
»دسته بندی کشتار مردم« 
توسط سازمان ملل متحد 

یوناما/دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان گزارش 
افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات  مورد  در  خود  ساالنه ی 
تلفات  که  است  داده  گزارش  یوناما  است.  کرده  منتشر  را 
غیرنظامیان در جنگ افغانستان در سال 2015 به باالترین 
میزان خود در چهارده سال اخیر رسیده است. طبق آمار 
میالدی  گذشته  سال  در  غیرنظامیان  تلفات  میزان  یوناما، 
11002 نفر بوده که از این میان 3545 نفر آن کشته و 7457 
سو  این  به   2007 سال  از  یوناما  شده اند.  زخمی  هم  نفر 

گزارش تلفات غیرنظامیان در افغانستان را...
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چرا تنها مشاور حقوقی رییس جمهور برکنار شد؟

حضرت داری قانون مند شود

خشونت علیه زنان 
فقط جسمی نیست

این روزها بحث جهاد و جهادی گرم است. تقریبًا برای تک تک مردم 
فرض است که دستاوردهای جهاد و مجاهدین را پیش خود تعریف 
کند. اگر از مجاهدین بپرسی که ثمره ی جهاد شما چیست؟ می گویند که 
آزادی کشور و مردم. راست می گویند. ما آزاد شدیم، کشور هم آزاد 
شد. اما جهاد اثمار )ثمرها( دیگری هم دارد که نباید از یاد ببریم شان. 
من که نمی توانم تمام ثمرهای جهاد را به تنهایی لست کنم. اما امروز 
و  بگیر  ثمرهای  از  یکی  بگویم  است  بهتر  یا  جهاد،  ثمرهای  از  یکی 
نمان های تاریخ کشور ما، تولید حضرت است. خیلی از حضرت های 
تولید شده در تاریخ کشور، رفته اند که پناه شان به خدا و خیلی های 

دیگر تا هنوزهم زنده اند که خداوند از طول و عرض شان کم نکند...

خشونت علیه زنان یکی از گسترده ترین نوع تخطی های حقوق بشر 
به شمار می رود. در بیشتر نقاط جهان خشونت علیه زنان و دختران 
به بهانه ی عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم پوشی قرار می گیرد. 
خشونت علیه زنان پدیده ای جدید نیست، اما در این اواخر اجتماعات 
بیش از قبل به این مشکل می پردازند و فعالیت های زیادی برای مبارزه 

با آن به وجود آمده اند. 
در اکثر ممالک جهان، خشونت علیه زنان یکی از مشکالت حاد اجتماعی 
که  کلی  تعریف  دارد،  انواع مختلف  این که خشونت  با وجود  و  است 

می توان از آن داشت این است: هر نوع رفتار، حرکت...
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نیروهای امنیتی در فهرست ننگین سازمان ملل

وزارت خارجه: 
نیروهای امنیتی ما را از این فهرست خارج کنید

تیاگوسیلوا: 
به نیمار گفتم 
به PSG بیاید

لیگ قهرمانان 
اروپا مهم ترین 
ماموریت زیدان 
است

ناینگوالن: 
باید مقابل رئال 
مادرید معجزه 
کنیم

رونی: 
بازیکنان مقصر 
نتایج ضعیف اند 
نه فان خال

هیدینک:
 لیگ فرانسه 
برای هازارد 
کوچک است

هند و چین شرکای کلیدی
 در حفظ ثبات افغانستان

مقام های افغان؛ 
مسئول مبارزه با تریاک یا شریک منفعت آن؟

کره جنوبی: کره شمالی در صورت ادامه 
برنامه هسته ای، رو به نابودی می رود

ویزای سفر به ایران 
برای ۱۸۰ کشور جهان لغو می شود

در کنترل حکومت است،  از چندگوشه ی والیت هلمند که امن و شدیداً  این جا، در یکی  اما 
ساقه های سبز و غوزه های ورم کرده ی تریاک در جریان فصل گذشته ی ]کشت[ خشخاش 
در چشم رس ساختمان های رسمی ]حکومتی[ ضخیم تر و بلندتر می شدند که نشانه ای از یک 
دولت مواد مخدر است؛ دولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم توسط مقام های حکومتی 
از  بلکه یکی  تنها تحمل شده است  نه  اداره می شود. در ولسوالی گرم سیر، کشت خشخاش 
منابع پولی است که حکومت محلی به آن وابسته می باشد. مقام ها بر کشاورزان مالیات وضع 
کرده اند که در عمل با آن چه که طالبان در مناطق تحت کنترل شان انجام می دهند، یکسان 
است. بخشی از درآمد، سلسله وار به مقام ها در کابل پایتخت می رسد تا اطمینان حاصل شود 
که مقام های محلی از حمایت مقام های ارشد برخوردار اند و روند کشت تریاک ادامه می یابد. 

گرم سیر صرف نمونه ای از دست داشتن مقام ها در تجارت مواد مخدر است...

افغانستان، کشوری محصور در خشکی در قلب اوراسیا، در میان ابرقدرت ها قرار گرفته است. 
پیش از این، روسیه و انگلستان از خاک این کشور به عنوان صفحه ی شطرنج برای توطئه چینی 

علیه یکدیگر استفاده می کردند. 
در طی سال های اخیر، هم چنان که درگیری های ایدئولوژیک گسترده تری میان کمونیسم و 
سرمایه داری شکل می گرفت، این کشور به میدان جنگ پنهانی میان روسیه و ایاالت متحده 
تبدیل شد. بااین حال، امروزه در پشت پرده ی همکاری  میان دو ابرقدرتی که امنیت داخلی آن ها 

وابسته به ثبات افغانستان است، یک حرکت جدید شکل می گیرد. 
توانایی پکن و دهلی نو برای همکاری در افغانستان، به  احتمال زیاد یک محور کلیدی در این 

زمینه  است و ثبات درازمدت افغانستان از طریق آن ممکن خواهد شد. 
هر دو کشور چین و هند، درحال حاضر نیز بازیگران فعالی در افغانستان هستند. در ماه...
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نوامبر( وظیفه   18( قبل  ماه  در حدود سه 
رییس  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی 
در  فساد  پرونده  بررسی  دلیل  به  جمهور 
شهرک هوشمند به تعلیق درآمد. سر انجام 
پس از نشر گزارش هیئت بررسی پرونده 
شهرک هوشمند، ریاست جمهوری عبدالعلی 

محمدی را از وظیفه اش برکنار کرد. 
وزارت  روان،  سال  عقرب   13 تاریخ  به 
اهلل فیروزی  با خلیل  شهرسازی قراردادی 
امضا کرد که بر بنیاد آن شهرک هوشمند 

صفحه 3در کابل ساخته می شد. پس از نشر خبر...
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»دسته بندی کشتار مردم« 
توسط سازمان ملل متحد 

یوناما/دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان گزارش ساالنه ی 
خود در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان را منتشر کرده است. 
یوناما گزارش داده است که تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان 
در سال 2015 به باالترین میزان خود در چهارده سال اخیر رسیده 
گذشته  سال  در  غیرنظامیان  تلفات  میزان  یوناما،  آمار  طبق  است. 
میالدی 11002 نفر بوده که از این میان 3545 نفر آن کشته و 7457 
این سو گزارش  به  از سال 2007  یوناما  نفر هم زخمی شده اند. 
تلفات غیرنظامیان در افغانستان را منشتر می کند. از نظر یوناما عامل 
دولت  مخالف  نیروهای  به  مربوط  غیرنظامیان  تلفات  درصد   62
)شورشیان(، 17 درصد شامل نیروهای طرفدار دولت، چهار درصد 
تلفات ناشی از مواد انفجاری )باقی مانده از جنگ ها( بوده و عامل 
افغانستان  حکومت  هستند.  ناشناس  هم  دیگر  تلفات  درصد   17
اعتراض  مهم ترین  داد،  نشان  واکنش  گزارش  این  نشر  به  نسبت 
حکومت نسبت به این گزارش ناشناس خواندن عامل 17 درصد 

تلفات غیر نظامیان است. 
گزارش سازمان ملل نشان دهنده ی این است که افراد ملکی قربانیان 
بی دفاع یک جنگی که پایانش معلوم نیست، هستند و ساالنه آمار 
این  دیگر،  جانب  از  است.  افزایش  حال  در  جنگ  این  قربانیان 
مال  و  جان  و  امنیت  حفظ  در  دولت  که  می دهد  نشان  گزارش 

شهروندان افغانستان ناکام است و توانایی دفاع از مردم را ندارد. 
حفاظت از جان و مال مردمی که به دولت مالیه می پردازند، تابعیت 
خاک و کشوری را دارند که دولت منتخب شان بر آن فرمانروایی 
برابر  در  دولت  وظایف  مهم ترین  از  حاکمیت  اعمال  و  می کند 
ملکی  قربانیان  افزایش  حال  در  و  بلند  آمار  اما  است.  شهروندان 
در یک جنگ تمام عیار میان نیروهای دولتی و تروریستان، نشان 
می دهد که دولت در تأمین این مسئولیت اش ناکام است. حکومت 
ناکام  افغانستان  شهروندان  جان  از  حفاظت  در  تنها  نه  افغانستان 
نیروهای  که  می کند  بیان  ملل  سازمان  گزارش جدید  بلکه  است، 
افراد  شدن  زخمی  و  کشتار  از  درصد   17 مسئول  دولت  طرفدار 

ملکی نیز هست. 
افزایش  جنگ  در  ملکی  افراد  تلفات  آمار  سال  هر  که  حالی  در 
پایان  و  شهروندان  جان  حفظ  مسئولیت  که  نهادهایی  می یابد، 
بخشیدن به خشونت ها را دارند، ساالنه با نشر گزارش و توصیه ای 
اکتفا می کنند. سازمان ملل هر سال کشتار افراد ملکی را تقسیم بندی 
همواره  افغانستان  حکومت  می کشد،  جدول  و  چارت  و  می کند 
ضمن تقبیح کردن کشتار افراد ملکی، تالش می ورزد که در برابر 
بر  و  دهد  نشان  واکنش  متحد  ملل  سازمان  ساالنه  گزارش  نشر 

نکته ای از نکته های آن خرده بگیرد و اعالمیه صادر کند.
افراد  کشتار  تقسیم بندی  برای  تالش  سال  یک  و  اعالمیه  صدور 
جان  از  حفاظت  سنگنین  بار  این که  جز  نیست  چیزی  ملکی، 
شهروندان را از دوش دولت بردارد و واکنش دولت در برابر کشته 
و زخمی شدن بیشتر از یازده هزار نفر خالصه شود به اعالمیه و 

واکنشی در برابر نشر گزارش ساالنه سازمان ملل متحد. 
قربانیان ملکی  از  بلند و ساالنه  آمارهای  به نشر  چنین رویکردی 
برابر کشتار  در جنگ، جز این که هر سال مسئولیت دولت را در 
افراد ملکی کاهش دهد و بی تفاوتی را در حکومت تقویت و تعبیه 
کند، هیچ کمکی به مسئولیت پذیری حکومت و اجرای تکلیف اش 
بر بنیاد قانون اساسی نمی کند. افزون بر آن، تالش های سازمان ملل 
متحد برای ثبت آمار قربانیان ملکی در جنگ و واکنش ناشیانه و 
عادی سازی  به  منجر  اعالمیه،  یک  قالب  در  بی مسئله ی حکومت 

کشتار و کرختی اجتماع و انسان ها در برابر کشتار نیز شده است.
افغانستان  شهروندان  جان  حفظ  برای  باید  دولت  که  حالی  در 
مسئولیت قانونی اش را انجام دهد و سازمان ملل متحد نیز با اعمال 
و  کنند  کمک  ملکی  مردم  به  درجنگ،  درگیر  طرفین  بر  فشارها 
جلوکشتار شان را بگیرند، مسئولیت های شان را خالصه کرده اند به 
جمع آوری آمار و ارقام کشته شدگان و تقسیم بندی کشتار هزاران 
نفر به این که چه گروه هایی آن ها را کشته اند. سازمان ملل می تواند 
به  را  ناکار  و  فاسد  دولت  افغانستان،  بر حکومت  فشار  اعمال  با 
پاسخ گویی و اجرای مسئولیت وادارد و با اعمال فشار بر کشورهای 
تضعیف  و  دهد  قرار  فشار  تحت  را  تروریستان  تروریسم،  حامی 
این  نتیجه ی  و  نمی شود  شدنی،  کارهای  این  کدام  هیچ  اما  کند. 
و  کشتار  شدن  عادی  جز  ملکی،  افراد  کشتار  برابر  در  بی تفاوتی 
کرختی انسان و جامعه در برابر کشتارهای بی پایان، چیزی دیگری 

نیست.
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حشمت رحیمی

که حضور کودکان  می گوید  وزارت خارجه  روز:  اطالعات 
در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان به صورت جدی کاهش 
یافته و با این وجود، رسمنشی سازمان ملل متحد باید نیروهای 

امنیتی افغانستان را از »فهرست ننگین« اش خارج کند.
سازمان ملل متحد در سال 1389 به دلیل حضور کودکان زیر 
سن 18 سال در صفوف نیروهای مسلح افغانستان، این نیروها 

را در فهرست نگنین این سازمان افزود.
صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه روز سه شنبه، در دیدار با 
لیال زورگی، منایده ویژه رسمنشی سازمان ملل متحد در امور 
را  این موضوع  منازعات مسلحانه در کابل  از  متأثر  کودکان 

مطرح کرده است.

