروژه  این  ترانزیت 

است.  شده  پیش بینی  دالر  ملیون   500 حدود  در  مبلغی 

از آن جایی که دولت افغانستان در طول سال های گذشته 

متکی به کمک های جامعه بین امللل بوده است، با اجرایی 

از  استفاده  با  می تواند  افغانستان  دولت  پروژه  این  شدن 

عواید حاصله از این پروژه بخشی از بودجه خود را متویل 

منوده و از میزان کرس بودجه خویش بکاهد.

4. کمک در تامین انرژی گازی 

نیاز  مورد  سوختی  مواد  عموم  به طور  حارض  حال  در 

از  که  می دهند  تشکیل  وارداتی  مواد  را  افغانستان 

به قیمت  و  یا منطقه وارد می گردد  و  کشورهای همسایه 

اجرای  می کند.  پیدا  انتقال  کنندگان  مرصف  به  گزاف 

پروژه مذکور می تواند تاثیر قابل مالحظه بر میزان قیمت 

اساس  بر  بیاورد.  مبیان  افغانستان  در  گازی  انرژی 

اول  ده سال  در  افغانستان می تواند  مذکور  تفاهم نامه ی 

الی سقف 500 میلیون مرت مکعب، در ده سال دوم یک 

و  الی سقف یک  ده سال سوم  در  و  میلیارد مرت مکعب 

نیم میلیارد مرت مکعب گاز به قیمت مناسب از ترکمنستان 

خریداری مناید.

5. ایجاد زمینه برای استخراج گاز شامل افغانستان 

در جوار مرزهای شاملی و شامل غربی افغانستان وجود 

تریلیون  ارزش مجموعی 9.6  به  و گاز  نفت  میدان های 

دولت  بنابراین  است،  رسیده  اثبات  به  مکعب  فوت 

این  اکتشاف  و  رسمایه گذاری  با  می  تواند  افغانستان 

این  از  با استفاده  به استخراج آن ها پرداخته و  میدان ها 

بازار های  به  را  خویش  گازی  تولیدات  مازاد  الین  پایپ 

پاکستان و هند عرضه کند و این امر می تواند یک فرصت 

ارمغان  به  درازمدت  در  افغانستان  دولت  برای  طالیی 

بیاورد.

چالش ها

1. ناامنی 

چالش های  از  یکی  به عنوان  تروریستی  گروه های  وجود 

اصلی فراروی اجرای پروژه تاپی در افغانستان می  باشد. 

خاک  داخل  از  کیلومرت   735 به طول  که  گاز  خط  این 

ناامنی چون  نسبتاً  باید والیاتی  عبور می کند،  افغانستان 

رو  این  از  بگذارد.  رس  پشت  را  قندهار  و  هلمند  فراه، 

ناامنی چالش بزرگ در برابر اجرای این پروژه است و این 

پایپ  این  امنیت  تأمین  به  قادر  افغانستان  آیا  که  سوال 

رو  این  از  است.  جدی  سوال  خیر،  یا  بود  خواهد  الین 

برای اجرایی شدن این پروژه دولت افغانستان باید برای 

بسنجد.  تطبیق  قابل  و  اساسی  راهکار  آن  امنیت  تأمین 

ناامنی موجود در افغانستان می  تواند این پروژه ی سودآور 

اقتصادی را با چالش مواجه کند و امکان عملی شدن آن 

را از بین بربد. 

2. خط لوله صلح 

و  هند  به  ایران  گاز  انتقال  پروژه  نام  صلح  لوله  خط 

انتقال گاز  پاکستان بود که براساس آن ایران متعهد به 

به مدت زمان 25 سال برای هند و پاکستان می باشد. هر 

چند دولت ایران تالش های زیادی برای به اجرا گذاشنت 

پروژه متذکره انجام داد ولی این تالش ها به مثر نرسید و 

دیپلامسی انرژی ایران در قبال پروژه متذکره به شکست 

اعتامد  نتواند  افغانستان  اگرحکومت  اما  گردید.  مواجه 

امنیت خط  تامین  در قسمت  را  قرارداد  کشورهای طرف 

گاز تاپی در حین اجرای پروژه کسب مناید، بیم آن می رود 

که پروژه خط لوله صلح به عنوان بدیل دوباره پررنگ ترگردد 

و به جای پروژه تاپی، پروژه خط لوله صلح اجرایی شود.

 فرصت ها 
و چالش های آن