و  زمینه حقوق برش  در  افغانستان  که  است  گفته  ربانی  آقای 
حقوق زنان و کودکان دستاوردهایی داشته و در زمینه کاهش 
تعهد  نیز  امنیتی اش  نیروهای  صفوف  در  کودکان  استخدام 

دارد.
در  کودکان  استخدام  کاهش  از  دیدار  این  در  زورگی  خانم 
افغانستان به خوبی یاد کرده و گفته  نیروهای مسلح  صفوف 
که در زمینه خارج کردن نیروهای مسلح افغانستان از فهرست 

ننگین سازمان ملل تالش می کند.
ثبات  به  افغانستان  کودکان،  حامیت  بدون  زورگی:  لیال 

منی رسد
با  مشرتک  خربی  نشست  در  زورگی  لیال  حال  همین  در 

مقام های وزارت خارجه گفت که به متامی کودکان افغانستان 
باید امید داده شود و با حامیت از کودکان، افغانستان به ثبات 

سیاسی و صلح پایدار دست خواهد یافت.
او افزود، تا زمانی که مشکل کودکان حل نشود، افغانستان به 
صلح پایدار نخواهد رسید و از همین رو، نیاز است تا مراکز 

آموزشی و مکاتب در افغانستان تقویت و گشایش یابد.
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین  کرزی،  خلیل  حکمت 
گفت که افغانستان متعهد است تا از کودکان حامیت کند. او 
افزود، باوجودی که افغانستان در زمینه ی حامیت از کودکان 
کودکان  هم  تاهنوز  اما  کرده  اجرا  را  مختلف  برنامه های 

افغانستان با چالش های زیادی مواجه اند.

ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  روز:  اطالعات 
حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  که  می گوید  جمهوری 

رئیس جمهوری از سمتش برکنار شده است.
از  پس  گفت،  دیروزش  خربی  نشست  در  هاشمی  آقای 
هوشمند،  شهرک  مورد  در  دولتی  هیئت  تحقیقات  تکمیل 
رییس جمهور آقای محمدی را از سمتش برکنار کرده است.
رییس  حقوقی  مشاور  به عنوان  محمدی  آقای  وظیفه ی 
شهرک  ساخت  قرارداد  شدن  جنجالی  از  پس  جمهور 
هوشمند در کابل، حدود سه ماه قبل به حالت تعلیق درآمد.

فرمانی،  طی  امسال  عقرب   16 در  غنی  جمهور  رییس 
هم چنان  کرد.  لغو  را  هوشمند  شهرک  ساخت  تفاهم نامه ی 

شهرک  قضیه  تا  کرد  موظف  را  هیئتی  غنی  جمهور  رییس 
هوشمند و مطابقت آن را با قانون بررسی کند.

قیضه شهرک هوشمند پس از آن جنجالی شد که در مراسم 
افتتاح آن، خلیل الله فروزی از بدهکاران اصلی پرونده کابل 
بگذارند،  را در زندان  باید دوره محکومیت خود  بانک که 
رسانه ها  دوربین  مقابل  در  شهرک  اصلی  سهام دار  به عنوان 

حضور یافت.
قضایایی  پیگیری  کمیسیون  ریاست  که  محمدی  عبدالعلی 
کابل بانک را نیز به عهده داشت، در محفل افتتاح شهرک 
هوشمند گفت، بر اساس طرحی که به تایید کابینه و توشیح 
کابل  بدهکاران  به  این  از  پس  رسیده،  جمهوری  رییس 

کشور،  در  رسمایه گذاری  با  تا  می شود  داده  اجازه  بانک 
بدهکاری های شان را بپردازند.

مجلس  علنی  صحن  در  وظیفه اش  تعلیق  از  پس  محمدی 
شهرک  قضیه  در  که  گفت  و  یافت  حضور  منایندگان 
روز  در  فقط  و  نداشته  موضوع  از  اطالعی  هیچ  هوشمند 
امضای قرارداد از سوی وزیر شهرسازی دعوت شده و به این 
بانک و حصول  کابل  بوده که جلسه ای درباره تصفیه  فکر 
محمدی  عبدالعلی  است.  فیروزی  الله  خلیل  بدیهی های 
هم چنان گفت، که نزدیکان رییس جمهور از او می خواستند 

تا از سمت اش استعفا بدهد.

اطالعات روز: سفارت آملان در کابل می گوید که آملان 
تصمیم دارد با تطبیق یک برنامه، سه مکتب را در کابل از 
نظر تعلیم و آموزش به بهرتین مکاتب در افغانستان تبدیل 
کند. این برنامه در مکتب های عایشه درانی، جمهوریت و 

امانی تطبیق می شود.
دویچه وله به نقل از سفارت آملان نوشته است که وزارت 
آملان مبلغ بیش از 10 میلیون دالر را برای حامیت از این 
در  است  قرار  مبلغ  این  است.  گرفته  نظر  در  مکتب  سه 
ارتقای  و  آموزان  دانش  تعلیمی  سطح  عرصه ی  ارتقای 

سویه تدریس معلامن به مرصف برسد.
مارکوس پوتسل، سفیر آملان در افغانستان، روز دوشنبه در 
یک نشست خربی در کابل گفته است که این برنامه توسط 

مؤسسه  تعلیامت بهرت برای افغان ها به پیش برده می شود. 
سپنتا،  دادفر  رنگین  داکرت  آن  رأس  در  که  مؤسسه  این 
تا  است  قرار  دارد،  قرار  کرزی  حامد  ملی  امنیت  مشاور 

بودجه اختصاصی را برای این سه مکتب مرصف منوده و 
این مکتب ها را مدیریت مناید.

و  تدریس  برای  بیشرتی  وقت  است  قرار  برنامه  این  در 
آموزش در این مکاتب مدنظر گرفته شود. تدریس در این 
مکاتب در فصل زمستان نیز ادامه می یابد و حکومت آملان 
نیازمندی های  تأمین مصارف تغذیه، گرم کردن و سایر  در 

دانش آموزان نیز کمک خواهد کرد.
بر  در  را  کامل  روز  یک  مکاتب  این  تدریسی  برنامه 
آملانی  معلمین  سوی  از  مکتب  سه  این  استادان  می گیرد. 
دریافت  بیشرت  معاش  استادان  این  و  دید  خواهند  آموزش 

خواهند کرد.
داکرت رنگین دادفر سپنتا، در این نشست خربی گفته است 
مکتب های  از  متفاوت تر  مکتب ها  این  در  آموزش  سطح 
یک  حدود  که  افزوده  اسپنتا  آقای  بود.  خواهد  دیگر 
ما  مورد  این  در  که  دادند  اطالع  آملانی  مقامات  قبل  سال 

می خواهیم یک مقدار پول رسمایه گذاری کنیم. به گفته ی 
ادامه  روز  طول  در  دروس  مکتب ها  این  در  چون  او، 

می یابد، نیازمند هزینه بیشرت است.
عرصه های  در  آملان  دانش  به  افغانستان  است  گفته  اسپنتا 
دارد  نیاز  اجتامعی  علوم  و  فلسفه  انجنیری،  تخنیک، 
سیستم  در  را  تغییراتی  می تواند  علمی  تجارب  انتقال  و 
آموزش افغانستان وارد کند. حکومت آملان حامیت خود 
لیسه  است.  آغاز کرده   2002 از سال  این سه مکتب  از  را 
در  آملان  حکومت  توسط  که  است  مکتبی  اولین  امانی 
شش  اکنون  هم  شد.  تأسیس  کابل  در  الله  امان  شاه  زمان 
می کنند.  تدریس  مکتب  سه  این  در  آملانی  زبان  استاد 
از  می تواند  افغانستان  حکومت  است  گفته  آملان  سفیر 
تجاربی که در این سه مکتب به دست می آید برای مکاتب 

والیات نیز استفاده کند.

انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی،  احمد  نصیر  روز:  اطالعات 
برنامه  اول  مرحله ی  تکمیل  و  تطبیق  با  که  می گوید  دهات 
شورا   ۳۹۷ انکشافی  پروژه های  که  این  کنار  در  کاریابی، 
بازسازی و حفاظت می شوند، در عین حال برای 2۳۸۷۷ تن 
در والیت قندهار زمینه های کاریابی کوتاه مدت نیز مساعد 

می شود.
افتتاح پروژه ی کاریابی  به منظور  آقای درانی روز سه شنبه 
به  وزارت  این  انکشافی  پروژه های  کار  جریان  از  بازدید  و 

والیت قندهار سفر کرد. نصیر احمد درانی در یک نشست 
پروژه   ۳۹۷ که  است  قرار  گفت،  والیت  این  در  خربی 
انکشافی شورای انکشافی در ولسوالی های نیش، پنجوایی، 
شیگه، ژری و مرکز قندهار مورد حفظ، مراقبت و بازسازی 
قرار بگیرد. این وزارت با نرش خربنامه ای گفته است که پروژه  
حفظ، مراقبت و کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات که 
حدود دو ماه پیش اعالم شد، در مرحله ی اول در 12 والیت 
پروژه   ماه گذشته،  در یک ونیم  وزارت  این  می شود.  تطبیق 

خوست،  کرن،  لغامن،  ننگرهار،  والیت های  در  را  کاریابی 
بلخ، جوزجان، بغالن، هرات و نیمروز افتتاح کرده  است.

به گفته درانی، وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور ایجاد 
زمینه های کاریابی و بازسازی پروژه های پنج ولسوالی قندهار 
حدود بیش از 1۹2 میلیون افغانی را برای این والیت هزینه 
کرده است. خربنامه افزوده که از طریق تطبیق برنامه کاریابی 
در کل حدود ۵۹6 هزار و ۹2۵ روز کاری در والیت قندهار 

ایجاد می شود.

اطالعات روز: یک گزارش تازه نشان می دهد که در جریان 
یک سال گذشته، 10۸ خربنگار و کارمند نهاد های رسانه ای 

افغانستان را ترک کرده اند.
براساس  که  خود  تازه ی  گزارش  در  پژواک  خربگزاری 
نوشته  شده،  تهیه  مختلف  رسانه های  کارمندان  با  گفت وگو 
معلوماتی،  تکنالوژی  کارمندان بخش  است که خربنگاران، 
نهاد های  سایر  کارمندان  و  دوبالژ  رشکت های  کارمندان 
رسانه ای شامل این 10۸ تن می شوند که در جریان یک سال 

گذشته از کشور خارج شده اند.
از آغاز سال 201۵  نشان می دهد که  این گزارش  یافته های 
از کارمندان گروه رسانه ای »موىب گروپ«،  تاکنون، 12 تن 
تلویزیون یک، شش  از  تن  آریانا، 21  تلویزیون  از  تن   10
تن از آژانس خربی پژواک، دو تن از تلویزیون نگاه، شش 
تن از تلویزیون آیینه، پنج تن از تلویزیون شمشاد کشور را 

ترک کرده اند.

از کلید گروپ،  میوند، دو تن  تلویزیون  از  هم چنان دو تن 
دو تن از تلویزیون ژوندون، یک تن از تلویزیون آرزو، دو 
تن از تلویزیون میرتا، دو تن از تلویزیون متدن، یک تن از 
خربگزاری رُشد، یک تن از تلويزيون کابل نیوز و دو تن از 

کارمندان تلویزیون خورشید از کشور خارج شده اند.
کارمندان  از  تن   12 که  می دهد  نشان  هم چنان  گزارش  این 
رسانه های محلی هرات، هفت تن در بلخ، شش تن از قندوز، 
چهار تن از ننگرهار و دو تن از رسانه هاى محىل باميان، در 

جریان هشت ماه گذشته کشور را ترک کرده اند. 
در این گزارش به نقل از شامری خربنگاران که کشور را ترک 
کرده اند، آمده است که مشکالت و تهدیدهای امنیتی، عدم 
افغانستان  آینده  به  نسبت  امیدواری  نبود  شغلی،  مصونیت 
باعث شده که شهروندان و به صورت ویژه خربنگاران کشور 

را ترک کنند.
آزاد  رسانه های  بان  دیده  رییس  توحیدی،  الله  صدیق 

افغانستان نیز دالیل ذکر شده را عامل اصلی ترک شهروندان 
کشور و خربنگاران گفته است.

خربنگاران  برای  کشور  خطرناک ترین  جمله ی  از  افغانستان 
از  خربنگار،   ۵۸ حدود  که  می دهد  نشان  گزارش ها  است. 
آن  از  که  شده اند  کشته  افغانستان  در  بدین سو   2011 سال 
یا غیرمستقیم توسط طالبان  جمله 6۵ درصد به طور مستقیم 

کشته شده اند.
کننده  حامیت  نهاد  یا  نی  دفرت  توسط  که  داده هایی  به  نظر 
سال  از  است،  شده  جمع آوری  افغانستان  آزاد  رسانه های 
خربنگاران  علیه  خشونت  مورد   62۹ حدود  تاکنون   2001

صورت گرفته است.
افغانستان که در  در  نهادهای رسانه ای  تعداد  از سویی هم، 
سال 201۳ تقریباً به۷00 نهاد می رسد، به دلیل بحران مالی، به 

حدود ۵۵0 نهاد در سال 2016 کاهش یافته است.

نیروهای امنیتی در فهرست ننگین سازمان ملل
وزارت خارجه: نیروهای امنیتی ما را از این فهرست خارج کنید

مشاور حقوقی رییس جمهور غنی از سمتش برکنار شد

آلمان سه مکتب را در کابل به مکاتب نمونه تبدیل می کند

وزارت احیا و انکشاف دهات: 
برای بیش از 23 هزار تن در قندهار زمینه کار کوتاه مدت فراهم می شود

در طول یک سال 108 کارمند نهادهای رسانه ای کشور را ترک کرده اند



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

در حدود سه ماه قبل )18 نوامبر( وظیفه عبدالعلی محمدی، 
مشاور حقوقی رییس جمهور به دلیل بررسی پرونده فساد 
در شهرک هوشمند به تعلیق درآمد. سر انجام پس از نشر 
ریاست  هوشمند،  شهرک  پرونده  بررسی  هیئت  گزارش 

جمهوری عبدالعلی محمدی را از وظیفه اش برکنار کرد. 
به تاریخ 13 عقرب سال روان، وزارت شهرسازی قراردادی 
آن شهرک  بنیاد  بر  که  کرد  امضا  فیروزی  اهلل  خلیل  با 
هوشمند در کابل ساخته می شد. پس از نشر خبر ساخت 
این شهرک، اعتراض های مردمی و رسانه ای بر این پرونده 
باعث شد که رییس جمهور غنی هیئتی را برای بررسی 
این پرونده تعیین کند و وظیفه ی مشاور حقوقی اش را به 

حالت تعلیق درآورد. 
پس از تعیین هیئت از جانب رییس جمهور برای بررسی 
این پرونده، انتظارات فراوانی ایجاد شد که این هیئت افشا 
بسازد آن چه را که مردم نمی دانستند. و روشنی بیاندازد که 
چگونه پس از بحران کابل بانک، دومین پرونده فساد مالی 
در کشور پهن شده بود و کی ها در این فساد سازمان یافته 
قرار بود سهم داشته باشند؟ آیا واقعاً فقط مشاور رییس 

جمهور در این پرونده مقصراست؟ 
اما اینک که کار هیئت بررسی پرونده ی فساد در شهرک 
هوشمند پایان یافته است و مشاور حقوقی رییس جمهور 
نیز از وظیفه اش برکنار شده است، پرسش ها و نکته های 
مشاور  برکناری  و  هوشمند  شهرک  در  فساد  پرونده  در 
آن ها  به  باید  که  باقیست  غنی  جمهور  رییس  حقوقی 

پرداخته شود. 
شهرک هوشمند به اثر یک تبانی و رایزنی چند مقام دولتی 
که مشاورین رییس جمهور نیز در میان آنان بودند، با یک 
تبه کار و مجرم در بند بنا گذاری شد و با موافقت کامل 
رییس جمهور غنی، قرارداد آن به امضا رسید. در پرونده ی 
شهرک هوشمند نه تنها مشاور حقوقی رییس جمهور بلکه 
اصلی 12 جریب زمین  او که صاحب  یک مشاور دیگر 
ابتدایی این شهرک بود نیز شامل بود. وزیر شهرسازی، 
و  اصالحات  امور  در  جمهور  رییس  خاص  نماینده ی 
حکومت داری و حتا مقامات از دو بانک دولتی و خصوصی 
نیز به گونه ی در این پرونده دست داشتند. وزیر شهرسازی 
تمامی  در  احمد ضیا مسعود  و  امضا کرد  را  قرارداد  این 
امورات مربوط به پرونده ی شهرک هوشمند به اندازه ی 

عبدالعلی محمدی صالحیت و سهم داشت. 

به  رییس جمهور وظیفه اش  تنها مشاور حقوقی  اما چرا 
تعلیق درآمد، نامش به عنوان متهم در این پرونده رسانه ای 

شد و سرانجام از وظیفه اش بر کنار شد؟
سوی  از  که  استجوابیه ای  جلسه  در  محمدی  عبدالعلی 
مجلس نمایندگان برگزار شده بود، در تاریخ 14 دسامبر 
گفت: »بعد از این که اعالمیه ریاست جمهوری مبنی بر لغو 
قرارداد شهرک هوشمند صادر شد، یکی از مقامات نزدیک 
ابالغ  کرد که به دلیل رسانه ای  به رییس جمهور به ما 
تصویب  اکنون  خارجی ها  اعتراض  و  موضوع  این  شدن 
شده که محمدی باید استعفا بدهد. گفتم که دلیلش چه 
نمی رسد،  دیگر  کسان  به  ما  زور  چون  که  گفت  است؟ 
برخورد جدی  و  نشدم  حاضر  من  بدهی.  استعفا  باید  تو 
کردم. گفتم که به هیج قیمتی. اگر به حزب سیاسی و 
عزت   قدر  این  ولی  نیستم  وابسته  بزرگ  شخصیت های 
دارم که اتهام ناحق را قبول نکنم. اگر رییس جمهوری 
مرا  می شود  حل  موضوع  قضیه  این  با  که  می کند  فکر 

برکنار کند. ولی به هیج عنوان استعفا نمی کنم.«
مشاور حقوقی در مورد تعلیق وظیفه اش از سوی رییس 
یا  که  آوردند  فشار  من  به  بعد  روز  »چند  گفت:  جمهور 
جابه جا  کنونی  پست  پست هم سطح  در  یا  کنم  استعفا 

من  را  راه  این  که  گفتم  و  نپذیرفتم  من  باز  ولی  شوم، 
تصویب  کابینه  و  افغانستان  دولت  بلکه  نپیموده ام  خود 

کرده است.«
از این رو، عبدالعلی محمدی بر بنیاد اسناد و مدارک هیئت 
بررسی این پرونده متهم است و مقصر. اما تنها مقصر این 
پرونده نیست و مقامات دولتی دیگر نیز در این تبانی دست 
دارند. لذا، او در عین حالی که مقصر است، اما قربانی نیز 
هست. افراد و مقامات دیگر دولتی که در این پرونده دست 
داشتند، در وظایف شان هستند اما محمدی از وظیفه اش 

برکنار شد. 
در  متعددی  دالیل  به  محمدی  این که  حین  در  حاال 
راه اندازی این پروژه تسهیل گر و کمک کننده بوده است، 
پرونده  این  در  نیز  مقامات دیگر در حکومت  و  افراد  اما 
دست داشته اند. از این رو، فیصله ی هیئت در ضمن این که 
غیرشفاف و ناعادالنه است، به صورت واضح جانبدارانه و 
پیروی از سیاستی است که رییس جمهور غنی پس از افشا 
شدن این پرونده در پیش گرفته است. شهرک هوشمند و 
فساد تعبیه شده در آن، الیه های متعددی داشت که هیئت 
از بررسی آن ها طفره رفته است و از کنار سایر مقامات 
شریک در این پرونده بدون حرف و مالحظه گذشته است.
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این روزها بحث جهاد و جهادی گرم است. تقریباً برای تک تک مردم فرض 

از  است که دستاوردهای جهاد و مجاهدین را پیش خود تعریف کند. اگر 

مجاهدین بپرسی که مثره ی جهاد شام چیست؟ می گویند که آزادی کشور 

و مردم. راست می گویند. ما آزاد شدیم، کشور هم آزاد شد. اما جهاد امثار 

)مثرها( دیگری هم دارد که نباید از یاد بربیم شان. من که منی توانم متام 

مثرهای جهاد را به تنهایی لست کنم. اما امروز یکی از مثرهای جهاد، یا بهرت 

است بگویم یکی از مثرهای بگیر و منان های تاریخ کشور ما، تولید حرضت 

است. خیلی از حرضت های تولید شده در تاریخ کشور، رفته اند که پناه شان 

به خدا و خیلی های دیگر تا هنوزهم زنده اند که خداوند از طول و عرض شان 

کم نکند. 

در میان حرضات حی و حارض، یکی هم حرضت صبغت الله مجددی می باشد. 

حرضت مجددی، حدوداً یک هفته قبل غنی را متهم کرد که حکومت داری 

بلد نیست و اطرافیان غنی در حکومت را اوباش خواند. اما در بیست وهفتمین 

سال روز تجلیل از خروج قشون رسخ شوروی از غنی، از عبدالله و همکاران 

شان معذرت خواست. بهانه آورد که حامل خوب نبود و یک چیزی گفتم، حاال 

معذرت می خواهم. 

برای  مناسب  شخص  دوباره  غنی  پذیرفت.  را  حرضت  معذرت  غنی 

این  حقیقت  اما  کار.  برای  مناسب  افراد  اطرافیانش  و  شد  حکومت داری 

است که در حوزه ی حرضت گرایی، حال هیچ حرضتی خراب منی شود. اگر 

هم خراب شد، حرضت را مجال برای سخن گفنت و تهمت زدن منی ماند. 

این جاست که آدم به این نتیجه می رسد حرضت های افغانستان هرازگاهی 

چیزی را گم می کند، هرچه این طرف و آن طرف می رود، پیدا منی کند. گاهی 

وقت ها اصول گم شدن این است که هرچه بگردی، یافت نشود. چه استخاره 

کنی، چه فال بگیری، چه متام خانه ها، آدرس ها، سفارت خانه ها و شهر را 

بگردی. در این حالت، دو راه برای شخصی که چیزی گم کرده باقی می ماند. 

یا بی خیالش شود و بگوید همین قدر که دارم بس است که این راه حل شامل 

محقق،  حرضت  قول  به  و  نشده  حرضت  تاهنوز  که  می شود  کسانی  حال 

کوچه بازاری اند. راه دوم را می شود راه حرضت ها نامید. در این صورت، علیه 

رییس جمهور چیزی می گویی. مثالً می گویی رییس جمهور افغانستان یک 

چاره ساز  راه حل  این  است.  بی ظرفیت  و  روانی  عقده یی،  مریض،  شخص 

است. یک بار فرزند یکی از حرضات از این راه رفت، ظرف سه روز جوابش 

را گرفت. غنی به مهامنی شان رفت و کلی خرابات کرد. آخرین بار هم که 

حرضت صاحب مجددی از این راه رفت. منی دانم حرضت چه چیزی را گم 

کرده بود که برای یافتنش دوپا داشت و دوازده پای دیگر قرض کرد و این راه 

را رفت. بعد چون بیست وششم دلو از راه می رسید، خیلی زود گم شده اش را 

پیدا کرد و در منت یک جشن باشکوه، حرف هایش در مورد غنی را پس گرفت 

و معذرت خواست. 

افغانستان از 5000 سال قبل به این سو یک رسزمین کامالً مردخیز است. 

که  کنیم  ادعا  است  زود  هنوز  اما  شده،  هم  زن خیز  اواخر  این  در  اگرچه 

افغانستان یک رسزمین مرد-زن خیز است یا زن-مردخیز است. با آمدن ارشف 

غنی، ممکن مردخیزی افغانستان برای 5000 سال دیگر هم متدید شود، 

ممکن نشود. هر مردی که از افغانستان خیزیده باشد، این مسئله را درک 

می کند که بعضی جاهای افغانستان مخصوصاً رسزمین حرضت خیز است. 

چون حرضت های افغانستان روی هم رفته و به روی هم زده در آینده به کسانی 

تبدیل می شوند که نه تنها برای افغانستان بل برای متام دنیا مهم می شوند، 

آدم به جرأت می تواند بگوید که افغانستان رسزمین حرضت خیز است. 

مردم از این که رسزمین شان حرضت خیز است، خیلی خوشحال اند ولی از 

به  مثالً  اند.  نگران  شدیداً  نشده،  تعریف  مملکت  در  حرضت داری  این که 

حرف های حرضت صاحب مجددی نگاه کنید، ظرف یک هفته، هفت رنگ 

به  کنند.  باور  را  حرفش  کدام  که  می مانند  حیران  مردم  می زند.  حرف 

همین خاطر مردم از دولت خواهان چارچوب مشخص برای حرضت داری اند. 

مشخص شدن حدود و ثغور حرضت داری در کشور فواید زیادی دارد. به طور 

مثال فرض کنید قانون حرضت ها این گونه باشد: 1- حرضت ها هنگام کمپاین 

رییس  باید  کسی  چه  که  ببینند  خواب  اند  آزاد  جمهوری  ریاست  انتخابات 

جمهور شود. 2- حرضت ها اگر فرزند نرینه داشت، اول باید وزیر مقرر شود. 

اگر احیاناً فرزندش حارض نشد تابعیت امریکایی خویش را باطل کند، رییس 

جمهور مکلف است فرزند وی را والی تعیین کند تا هم حق پدرش ادا شود 

تابعیت امریکایی اش باطل نشود. 3- رفت و آمد حرضات در سفارت خانه ها 

باید  امریکا رفت،  به سفارت  اگر حرضتی دست خالی  قانون مند شود. مثالً 

با کیف )دستکول قشنگ که از آن بوی دالر ساطع می شود( از سفارت خانه 

بیرون شود، در غیر آن دیگر حرضت نخواهد بود. 4- هر حرضتی که پیش از 

ریاست جمهوری یک نفر خواب ریاست  جمهوری او را دیده باشد، بعداً حق 

ندارد او را ناکار یا مریض بخواند. اگر از قضا چنین شد، رییس جمهور مکلف 

است روی دل حرضت یگان چیز مبالد که حرضت با وجدان آسوده معذرت 

خواسته بتواند.

اگر حدود و ثغور حرضت داری مشخص نشود، ممکن بعداً هر کسی که بیشرت 

یاوه گفت، حرضت تر یا بابای حرضت ها شود.

حرضت داری 
قانون مند شود رحمت الله ارشاد

که  دولتی  مقام  چند  رایزنی  و  تبانی  یک  اثر  به  هوشمند  شهرک 
و  تبه کار  یک  با  بودند،  آنان  میان  در  نیز  رییس جمهور  مشاورین 
مجرم در بند بنا گذاری شد و با موافقت کامل رییس جمهور غنی، 
قرارداد آن به امضا رسید. در پرونده ی شهرک هوشمند نه تنها مشاور 
حقوقی رییس جمهور بلکه یک مشاور دیگر او که صاحب اصلی 12 
جریب زمین ابتدایی این شهرک بود نیز شامل بود. وزیر شهرسازی، 
مناینده ی خاص رییس جمهور در امور اصالحات و حکومت داری 
و حتا مقامات از دو بانک دولتی و خصوصی نیز به گونه ی در این 
پرونده دست داشتند. وزیر شهرسازی این قرارداد را امضا کرد و 
شهرک  پرونده ی  به  مربوط  امورات  متامی  در  مسعود  ضیا  احمد 

هوشمند به اندازه ی عبدالعلی محمدی صالحیت و سهم داشت. 
اما چرا تنها مشاور حقوقی رییس جمهور وظیفه اش به تعلیق درآمد، 
از  رسانجام  و  شد  رسانه ای  پرونده  این  در  متهم  به عنوان  نامش 

وظیفه اش بر کنار شد؟



چهار شنبه |  28 دلو، 1394 | سال پنجم | شماره 1011

ابرقدرت ها قرار  افغانستان، کشوری محصور در خشکی در قلب اوراسیا، در میان 

گرفته است. پیش از این، روسیه و انگلستان از خاک این کشور به عنوان صفحه ی 

شطرنج برای توطئه چینی علیه یکدیگر استفاده می کردند. 

که  هم چنان  اخیر،  سال های  طی  در 

گسترده تری  ایدئولوژیک  درگیری های 

شکل  سرمایه داری  و  کمونیسم  میان 

جنگ  میدان  به  کشور  این  می گرفت، 

پنهانی میان روسیه و ایاالت متحده تبدیل 

پرده ی  پشت  در  امروزه  بااین حال،  شد. 

امنیت  که  ابرقدرتی  دو  میان  همکاری  

افغانستان  ثبات  به  وابسته  آن ها  داخلی 

است، یک حرکت جدید شکل می گیرد. 

به  احتمال زیاد یک محور  افغانستان،  نو برای همکاری در  توانایی پکن و دهلی 

کلیدی در این زمینه  است و ثبات درازمدت افغانستان از طریق آن ممکن خواهد شد. 

هر دو کشور چین و هند، درحال حاضر نیز بازیگران فعالی در افغانستان هستند. در 

ماه نوامبر سال گذشته، معاون نخست وزیر چین، لی یوانچو، از کابل دیدار کرد و 

بسته ای 79 میلیون دالری را برای ساخت وساز مسکن در این شهر پیشنهاد داد. 

اندکی بیش از یک ماه بعد، نخست وزیر نارندرا مودی برای افتتاح ساختمان جدید 

پارلمان که هند آن را ساخته بود، به کابل رفت. 

روند  به  در کمک  برجسته ای  نقش  به عهده گرفتن  درحال  افزاینده  به شکلی  چین   

افغانستان است. درعین حال، هر دو  مذاکرات صلح میان جناح های متخاصم در 

کشور هند و چین در سطوح متفاوتی پیشنهاد حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان 

را مطرح کرده اند. چین تجهیزاتی غیرمرگ بار برای نیروهای امنیت ملی افغانستان 

هند  درحالی که  است،  آورده  فراهم 

هلیکوپترهای جنگی به افغانستان فرستاده 

با  را  اسلحه  کارخانه ی  احیای  ایده ی  و 

حمایت روسیه طرح کرده است. 

حامیان  مهم ترین  از  کشور  دو  هر 

در  مهمی  نقش  و  هستند  افغانستان 

کنفرانس قلب آسیا ایفا کرده اند. و اگرچه قیمت فعلی کاالها )و وضعیت سیاسی و 

امنیتی نامشخص فعلی( جذابیت این ایده را در حال حاضر کم تر کرده است، این 

کشورها میزبان شرکت های استخراجی دولتی با ظرفیت، توانایی و انگیزه در تالش 

برای استخراج ثروت های معدنی افغانستان هستند. 

این کشورها منافع مشابهی در افغانستان دارند –و درنتیجه رغبت برای پایداری و ثبات 

این کشور- و هر دو به وضوح متمایل هستند که هرگونه روند صلحی در این کشور 

باید متعلق به افغانستان و به رهبری افغانستان باشد. اگرچه این دو کشور روابط 

بسیار متفاوتی با پاکستان دارند که بازیگر کلیدی خارجی در افغانستان است، آن ها 

به شکل شگفت آوری دیدگاهی مشترک درمورد برخی از مشکالت امنیتی در داخل 

این کشور دارند. 

همکاری میان این دو کشور در سطح استراتژیک، برای مدتی طوالنی روندی مثبت 

داشته است – رییس جمهور شی جین پینگ هند را به عنوان اولویت در نظر دارد، 

با  ارتباط  برقراری  برای  با تالش هایی هدف مند  نیز  و درمقابل، نخست وزیر مودی 

چین پاسخ داده است. فراتر از هرآن چه گفته می شود، اقدامات مشترک آموزشی 

ضدتروریسم، گفت وگوهای صریح بر سر اختالفات مرزی، و همکاری دررابطه با 

بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی به رهبری چین )AIIB(، همه نشان می دهند که 

چگونه روابط میان این دو کشور فراتر از لفاظی های ژئوپولیتیکی شکل گرفته است. 

بااین حال، باوجود تمام این شباهت ها، همکاری و مشارکت آن ها درمورد افغانستان 

به شکلی قابل توجه محدود بوده است. با وجود گفت وگوهای بسیار، درعمل اقدامات 

دو  هر  است.  گرفته  صورت  اندکی 

داده اند،  انجام  موازی  تالش های  کشور 

درحالی که چشم اندازهای گسترده تر آن ها 

بر الگوی بزرگ تری از تعامالت منطقه ای 

قرار گرفته است – چین در چشم انداز شی 

جین پینگ دررابطه با طرح »یک کمربند 

استراتژی  ازطریق  هند  و  جاده«،  یک 

از  هیچ کدام  اما  مرکزی.  آسیای  اتصال 

آن ها به طورخاص، به این سوال که افغانستان در کجای این طرح ها قرار می گیرد 

بر  مستقیم  می توانند  که  دارند  دست  روی  طرح هایی  حقیقت  در  اما  نپرداخته اند، 

افغانستان تاثیر بگذارند.  

از  برای پکن، طرح »یک کمربند و یک جاده« می تواند ازطریق آسیای مرکزی، 

روسیه یا دریای خزر به اروپا، یا مستقیماً از کاشغر به گوادر پیش برود و پاکستان 

را به گذرگاهی برای کاالهای چینی تبدیل کند. برای دهلی، سرمایه گذاری بر بندر 

ایرانی چابهار می تواند تالشی باشد در ایجاد مسیری برای منافع و سرمایه گذاری های 

هند برای گذشتن از آسیای مرکزی که افغانستان را دور می زند. به عبارت دیگر، هر دو 

کشور درحال توسعه ی چشم اندازهایی منطقه ای هستند که می تواند تاثیر مستقیمی 

بر افغانستان داشته باشد.  

اما همزمان، هر دو کشور می دانند که با وجود این موارد، توانایی آن ها برای توسعه ی 

که  است  چیزی  همان  بی ثبات  افغانستان  یک  کشور،  این  اطراف  در  جاده هایی 

آن ها  بزرگ تر  بسیار  طرح های  می تواند 

است  همان جایی  این  و  کند.  بی ثبات  را 

اهمیت  کشور  دو  این  میان  همکاری  که 

کشورها  این  تمرکز  می یابد.  بیشتری 

حمایت  در  مکمل  نقش  ایفاکردن  برای 

ازطریق  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 

ارائه  ادامه ی حمایت هایی که درحال حاضر  به جای  آموزش،  و  بودجه  فراهم آوردن 

می دهند، شکافی را پر خواهد کرد که غرب درنهایت از پرکردن آن خودداری خواهد 

کرد.  

و این به سوال مهم تری اشاره می کند که به نظر می آید هر دو کشور تشخیص داده اند 

اما به قدر کافی به آن نپرداخته اند. دو کشور به خوبی می دانند که رغبت و توجه غرب 

به افغانستان درحال پایان یافتن است، و اگرچه این می تواند برای آن ها انگیزه ایجاد 

کند، تنها تاثیر آن تقویت این باور بوده است که سیاست خارجی غرب بی ثبات است، 

اما مشکل این است که افغانستان در مجاورت این دو کشور قرار دارد.  

عصر بازی های ژئوپولیتیکی رقابتی به هیچ وجه پایان نیافته است، اما در افغانستان 

زمینه هایی وجود دارند که می توانند در آینده به روابطی مبتنی بر همکاری میان دو 

ابرقدرت نوظهور بزرگ منجر شوند. هر دو کشور منفعتی کلیدی در افغانستان دارند و 

روابط آن ها با کابل اگرچه متفاوت است اما اگر به درستی به کار گرفته شود، می تواند 

مکمل یکدیگر باشد. پکن و دهلی نو درحال حاضر تالش می کنند تا از طریق وسعت 

قلمروهای خود، و رشد نفوذ آن ها در امور بین الملی، چهره ی جهان را تغییر بدهند – 

آن ها می توانند در همسایگی خود از این نیرو برای کمک به افغانستان استفاده کنند 

تا قلب اوراسیا به ثبات دست یابد.

خشونت علیه زنان یکی از گسترده ترین نوع تخطی های حقوق بشر به شمار می رود. 

در بیشتر نقاط جهان خشونت علیه زنان و دختران به بهانه ی عرف و فرهنگ مورد 

تحمل و چشم پوشی قرار می گیرد. خشونت علیه زنان پدیده ای جدید نیست، اما در 

این اواخر اجتماعات بیش از قبل به این مشکل می پردازند و فعالیت های زیادی برای 

مبارزه با آن به وجود آمده اند. 

در اکثر ممالک جهان، خشونت علیه زنان یکی از مشکالت حاد اجتماعی است و با 

وجود این که خشونت انواع مختلف دارد، تعریف کلی که می توان از آن داشت این 

انسانی بوده و منجر  با ارزش های  است: هر نوع رفتار، حرکت و گفتاری که مغایر 

به عقب ماندن، منزوی شدن و سرخوردگی شخص گردد. به تعریف دیگر خشونت 

مشتمل است بر فعالیت ها، الفاظ، ذهنیت ها و سیستم هایی که مردم را از رسیدن به 

شگوفایی مانع شده و باعث زیان های فزیکی، روانی، اجتماعی و یا محیطی گردد. 

در مورد ریشه ی خشونت های جنسیتی نظریات متفاوت موجود اند، اما با وجود عامالن 

سیاسی و اقتصادی از جمله جنگ و فقر، نمی توان اهمیت مردساالری را در ترویج 

خشونت و محافظت از خشونت کننده ها نادیده گرفت. به همین دلیل است که حتا 

کشورهای پولدار و صلح آمیز نیز با این مشکل روبه رو اند. خشونت علیه زنان و دختران 

ریشه ی عمیقی دارد در برتری طلبی وسلطه جویی انسان ها بر یکدیگر و تقسیم قدرت 

نابرابر میان مردان و زنان. 

تعدادی از دانشمندان و فیلسوفان این حس تفوق طلبی و برتری جویی انسان ها بر 

همدیگر را یک امر طبیعی دانسته و محرك خوبی برای پیشرفت و پیشبرد امور کاری 

انسان ها می دانند، اما این که این برتری جویی با خشونت همراه باشد طبیعی نیست. 

در واقع خشونت را کسانی اعمال می کنند که هنگام استفاده از آن احساس قدرت و 

مالکیت بر بدن دیگران می کنند. عالوه بر آن، آن ها راه حلی جز متوسل شدن به آن 

در ذهن نداشته و این پدیده ی زشت و منفور را یگانه راهکار و حالل مشکالت خویش 

می پندارند. 

یکی از بارزترین انواع خشونت علیه زنان، خشونت فزیکی است. خصوصاً در اجتماع 

ما که هر هفته از بدبختی های زنان، از اعضای بریده شده و بدن های شکنجه شده ی 

شان می شنویم. این خشونت بیش از هر نوع دیگر در ذهن های ما حک شده و از 

جمله شدیدترین و شایع ترین انواع خشونت نیز محسوب می شود. براساس معیار بخش 

زنان ملل متحد، در سراسر جهان از هر سه زن یکی مورد خشونت فزیکی و جنسی 

قرار گرفته است. بدون شک خشونت فزیکی یکی از آشکارترین و خطرناك ترین نوع 

خشونت علیه زنان است و به گونه های متفاوت در اجتماع وجود دارد. خشونت فزیکی 

می تواند شدید و یا خفیف باشد .آثار و عالیم آن گاهی قابل دید و گاهی غیر قابل دید 

باشد. عالوه بر تاثیرات فزیکی آن، خشونت جسمی علیه زنان پیامد های ناگوار روانی 

و اثرات منفی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان نیز دارد. خشونت فزیکی 

اکثراً باعث انزوا، افسردگی، ترس و خسته گی روانی و عاطفی می شود. در افغانستان، 

اما، با وجود فراگیر بودن خشونت علیه زنان و دختران، براساس آمار وزارت امور زنان، 

فقط ده در صد قضایای خشونت در محاکم مورد پیگیری قرار می گیرند.

هرچند خشونت فزیکی خطری جسمی و روانی بزرگی را برای زنان ایجاد می کند، اما 

زنان افغانستان و جهان با خشونت لفظی و روانی نیز روبه رو اند، این خشونت ها به 

ندرت به عنوان خشونت پذیرفته شده مورد پیگرد قرار می گیرند. خصوصاً در افغانستان 

که در آن زنان به دیده ی جنس دوم دیده می شوند، هیچ قانون و یا مرجعی خشونت های 

روانی که اکثریت مطلق زنان از هنگام کودکی با آن روبه رو هستند، را مورد باز خواست 

قانونی قرار نمی دهد.

خشونت های فزیکی به ندرت فقط حمله به جسم زن اند و اکثراً با خشونت لفظی و 

روانی هم آمیخته می باشند، خشونت روانی و لفظی نیازی نیست نشانی بر بدن زن 

ما همه  افغانستان،  در  بسازد.  ناآرام  را  او  روح  و  درازمدت ذهن  به صورت  تا  بگذارد 

از  چه  زنان،  بر  جنسیتی  توهین آمیز  القاب  گذاشتن  و  تحقیر  دشنام،  که  دیده ایم 

»فاحشه« خوانده شدن شان در سرک ها، چه در توهینی که در خانه زنان با آن روبه رو 

اند، تا حدی طبیعی محسوب می شوند. زنان نه تنها از جانب بیگانه های آزاردهنده بلکه 

از طرف پدر، برادر، شوهر و اقارب شوهر مورد خشونت روانی قرار می گیرند. همین که 

ما فرزندان پسر را به دختر ترجیح می دهیم و به دختران خود از کودکی می گوییم که 

چیزی برای برادر شان شرم نیست، اما آن ها حتا نباید بخندند، خشونت است. عالوه 

بر آن، زنان به بهانه های متفاوت مورد خشونت فزیکی قرار می گیرند. زنانی که به طور 

متداوام مورد خشونت های روانی قرار می گیرند فیصدی باالیی را در جمله زنان نازا 

دارند. زنانی که اوالد پسر ندارند، خشونت روانی را روزانه تجربه می کنند. زنانی که 

کار می کنند به بهانه ی این که از خانه بیرون شده اند مورد خشونت لفظی و روانی قرار 

می گیرند. و این آزار ها عوارض درازمدتی را بر اذهان و بدن های زنان به جا می گذارند. 

افسردگی، ترس، اضطراب، دلتنگی، مشکالت روانی چون ِمرگی، همه ی این ها را 

می توان در افرادی که با خشونت روانی روبه رو اند مشاهده کرد. خشونت های فزیکی 

ممکن باعث معیوبیت های جسمی و مشکالت روانی شوند اما خشونت های روانی نیز 

باعث مفلوج شدن روان زنان، خانواده ها و اجتماع ما می شوند. این اضرار درازمدت نیز 

هستند چون اطفالی که شاهد خشونت های روانی و فزیکی علیه والدین شان بوده اند 

به ندرت می توانند در آینده زندگی مشترک سالم داشته باشند. بیایید همان قدر که با 

خشونت فزیکی مبارزه می کنیم، خشونت روانی و لفظی را نیز تقبیح نموده در از بین 

بردن آن بکوشیم.

یادداشت: این مطلب براساس همکاری دوجانبه میان روزنامه ی اطالعات روز 

و وبالگ دختران رابعه به نشر رسیده است. دختران رابعه یک مرجع مستقل 

می باشد و به روزنامه ی اطالعات روز تعلق ندارد.
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ترجمه: معصومه عرفانی

هند و چین شرکای کلیدی 

در حفظ ثبات افغانستان خشونت علیه زنان 
فقط جسمی نیست

افغانستان، کشوری محصور در خشکی در قلب 
اوراسیا، در میان ابرقدرت ها قرار گرفته است. پیش 
از این، روسیه و انگلستان از خاک این کشور به عنوان 

صفحه ی شطرنج برای توطئه چینی علیه یکدیگر 
استفاده می کردند. 

توانایی پکن و دهلی نو برای همکاری در افغانستان، 
به  احتامل زیاد یک محور کلیدی در این زمینه  است 

و ثبات درازمدت افغانستان از طریق آن ممکن 
خواهد شد.
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ایاالت متحده در چهارده سال گذشته بیش از 7 میلیارد دالر را در زمینه ی مبارزه با تولید خارج از 

کنترل خشخاش که تریاک افغانستان را به بزرگ ترین لکه ی ننگ جهان تبدیل کرده است، به 

مصرف رسانده است. ده ها میلیارد دالر دیگر در برنامه های حکومت داری برای ریشه کن کردن 

دالرهای بی شمار دیگر در جریان  پولیس هزینه شد.  اعتماد  قابل  نیروی  آموزش یک  و  فساد 

اصلی جنگ از دست رفت و هزاران تن جان های شان را از دست دادند تا حکومت افغانستان را 

مسئول مرکز ولسوالی ها ساخته و حاکمیت قانون کم کم تزریق شود.

است،  حکومت  کنترل  در  شدیداً  و  امن  که  هلمند  والیت  چندگوشه ی  از  یکی  در  این جا،  اما 

ساقه های سبز و غوزه های ورم کرده ی تریاک در جریان فصل گذشته ی ]کشت[ خشخاش در 

چشم رس ساختمان های رسمی ]حکومتی[ ضخیم تر و بلندتر می شدند که نشانه ای از یک دولت 

اداره  حکومتی  مقام های  توسط  غیرمستقیم  یا  مستقیم  شکل  به  که  دولتی  است؛  مخدر  مواد 

می شود. در ولسوالی گرم سیر، کشت خشخاش نه تنها تحمل شده است بلکه یکی از منابع پولی 

است که حکومت محلی به آن وابسته می باشد. مقام ها بر کشاورزان مالیات وضع کرده اند که 

در عمل با آن چه که طالبان در مناطق تحت کنترل شان انجام می دهند، یکسان است. بخشی 

تا اطمینان حاصل شود که مقام های  پایتخت می رسد  به مقام ها در کابل  از درآمد، سلسله وار 

محلی از حمایت مقام های ارشد برخوردار اند و روند کشت تریاک ادامه می یابد. گرم سیر صرف 

نمونه ای از دست داشتن مقام ها در تجارت مواد مخدر است.

و مصاحبه های  در جریان سال گذشته  افغانستان  تریاک  منطقه ی کشت  از  متعدد  دیدارهای 

گسترده با زارعان مواد مخدر، بزرگان محل و مقام های افغان و غربی، این حقیقت را آشکار 

این جا خواهد  تریاک  اگر حکومت تحت حمایت غربی ها کامیاب شود، ظاهراً  ساخت که حتا 

ماند. مقام های حکومتی افغانستان، بیش از هر زمانی، مستقیماً در تجارت تریاک دخیل شده اند 

و رقابت شان با طالبان را فراتر از سیاست و در کشمکش بر سر کنترل قاچاق مواد مخدر و درآمد 

آن توسعه داده اند. در سطح محلی، جنگ اغلب مانند جنگ بر سر کنترل اراضی میان باندهای 

مواد مخدر به نظر می رسد، هرچند نیروهای امریکایی، به صورت مشخص در هلمند در جنوب 

افغانستان، دوباره به طرفداری حکومت به جنگ کشانده شده است.

دیوید منزفیلد، محققی که بیش از 15 سال در مورد تریاک افغانستان کار میدانی انجام داده 

است، گفت: »هم دستی حکومت چند مرحله دارد که از توافق با زارعان آغاز می شود و سپس 

با آن ها همکاری می شود.« »آخرین مرحله، شکار است که حکومت اصالً به صورت کامل این 

کاسبی را برعهده می گیرد«.

دلیل رونق گسترده ی تولید خشخاش که حدود دوازده سال قبل آغاز شد، به عنوان وسیله ای که 

ستیزه جویان می توانستند با استفاده از آن گلوله، بمب و موتر بخرند، ستیزه جویی جدید طالبان 

پنداشته می شد. در سال های اخیر، ستیزه جویان ساعت های کاری بیشتر و بیشتری را به هر 

افغانستان  در  باور قوی مقام های غربی  در  این حقیقت  داده اند.  جنبه کار و کسب اختصاص 

شامل بود که وقتی امنیت بهبود پیدا کند، از بین بردن تریاک آسان تر خواهد بود.

این که حکومت افغانستان اکنون در کار و بار تریاک رقابت می کند، در نبود دیگر کامیابی های 

سراسر  کشورهای  می رود.  فراتر  کشور  این  مرزهای  از  آن  پیامدهای  اقتصادی،  اعتماد  قابل 

منطقه با مشکالت صحی و امنیتی ای دست و پنجه نرم می کنند که عامل آن ها جریان فزاینده 

افغانستان نهادینه تر می شود، سال های تالش در  از آن جایی که این تجارت در  تریاک است. 

و  بی ثباتی، جرم  منبع  به عنوان یک  را  و جایگاهش  بی نتیجه ساخته  را  با فساد  مبارزه  زمینه ی 

فتنه ی جاودانی ساخته است.

فرایند تثبیت شده

از  یکی  از  وقتی  است.  غنی  اشرف  جمهور  رییس  حکومت  مهم  وعده  یک  فساد،  با  مبارزه 

سخن گویان حکومت او در مورد دست داشتن مقام ها در قاچاق مواد مخدر، از جمله در گرم سیر، 

پرسیده شد، اصرار داشت که چنین رفتاری »اصالً تحمل نخواهد شد«. سید ظفر هاشمی گفت: 

»رییس جمهور در اقدام بر بنیاد معلوماتی که دخالت مقام های حکومتی در کارهای غیرقانونی را 

نشان می دهد، از جمله اخذ مالیات از تریاک، قاطع بوده است«. اما در گرم سیر و جاهای دیگر 

هلمند که در آن تریاک کشت می شود، این سیستم شدیداً متداول است.

تامین آب  برای مدیریت  زارعان  افرادی که توسط  و  بزرگان قریه  از  به شبکه ای  این سیستم 

استخدام می شوند - مردانی که به میراب ها شهرت دارند - وابسته است. این افراد زمین هایی را 

که ]تریاک[ کشت می شود، برآورد می کنند و به نمایندگی از مقام ها، هم در سطح ولسوالی ها و 

هم در کابل، پول جمع آوری می کنند. مقام ها به صورت خصوصی اذعان کردند که این ارتباطات 

تا اعماق حکومت ملی جاری است. در برخی موارد، این پول به سناتوران و اعضای مجلس که 

ارتباطات دارند، می رسد. مقام ها گفتند که در موارد دیگر کارمندان ریاست مستقل  در منطقه 

ارگان های محلی، اداره ای که بر ادارات حکومتی در والیت ها و ولسوالی ها نظارت دارد، پول ها 

را به جیب شان می زنند. تعدادی از مهم ترین فرماندهان پولیس و ]نیروهای[ امنیتی، به شمول 

تریاک دست  تجارت  در  که  آمریکا، شناسایی شده اند  استخبارات  و  ارتش  مقام های  متحدان 

دارند.

گفته ی  به  گرم سیر،  مورد  در  می ماند.  ولسوالی ها  و  والیات  مقام های  با  اغلب  پول  اصل  اما 

مقام های محل و زارعان، ولسوال و قوماندان امنیه از این پاداش ها بیشترین سهم را گرفتند. 

پولیس محلی نیز از آن سود برده است. زارعان گفتند برای هر جریب زمینی که خشخاش کشت 

کرده اند، حدود 40 دالر پرداخته اند. به گفته ی مقام هایی که از این روند آگاهی دارند، این بدان 

معنا است که در سال 2015 صرف در ولسوالی گرم سیر نزدیک به 3 میلیون دالر پرداخت شده 

است. گرم سیر صرف یکی از چندین ولسوالی والیت هلمند، قلب مناطقی که در آن خشخاش 

کشت می شود و مرکز »افزایش در تعداد« نیروهای امریکایی در سال 2010 است، جایی که 

حکومت با زارعان تریاک پیمان هایی را بسته است. نظر به مصاحبه هایی که با بیش از دوازده 

زارع و مقام انجام شده است، والسوالی مارجه سیستم مشابه به سیستم گرم سیر دارد که در آن 

مردم محل براساس میزان کشت تریاک تعرفه یکسان می پردازند. در ولسوالی نادعلی، همین 

شرایط با گستردگی کم تر وجود دارد.

شده اند،  نزدیک تر  ولسوالی ها  این  از  برخی  به  تدریج  به  اخیر  هفته های  در  طالبان  این که 

امریکایی  نیروهای  تعداد  در  افزایش  از  قبل  آن ها  ندارد.  چندانی  تفاوت  محل  زارعان  برای 

را  دیگر خود  بار  آن ها  داده اند.  مالیه  به حکومت  آن  از  و پس  مالیه می دادند  به ستیزه جویان 

وفق خواهند داد و پولی که به دست می آورند، فزاینده است. کارشناسان می گویند که تصاویر 

ماهواره ای فصل گذشته ی کشت ]تریاک[ در سرتاسر جنوب هلمند نشان می دهند که تریاک 

آشکارا در چشم رس پایگاه های ارتش و پولیس کشت می شده است. حکیم انگار که قبالً دوبار 

فرمانده پولیس والیت هلمند بوده است، گفت: »در جریان سال های گذشته حکومت مرکزی، 

حکومت محلی و خارجی هایی را دیده ام که در مورد خشخاش بسیار جدی صحبت می کردند.« 

»در عمل، آن ها هیچ کاری انجام نمی دهند و حکومت پشت صحنه به صورت مخفیانه معامله 

می کند تا خود را غنی بسازد«.

ترتیبات سودآور

در  خشخاش  کشت  از  جلوگیری  برای  بین المللی  تالش های  معیار،  ابتدایی ترین  براساس 

افغانستان ناکام بوده است. از سال 2002 که سازمان ملل متحد که آمار جمع آوری کرده است، 

در سال 2014 که سال آخر ماموریت جنگی ناتو بود، بیش از هر سال دیگری تریاک کشت شده 

است. اگر نقطه ی روشنی در سال 2015 وجود داشت، آن این بود که شپشه ی )آفت( خشخاش 

تولید آن را، در برخی از مناطق تا پنجاه درصد، کاهش داد. اما، اگر گذشته معیار شده بتواند، 

افزایش  برای  بیشتری  آینده تالش های  سال  که  معناست  بدان  تولید  در  کاهش  این  احتماالً 

افغانستان  جنوب  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  مقام  یک  گرفت.  خواهد  ]خشخاش[ صورت  کشت 

گفت: »آن ها در مورد تجارت تریاک سخت تر تالش خواهند کرد.« »این پول بسیار بیشتر از 

آنست که از آن چشم پوشی شود«.

دست داشتن حکومت در تجارت تریاک امر تازه ای نیست. دالالن قدرت که اغلب برای حکومت 

کار می کنند، از دیروقت بدین سو پشت صحنه فعالیت کرده و تریاک و هیروئین را تولید، تصفیه و 

از طریق یکی از کنترل ناشده ترین مرزهای افغانستان قاچاق کرده اند. این نوع فساد در سرتاسر 

کشور دیده شده است.

اما اخذ مالیات در سطح یک ولسوالی در مراکز اصلی کشت تریاک کم تر معمول بوده است. 

اکثریت کسانی که در مورد آن صحبت کردند، به دلیل ترس از انتقام، نخواستند نام شان فاش 

شود. آن هایی که صریح صحبت کردند، مواظب بودند منابع کافی داشته باشند تا از نتایج رسمی 

معکوس جلوگیری کرده باشند.

بازگل، یک فرمانده محلی پولیس در مارجه که بر تعداد اندکی از مردان نظارت دارد و یکی از 

بار علیه طالبان دست به اسلحه برد، گفت: »البته که در این جا  اهالی ای بود که برای اولین 

اتفاق می افتد.« »اما فرمانده پولیس و فرماندهان محلی پولیس، آن ها مستقیماً پول نمی گیرند. 

آن ها این کار را از طریق چهره های بانفوذ انجام می دهند«. 

مارجه که یکی از ناآرام ترین ولسوالی ها در جریان افزایش نیروهای ]امریکایی[ در سال 2010 

بود و اخیراً میدان نبرد شدید میان طالبان و نیروهای افغانی ای تحت حمایت نیروهای عملیات 

ویژه امریکایی بوده است، موضوع یک مطالعه موردی اقتصاد تریاک است. یکی از بزرگان در 

پول جمع آوری  تریاک کشت می کنند،  زمین 44 جریبی اش  در  که  روستانشینانی  از  که  مارجه 

می کند، گفت که تریاک فریبنده تر از آنست که از آن چشم پوشی شود. باوجود مالیات، باوجود 

آفت، تریاک از محصول دیگری که بیشترین منفعت را دارد با نسبت بیش از سه بر یک پیشی 

گرفته است. او گفت که در سال 2015، درآمد این گروه نزدیک به 62000 دالر رسید که کم تر 

از نصف درآمد سال گذشته شان است. با توجه به 60 دالر مالیه از هر جریب، منفعت نهایی تمام 

44 جریب تقریباً 59000 دالر بود. در مقابل، نظر به آمار بانک جهانی، میانگین درآمد ساالنه 

هر افغان 681 دالر است. او که در خانه ی یکی دیگر از بزرگان قومی در مارجه نشسته بود، 

گفت: »درآمد 44 جریب بسیاری از محصوالت دیگر حدود 20000 دالر خواهد بود«. حدود ده 

مردی که در این اتاق صف کشیده بودند، به نشانه تایید حساب او به آهستگی سر تکان دادند.

آفت و تالطم

به  نظر  است،  واقع شده  والیت،  این  مرکز  لشکرگاه،  از  اندک  فاصله  در  که  نادعلی  ولسوالی 

حوالی  در  که  سفری  در  اپریل  ماه  در  می رسد.  نظر  به  یافته  سازمان  کم تر  مارجه  و  گرم سیر 

زمین های زراعتی باز در مناطق تحت کنترل حکومت داشتیم، بسیاری از مزرعه های خشخاش 

به دلیل جمع آوری زودهنگام محصول یا به دلیل این که مزارع آفت زده بودند و زارعین دلیلی 

جمع آوری  که  گفتند  نادعلی  در  زارعین  بودند.  شده  زده  شخم  نمی دیدند،  آن  نگهداری  برای 

مالیات به چند عامل بستگی دارد، از جمله روابط یک زارع با فرمانده پولیس محلی، نزدیکی به 

مرکز ولسوالی و این که مزارع چقدر آفت زده هستند. در برخی از موارد، گروه هایی که توسط 

دیگر،  موارد  در  کرده اند.  جمع آوری  پول  شده اند،  فرستاده  مزارع  بردن  بین  از  برای  حکومت 

پولیس محلی یا ملی این کار را انجام داده است. نظر به گفته ی شش زارع، پرداخت ها بین 90 

تا 100 دالر در هر جریب بوده است.

یک زارع در منطقه ی لوی باغ ولسوالی نادعلی گفت: »تمام خشخاش های ما را آفت زده بود.« 

»این که مردم چقدر پرداخته اند، به میزان کشت و میزان آفت زدگی محصول بستگی داشت«. 

با این حال، این سیستم در گرم سیر جای کمی برای چانس می گذارد. این ولسوالی که نظر به 

مارجه و نادعلی از مرکز والیت دورتر واقع شده است، از خودمختاری بیشتری نظر به اکثریت 

]ولسوالی هایی[ برخوردار است که تحت کنترل حکومت است.

سیستم  یک  شده اند  انجام  آفت،  شدن  پیدا  از  قبل  مارچ،  ماه  اواسط  در  که  مصاحبه هایی 

هم سازی را نشان داد که  به راحتی داشت جا می افتاد. در حالی که زارعین در مورد پرداخت به 

حکومت راضی نبودند، اکثریت آن ها آن را اجتناب ناپذیر پنداشتند و دیدند که با آن هم منفعت 

نهایی تریاک به طور قابل توجهی نظر به گندم و پنبه بیشتر است. جمعه خان، زارع 35 ساله در 

گرم سیر گفت: »می دانیم که مقام ها از ما پول خواهند گرفت«.

مقام ها در کابل سریعاً ولسوال، فرمانده پولیس و مدیر امنیت را که به تقسیم منفعت ها متهم 

بودند، از کار برکنار کردند. معاون والی هلمند در جشن کوچکی پول ها را به زارعین برگرداند که 

بیرون از دفتر والی هلهله برپا کرده بودند و قول داد جلو چنین استثمار را بگیرد.

مقام ها گفتند تمام پول به زارعین برگردانده شده است و گروه های مسئول از قدرت خلع شده اند. 

اما هیچ کدام از این نویدها کامالً درست نبودند. ولسوال گرم سیر که در مصاحبه ای جمع آوری 

مالیات را رد کرد، بی سروصدا به واشیر، ولسوالی هم جوار، منتقل شده بود. چند ماه بعد، دوباره 

به گرم سیر منتقل شده بود، جایی که او به وظیفه قبلی اش بازگشت. مقام های حکومتی در کابل 

گفتند که پس از تحقیقات کامل مشخص شد که او اشتباهی انجام نداده است. دیدار بعدی 

از گرم سیر از تناقض دومی پرده برداشت: زارعین گفتند که آن ها صرف نیمی از پول شان را 

پس گرفته اند. روی هم رفته، آن ها نزدیک به نیمی از محصوالت شان را به دلیل آفت از دست 

داده بودند.

مقام های افغان؛ 
مسئول مبارزه با تریاک یا شریک منفعت آن؟

منبع: نیویارک تایمز/ عظام احمد

ترجمه: حمید مهدوی



رییس  گئون-های،  پارک  روز:  اطالعات 
جمهور کره جنوبی، به کره شاملی هشدار داده 
که اگر برنامه هسته ای خود را کنار نگذارد، رو 

به نابودی خواهد رفت.
پارملان  در  پارک  خانم  بی بی سی،  گزارش  به 
کره  است  گفته  سئول  شهر  در  جنوبی  کره 
جاه طلبی های  که  باشد  متوجه  باید  شاملی 
»سقوط  ترسیع  به  تنها  کشور  این  هسته ای 

حکومت« منجر خواهد شد.

کره  اخیر  موشکی  آزمایش های  پی  در 
ملل  سازمان  در  جنوبی  کره  مناینده  شاملی، 
از شورای امنیت این سازمان خواست که علیه 
پیونگ یانگ تحریم های جدی تصویب کند.

گفته  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  رایس،  سوزان 
است انتظار دارد که چین از اعامل تحریم های 

شدیدتر علیه کره شاملی حامیت کند.
خانم رایس گفت فکر منی کند که با توجه به 
چین  شاملی،  کره  تحریک آمیز  سیاست های 

بخواهد حامی آن کشور تلقی شود.
نسبت  امریکا  از شدت گرفنت خصومت  پس 
به کره شاملی، این کشور بارها گفته است که 

توان هسته ای خود را تقویت خواهد کرد.
جنوبی  کره  موشکی،  آزمایش  این  پی  در 
صنعتی  مجتمع  در  را  خود  فعالیت های 
کره  با  مشرتک  صنعتی  منطقه  کایسونگ، 

شاملی، متوقف کرد.
در   ٢٠٠٤ سال  در  کایسونگ  صنعتی  پارک 
به  نام در کره شاملی آغاز  به همین  منطقه ای 
کار کرد. ایجاد این پارک، که در ده کیلومرتی 
منطقه غیرنظامی بین دو کره واقع شده، بخشی 
دهه  در  که  بود  »آفتاب«  به  موسوم  سیاست  از 
کره  روابط  بهبود  و  تنش  کاهش  برای   ١٩٩٠
تأسیس  افتاد.  به جریان  کره جنوبی  و  شاملی 
رشکت های کره جنوبی در کایسونگ به معنای 
ایجاد اشتغال و منبعی برای کسب درآمدهای 

ارزی برای کره شاملی بود.
هم  گذشته  سال  سپتامرب  در  شاملی  کره 
را  یونگ بیون  هسته ای  نیروگاه  که  کرد  اعالم 
نیروگاه،  این  رآکتور  است.  کرده  فعال  مجدداً 
برنامه هسته ای کره  برای  پلوتونیوم  تولید  منبع 

شاملی بوده است.

بگو مگو از

رضورت عاجل: تشکیل حکومت نجات ملی !

دیروز والی بامیان، در واقع کارمند دولت که نباید از 

دولت انتقاد کند، با جرأت حکومت را مسئول متام 

رسور  قبل  چندی  دانست.  کشور  کنونی  مشکالت 

نقض  به  متهم  آن را  ی  ارگان ها  سایر  و  دولت  جمهور  رییس  معاون  دانش، 

قانون اساسی منود، جرنال دوستم که طبق رسم افغانی »قهر« کرده و شدیدًا 

از رییس جمهور ناراضی است. از سوی رییس اجرائیه هم که ابتکاری مشاهده 

منی شود و انگار که به سهم خویش راضی است و پذیرفته که درحکومت وحدت 

تعیین می کند.  را  بازی  قواعد  و  پالیسی  برنامه،  که  است  رییس جمهور  ملی 

قدرت قبلی هم فقط در آرزوی برگشت است و هیچ برنامه سیاسی و اقتصادی 

جدید را به مردم عرضه منی کند و اگر هم برخی تالش ها برای جمع و جور شدن 

دارند روی برنامه و خط مش نیست و روی اشخاص می چرخد. اوضاع اقتصادی 

کشور دراماتیک است؛ بیکاری میان جوانان تحصیل کرده یک تراژدی است 

و هزاران تن از آن ها را به مهاجرت می کشاند، بی امنیتی، از سبب روز افزون 

حمالت طالبان و داعش و رهزنان و گروه های مسلح خودرس که به مسئولین 

دولتی تعلق دارند زندگی را برای مردم به جهنم تبدیل منوده است. بیش از 11 

هزار کشته و زخمی در سال 2015 منونه انست. راه های مواصالتی اکرثًا در 

اختیار طالبان است. قندوز و بسیاری از شهرها در محارصه طالبان قرار دارد. 

هیچ نشانه از تضعیف طالبان یا نرمش آن ها در مذاکرات به چشم منی خورد. 

تحوالت جیوپولیتیکی منطقه هم به نفع افغانستان نیست. پاکستان بیش از هر 

موقع دیگر در وضع بهرتی قرار دارد و در سیاست خود در افغانستان از حامیت 

عربستان برخوردار است. هنوز حکومت وحدت ملی نظر به ماهیت و نظر به 

سابقه مبارزه شان علیه طالبان تا حدی مانع تسلیمی دولت به طالبان است ولی 

تا کی؟ می توان ده ها عوامل دیگر را که نشانه شکست و ضعف حکومت وحدت 

ملی است ذکر کرد. هیچ کسی در افغانستان و در خارج از افغانستان اعتقاد 

گذشته،  از  متفاوت  معیار های  به  مطبق  موقع،  در  بعدی  انتخابات  که  ندارد 

شفاف و دموکراتیک صورت بپذیرد. ... و رس انجام همه می دانیم که طالبان 

بیش ازهر موقعی در کشور حظور دارند و دیگر شعار »طالبان افغانی نیستند، 

ما با مداخله پاکستان روبه رو هستیم و سازمان ملل و منی دانم چه و چه باید 

این مسئله را ارزیابی کند« کار آمدی خود را از دست داده است، گرچه تا حدی 

زیادی واقعیت دارد.

از  که  کنیم  تقاضا  آن ها  از  و  بسپاریم  طالبان  به  را  دولت  چیست؟  چاره  راه 

کشتاردست بر دارند و بخشی از دستاورد های 14 سال اخیر را که »خصلت غیر 

اسالمی« ندارند از بین نربند؟ باور کنید که بخشی از حاکامن حکومت وحدت 

ملی از این ایده طرفداری می کنند.

قباًل  که  منطقه  اوضاع  و  قوا  تناسب  و  اقتصادی  سیاسی،  اوضاع  ترسیم  با 

انجام دادم، عمیقًا معتق هستم که شهامت آن را باید داشته باشیم که به جای 

کارشناسان امریکایی، اروپایی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و .... خود ما به 

فکر راه چاره باشیم. راه نجات را جست وجو کنیم. این راه نجات ایجاد یک 

یا »دولت نجات  این کمیته  یا دولت »نجات« است.  راه،  کمیته ، سازمان، 

ملی« هامن تشکیالت جهادی که برخی ها متایل دارند زنده کنند نیست. این 

»دولت نجات ملی« باید برای اولین بار از همه اقوام، تشکیالت، جامعه مدنی، 

شخصیت های مستقل کاردان، با تجربه و بدون وابستگی به این یا آن جریان، 

افراد جهادی خوشنام، زنان مبارز و باجرعت و ..... تشکیل شود و عالی ترین 

مرجع تصمیم گیری قدرت باشد. رییس دولت، رییس اجراییه و برخی از وزرای 

کار آمد عضو آن خواهند بود )به هر صورت این ها مرشوعیت انتخاباتی ندارند، 

هر دو طرف ادعا کردند که انتخابات سامل نبود(. ایجاد چنین کمیته یا دولت 

وحدت و نجات، مرشوعیت و قدرت را برمی گرداند. این کمیته از جایگاه قدرت 

و حامیت مردم با دشمن یا می جنگد یا مذاکره می کند. فکر می کنم و امید دارم 

چنین  یک  درکادر  و  می اندیشند  مردم  به  که  هستند  هنوز شخصیت هایی  که 

کمیته به مردم نشان خواهند داد که خصلت وطن پرستی و مردم دوستی را از 

دست نداده اند. من یقین دارم که چنین کمیته از راه جنگ یا مذاکره به صلح 

می رسد. آن گاه است که این کمیته رشایط ایجاد یک قدرت صالح را از طریق 

هزار  صد ها  نابودی  جنگ،  سال   35 کرد.  خواهند  تهیه  سامل  انتخابات  یک 

انسان، خرابی کشور، امروز از دست دادن نسل تحصیل کرده ... جنایاتی است 

که همه ما، حتا کسانی که در برابر آن ساکت بوده اند، مسئول آن هستم. باید 

به این وضع پایان ببخشیم. فقط انتقاد وگله و فحش و دشنام که بیش از 30 

سال است دوام دارد مشکل را حل نکرده است.

يافت:  كاهش  باز هم  دالر  مقابل  در  افغاين  ارزش 

شباهت  روند  اين  افغاين.   ٦٩ به  مساوي  دالر  يك 

با زمان خروج نريوهاي شوروي، سقوط داكرت  زياد 

نجيب و رشوع جنگ هاي داخيل دارد ) از آن دوران 

قرار  نجومي  تورم  وضعيت  در  ما  طالبان،  سقوط  تا 

داشتيم(. كاهش ارزش پول، قبل از هر دليل ديگر بازتايب از وضعيت سيايس 

بوده و اكرثًا حامل پيام بد سيايس مي باشد. 

پ.ن: اميدوارم بار ديگر سقوط را تجربه نكنيم.

Karim Pakzad

Reza Farzam
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اطالعات روز: وزارت کشور/ داخله ایران اعالم کرده 
می توانند  پس  این  از  کشور   1۸0 شهروندان  است 

بدون دریافت ویزا به ایران سفر کنند. 
این  شهروندان  ایران،  داخله  وزارت  اعالم  به  بنا 
کشورها از این پس می توانند بدون درخواست ویزا 
برای ۳0  ایران،  فرودگاه های  در  مهر ورود  با  تنها  و 

روز در این کشور اقامت کنند.
انگلیس،  نظیر  کشورهایی  نیزو،  یورو  گزارش  به 
و عراق  بنگالدش  اردن، سومالی،  پاکستان،  امریکا، 
این  شهروندان  منی شوند.  ویزا  حذف  این  شامل 

به  باید برای دریافت ویزا  کشورها طبق روال عادی 
سفارت ایران در کشورهای فوق مراجعه کنند.

خارجه  وزارت  سخن گوی  انصاری،  جابری  حسین 
آسان  تصمیم  این  از  هدف  که  است  گفته  ایران 
کردن حضور گردش گران خارجی در کشور و رونق 
است.  ملی  منافع  جهت  در  ایران  توریسم  صنعت 
اما  این سیاست اعالم نشده  هنوز زمان دقیق اجرای 
به گفته ی سخن گوی وزارت خارجه ایران، این نهاد 
سیاسی ایران به زودی طی بیانیه ای جزئیات لغو ویزا 

برای گردش گران خارجی را اعالم می کند.

در حال حارض تنها اتباع کشورهایی نظیر آذربایجان، 
لبنان، ترکیه و سوریه می توانند به مدت حداکرث ۹0 

روز بدون ویزا به ایران سفر کنند.

آملان،  وزیر  نخست  مرکل،  آنگال  روز:  اطالعات 
با  کشورش  دوستانه«  »روابط  که  است  کرده  تاکید 
ایران، تنها پس از »به رسمیت شناخنت حق موجودیت 

ارسائیل« ممکن خواهد بود.
روز  مرکل  که خانم  داده  گزارش  رویرتز  خربگزاری 
سه شنبه و در نشست خربی مشرتک با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر ارسائیل، گفته است: »اگر ارسائیل وجود 
سیل  با  خاورمیانه  غربی  قسمت های  متام  نداشت، 
سیل،  این  با  و  می شد  مواجه  افراطی  اسالم گرایی 

میلیون ها نفر )پناه جو( دیگر به اروپا می آمدند.«
به نقل از رادیو فردا، نخست وزیر آملان از ارسائیل 

قلب  در  غرب  متدن  محافظ  »دیوار  به عنوان 
خاورمیانه« نام برده است.

در  کشور  این  نازی  دولت  نقش  علت  به  آملان 
هنگام جنگ جهانی دوم در نسل کشی یهودیان که 
به هولوکاست مشهور است، بر حامیت از ارسائیل و 

تأمین امنیت آن تاکید دارد.
وزیر  نخست  با  دیدار  در  آملان  وزیر  نخست 
ارسائیل نیز تاکید کرده است: »ما این را کامالً روشن 
ارسائیل  موجودیت  ایران، حق  که  زمانی  تا  کرده ایم 
را به رسمیت نشناسد، از روابط دوستانه با آن خربی 

نخواهد بود.«

ایران و ارسائیل، پیش از وقوع انقالب دلو 1۳۵۷ در 
گسرتده  همکاری های  و  دوستانه  نسبتاً  روابط  ایران، 

امنیتی، اقتصادی و سیاسی با یکدیگر داشتند.
با روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ایران، رهربان 
نام  به  کشوری  موجودیت  انکار  با  جدید  حکومت 

ارسائیل، خواستار نابودی آن شدند.
و  متحد  ملل  سازمان  در  رسمی  کشوری  ارسائیل، 

جامعه جهانی به شامر می آید.
جدی  مخالف  ارسائیل،  در  نتانیاهو  بنیامین  دولت 
گفت وگوها و توافق هسته ای کشورهای 1+۵ از جمله 

آملان با ایران بود.

اطالعات روز: استفان د میستورا، مناینده ویژه سازمان 
با ولید معلم، وزیر امور خارجه این  ملل در سوریه، 

کشور در دمشق دیدار کرده است.
به گزارش بی بی سی، هدف از این دیدار، کمک به 
این  است.  سوریه  بحران  حل  مذاکرات  ازرسگیری 

مذاکرات قرار است هفته آینده برگزار شود.
آقای د میستورا هم چنین قرار است در سفر به دمشق 
درباره اجرای طرح آتش بسی صحبت کند که هفته 
گذشته در نشست امنیتی مونیخ بر رس آن توافق شد. 
به  نسبت  پیشرت  اسد، رییس جمهور سوریه  بشار  اما 
عملی شدن آتش بسی که برای این هفته در کشورش 

پیشنهاد شده، ابراز تردید کرد.
امنیتی  کنفرانس  در  هفته گذشته  قدرت های جهانی 
مونیخ بر رس برقراری آتش بس توافق کردند اما آقای 
اسد گفته است آتش بس به این معنای نیست که همه 

طرف های درگیر، سالح های شان را کنار بگذارند.

رییس جمهور سوریه در تلویزیون این کشور گفت 
برقراری  هدف  با  باید  مخاصمه  ترک  گونه  هر  که 
افرادی  موضع  شدن  قوی تر  از  جلوگیری  و  ثبات 

صورت گیرد که وی آن ها را »تروریست ها« خواند.
هفته  یک  ظرف  که  »می گویند  گفت:  اسد  بشار 
کردن  مهیا  به  قادر  کسی  چه  می خواهند.  آتش بس 
هفته  یک  ظرف  نیازمندی ها  و  رشایط  این  همه ی 

است؟«
شامل  در  که  حمالتی  رشته  می گوید  ملل  سازمان 
را  آتش بس  چشم انداز  می گیرد،  صورت  سوریه 

تضعیف می کند.
به  متعلق  که  مواضعی  مبباران  به  است  گفته  روسیه 

»تروریست ها« می داند، ادامه می دهد.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  حال  همین  در 
نیروهای تحت رهربی کردها شهر تل رفعت را ترصف 

کرده اند.

گروه نظارت بر حقوق برش سوریه که در لندن مستقر 
که  سوریه«  دموکراتیک  »نیروهای  می گوید  است، 
و  )ی پ گ(  خلق  مدافع  یگان های  متحدین  از 
جنگ جویان عرب هستند، پس از چندین روز نربد 
سنگین و با پشتیبانی حمالت هوایی روسیه، توانستند 

کنرتل شهر تل رفعت را به دست بگیرند.
گفته می شود نیروهای تحت حامیت کردها با وجود 
ترکیه،  نیروهای  توسط  مرزی  مناطق  گلوله باران 

توانستند شهر را ترصف کنند.
در  که  کردهایی  با  سوریه  کردهای  می گوید  ترکیه 
در  می جنگند،  کشور  این  از  استقالل  برای  ترکیه 

ارتباط هستند.
سوریه  در  داخلی  جنگ  از  سال  پنج  به  نزدیک 
می گذرد. این جنگ بیش از 2۵0 هزار کشته بر جای 
گذاشته و بیش از 11 میلیون نفر را در داخل و خارج 

از این کشور آواره کرده است.

ویزای سفر به ایران 
برای 180 کشور جهان لغو می شود

مرکل: تا ایران اسرائیل را به رسمیت نشناسد
 از روابط دوستانه خبری نیست

دیدار فرستاده سازمان ملل با وزیر خارجه سوریه
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وین رونی، کاپیتان منچسرتیونایتد عنوان کرد که مقرص 

نتایج ضعیف این تیم بازیکنان بوده اند نه لوئیس فان 

خال. 

در  خوبی  نتایج  نتوانسته  فصل  اینجای  به  تا  یونایتد 

لیگ کسب کند و در چمپیونزلیگ نیز در مرحله گروهی 

از دور رقابت ها کنار رفت. انتقاد ها از فان خال به شدت 

باال گرفته و گفته می شود که در تابستان، ژوزه مورینیو 

ا این حال، رونی مقرص نتایج  جانشین او خواهد شد. ب

ضعیف را بازیکنان می داند نه مربی. 

او گفت: بازیکنان خیلی خوبی در تیم ما هستند. دوره 

نتوانستیم عملکرد خوبی داشته  بوده و  خیلی سختی 

صورت  نیز  مربی  از  زیادی  انتقادات  همچنین  باشیم. 

بازیکنان  گرفته است. همه چیز به ما بر می گردد. ما 

بعضی  باشیم.  داشته  خوبی  عملکرد  باید  و  هستیم 

شویم.  ظاهر  خوب  نتوانستیم  فصل  این  در  مواقع 

موقعیت های زیادی ایجاد کردیم ولی نتوانستیم از آن ها 

به بهرتین شکل استفاده کنیم. 

رونی ادامه داد: مهم ترین چیز این است که دوباره جام 

بربیم. از آخرین جامی که گرفتیم چند سالی می گذرد. 

ابراین نیاز داریم  ن اً یک تیم جدید است ب این تیم تقریب

باز هم جام  ما  که جام بربیم. هواداران می خواهند که 

بربیم. 

شایعه  به  پاسخ  در  چلسی  رسمربی  هیدینک،  گاس 

لیگ  که  کرد  عنوان  ژرمن  سن  پاری  در  هازارد  حضور 

فرانسه برای ستاره بلژیکی بسیار کوچک است. 

هافبک بلژیکی سال 2012 از لیل به چلسی پیوست و 

داشته  چلسی  پیراهن  در  مدت  این  در  خوبی  عملکرد 

است. عملکرد خوب هازارد توجهاتی از تیم هایی نظیر 

رئال مادرید و پاری سن ژرمن را به او جلب کرده است. 

نیز اخیرا عنوان کرده که رد پیشنهاد پاری سن  هازارد 

ژرمن کار بسیار سختی است. حال هیدینک به هازارد 

توصیه کرد که لیگ فرانسه برای بازیکنی مثل او لیگ 

کوچکی محسوب می شود. 

قهرمانی  مثل  بزرگی  اهداف  ژرمن  پاری سن  او گفت: 

کسب  اعتبار  قدم،  به  قدم  دارد.  رس  در  چمپیونزلیگ 

کرده اند و سعی دارند به یکی از بهرتین تیم های اروپا 

قابل  که  است  چالشی  یک  این  ابراین  ن ب شوند  تبدیل 

درک است. ولی در یک لیگ دیگر هستند. فکر می کنم 

با 24 امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم در صدر جدول 

صدرنشین  آن ها  ولی  نیست  بد  آن ها  لیگ  هستند. 

هستند. به نظر من، بازیکنان بزرگ دنیا دوست دارند در 

بهرتین لیگ های دنیا که لیگ برتر، اللیگا و بوندس 

لیگاست بازی کنند.

مربی سابق بایرن خواهان اصالح قوانین بوندسلیگا در 

زمینه بازی های بدون گول شد. 

روزنامه  در  اش  هفتگی  ستون  در  ماگات  فلیکس 

ا تاکید بر اینکه به بازی های بدون گول  "اکسپرس" ب

ا این شیوه تیم ها  باید امتیازی تعلق بگیرد نوشت: ب ن

مجبور خواهند شد بجای رفنت در الک دفاعی و بدتر 

از آن داشنت رویکرد تدافعی دایمی، به گول زدن روی 

آورند. 

کرد،  بحث  آن  روی  می توان  که  گزینه هایی  از  یکی 

حتی می تواند سیستم پلی-آف شبیه ورزش هاکی روی 

حذفی  بازی های  این  که  چرا  باشد.  بسکتبال  یا  یخ 

جدال بر رس قهرمانی در لیگ را هیجان انگیزتر هم 

خواهد کرد. 

این مربی پیشین که آخرین بار بیش از یک سال قبل 

اما  داشت  دست  در  را  انگلستان  فوالم  هدایت  سکان 

ا تردید  به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد ب

کرد:  اذعان  حذفی  جام  در  تغییرات  اعامل  درمورد 

باشگاه های  دوش  بر  فدراسیون  نظر  مورد  اصالحات 

از  را  جذابیت  و  تحرک  و  کرد  خواهد  سنگینی  آماتور 

ابراین بهرت است در حوزه های  ن رقابت ها خواهد گرفت. ب

دیگری از جام حذفی نوآوری اعامل شود، مثالً استفاده 

از ویدیو چک. 

ناینگوالن: 
باید مقابل رئال مادرید معجزه کنیم

اگررئالی ها مثل مسی پنالتی بزنند، 
محکوم می شوند

پیشنهاد 60 میلیونی یونایتد برای اوبامیانگ

پالتینی: امیدوارم پیش ازیورو 
به ریاست یوفا برگردم

ماتا: قهرمانی در لیگ اروپا، فصل یونایتد را 
نجات می دهد

لیگ قهرمانان اروپا 
مهم ترین ماموریت زیدان است

تیاگوسیلوا: 
به نیامر گفتم به PSG بیاید

است  معتقد  رم  بلژیکی  میانی  هافبک 

رئال  مقابل  پیروزی  برای  تیم  این  که 

رو  پیش  را  دشواری  بسیار  کار  مادرید 

دارد. 

لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  رم 

خود  خانه  در  فرداشب  اروپا  قهرمانان 

راجا  می رود.  مادرید  رئال  مصاف  به 

معتقد  رم،  میانی  هافبک  ناینگوالن، 

مقابل  پیروزی  برای  تیم  این  که  است 

رئال به معجزه نیار دارد. 

خواهیم  تالش  گفت:  خربنگاران  به  او 

کنیم.  دشوار  رئال  برای  را  کار  تا  کرد 

دیدار رفت در خانه برگزار می شود و ما به 

یک نتیجه خوب برای زنده نگه داشنت 

نیاز  برگشت  بازی  در  امیدهای مان 

معجزه  مادرید  رئال  مقابل  باید  داریم. 

فوق العاده ای  تیم  آن ها  که  چرا  کنیم 

ا این حال ما نیز باید ایستاده  هستند. ب

مقابل این تیم مبارزه کنیم. برگزار شدن 

به  می تواند  املپیکو  استایوم  در  بازی 

یک  رئال  مقابل  دیدار  کند.  کمک  ما 

هواداران  و  بازیکنان  برای  جدی  چالش 

که  می خواهیم  و  می شود  محسوب 

این دیدار  را در  بهرتین عملکرد ممکن 

داشته باشیم. 

پیرامون  ادامه  در  رم  بلژیکی  هافبک 

به  مادرید  رئال  در  زیدان  رسمربی گری 

نقش  می تواند  زیدان  پرداخت:  صحبت 

را  او  من  باشد.  داشته  تعیین کننده ای 

ستایش  بازیکن  یک  عنوان  به  همواره 

کرده ام. رئال تیم هجومی است که در 

دارد  زیادی  خالی  فضاهای  دفاعی  خط 

از این فرصت استفاده  و ما می خواهیم 

کنیم. 

است  معتقد  مادرید  رئال  سابق  مدافع 

رئال  برای  مشابه  رشایط  در  واکنش ها 

می تواند  بارسلونا،  به  نسبت  مادرید 

به  همچنان  واکنش ها  باشد.  متفاوت 

دیدار  در  مسی  لیونل  خاص  پنالتی 

مختلف  محافل  در  سلتاویگو  مقابل 

فوتبالی ادامه دارد. در حالی که بسیاری 

بی احرتامی  را  پنالتی  زدن  نوع  این 

مدافع  کارلوس،  روبرتو  اند،  ندانسته 

در  که  است  معقتد  مادرید،  رئال  سابق 

رشایط مشابه، چنین پنالتی توسط رئال 

مادرید به شدت محکوم می شد. 

گفت:  مساله  این  پیرامون  کارلوس 

مثر  به  پنالتی  چنین  مادرید  رئال  اگر 

بی احرتامی  یک  آن گاه  می رساند، 

محسوب  تیم  این  توسط  گسرتده 

می شد. مدافع سابق برزیلی رئال مادرید 

در ادامه پیرامون احتامل انتقال نیامر به 

رئال مادرید، صحبت کرد: باید پیرامون 

احتامل انتقال نیامر آرام باشیم چرا که 

رئال  و  است  خوشحال  بارسلونا  در  او 

مادرید نیز به اندازه کافی بازیکن خوب 

در اختیار دارد. 

دفاع چپ سال های گذشته رئال مادرید 

شدن  برگزار  که  می گوید  انتها  در 

ابئو  برن سانتیاگو  در  حذفی  جام  فینال 

می شود:  محسوب  بی معنی  امری 

رسارس  در  زیادی  خوب  استادیوم های 

فینال  می توان  که  دارد  وجود  اسپانیا 

جام حذفی را در آن جا برگزار کرد و دلیلی 

ابئو وجود  برای برگزاری این بازی در برن

ندارد. در سال 2004 بارسلونا در رشایطی 

مشابه اجازه برگزاری فینال جام حذفی را 

در نوکمپ به رئال مادرید نداد.

که  شد  مدعی  میرر  دیلی  روزنامه 

امریک  پیر  دارد  قصد  منچسرتیونایتد 

 60 با  را  دورمتوند  مهاجم  اوبامیانگ، 

میلیون پوند به خدمت بگیرد. 

در  خوبی  بسیار  عملکرد  گابنی  مهاجم 

این فصل داشته و از ستاره های بوندس 

لیگا بوده است. در حالی که آرسنال نیز 

منچسرتیونایتد  اوست،  جذب  دنبال  به 

پیشنهاد  ولی  شده  رقابت  این  وارد  نیز 

دورمتوند  خواسته های  به  آرسنال 

نزدیک تر است. 

بوده  پوند  میلیون   60 یونایتد  پیشنهاد 

و حقوقی که برای او در نظر گرفته 200 

در  خال  فان  است.  هفته  در  پوند  هزار 

و  کرد  خواهد  ترک  را  یونایتد  تابستان 

مورینیو جانشین او خواهد شد ولی حضور 

برنامه های  و  اهداف  در  تاثیری  مورینیو 

نقل و انتقاالت یونایتد نخواهد داشت. 

میشل پالتینی، رئیس تعلیق شده یوفا 

عنوان کرد که امیدوار است پیش از رشوع 

یورو 2016، از تعلیق در بیاید. 

پالتینی و بالتر به دلیل تخلفات مالی 

و  فیفا  در  فعالیت  از  سال   8 گسرتده، 

مالی  مجازات های  و  شدند  محروم  یوفا 

نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است. 

افزایش  مجازات  دارد  احتامل  همچنین 

پیدا کرده و پالتینی و بالتر، مادام العمر 

ا این حال، پالتینی عنوان  محروم شوند ب

رشوع  از  پیش  تا  است  امیدوار  که  کرد 

که  پالتینی  شود.  خارج  تعلیق  از  یورو، 

دفاعیاتش را از روز دوشنبه آغاز کرده، از 

روند رشوع دفاعش ابراز خوشحالی کرد. 

قرائت  خوبی  خیلی  بیانیه  گفت:  او 

شد. از روند دفاعم خیلی راضی هستم. 

چه  به  تصمیم گیری ها  دید  باید  حاال 

کمیته  منی دانم  می رود.  پیش  سمت 

ولی  کرد  خواهد  کار  چه  فیفا  انضباطی 

از روند دفاعیاتم راضی هستم. من برای 

ریاست می جنگم، برای اینکه در فضا و 

رشایطی آرام باقی مبانم، نه اینکه تربئه 

شوم زیرا از این کلمه متنفرم بلکه مقابل 

را  شغلم  که  بجنگم  افرادی  بی عدالتی 

امیدوارم هر چه رسیع تر  از من گرفتند. 

امیدوارم  برگردم.  یوفا  ریاست  به  دوباره 

هر چه رسیع تر به دفرتم بروم و برای یورو 

2016 آماده شویم. کارهای بسیار مهمی 

ماه  چندین  شود.  انجام  باید  که  هست 

سعی  همیشه  ام.  نکرده  کار  که  است 

باشم،  معقول  تصمیامتم  در  کردم 

مخصوصاً در تصمیامت مربوط به یوفا. 

و  برگردم  جایگاهم  به  منتظرم  ابراین  ن ب

کارم را رشوع کنم. کار بر روی یورو 2016، 

این مهامنی زیبای فوتبال که در کشوری 

به نام فرانسه برگزار خواهد شد. 

ایتد،  منچسرتیون اسپانیایی  هافبک 

را  اروپا  لیگ  رقابت های  در  قهرمانی 

ادامه  در  ایتد  یون ماموریت  مهم ترین 

نامساعد  اوضاع  می داند.  جاری  فصل 

برتر  لیگ  رقابت های  در  ایتد  منچسرتیون

انگلیس باعث شده تا کادر فنی و بازیکنان 

را  خود  تالش  و  مترکز  متامی  تیم  این 

قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب  جهت 

لیگ  به  معطوف  آینده،  فصل  برای  اروپا 

ایتد،  یون هافبک  ماتا،  خوان  کنند.  اروپا 

بسیار  را  اروپا  لیگ  در  قهرمانی  نیز 

گفت:  خربنگاران  به  او  می داند.  کلیدی 

لیگ  رقابت های  در  حضور  که  می دانم 

اما  نیست،  ممکن  موقعیت  بهرتین  اروپا 

اکنون که ما در این رقابت حضور داریم، 

کار  به  را  خود  تالش  و  سعی  باید متامی 

قهرمانی  باشیم.  موفق  بتوانیم  تا  گیریم 

در این رقابت ها می تواند فصل ما را نجات 

دهد. تجربه شخصی من می گوید که اگر 

انگیزه الزم را برای این امر داشته باشیم، 

ا قهرمانی در رقابت های لیگ  می توانیم ب

اروپا، فصل را به بهرتین شکل ممکن به 

امتام برسانیم. 

که  می کند  تاکید  ادامه  در  ماتا 

ایتد هیچ راهی جز تالش برای  منچسرتیون

ممکن  راه  تنها  ندارد:  آینده  دیدارهای 

که  است  این  تیم  وضعیت  بهبود  برای 

بیشرت  را  خود  آتی تالش  دیدارهای  برای 

ندارد. هنوز  راه دیگری وجود  کنیم. هیچ 

بازی های زیادی مانده و اتفاقات متفاوتی 

می تواند در ادامه فصل رخ دهد. وضعیت 

باید تسلیم  بد تیم قابل درک است اما ما ن

شویم و همچنان باید تالش خود را ادامه 

دهیم. 

مادرید،  رئال  سابق  رسمربی  و  بازیکن 

لیگ قهرمانان اروپا را مهم ترین رقابت 

برای رسمربی فعلی این تیم می داند. 

هشتم  یک  مرحله  در  مادرید  رئال 

فرداشب  اروپا،  قهرمانان  لیگ  نهایی 

مصاف  به  رم  شهر  املپیکو  در 

خوزه  رفت.  خواهد  رم  پایتخت نشینان 

رسمربی  و  بازیکن  کاماچو،  آنتونیو 

ماموریت  پیرامون  مادرید،  رئال  سابق 

کرده  صحبت  رقابت ها  این  در  زیدان 

است. 

متام  زیدان  گفت:  خربنگاران  به  او 

مادرید  رئال  تا  می کند  را  خود  تالش 

دنیا  روز  فوتبال  نخبه های  جمع  در  را 

تیم  این  که  می کنم  تصور  دهد.  قرار 

اروپا دارای موقعیت  در لیگ قهرمانان 

اللیگا  رقابت های  به  نسبت  بهرتی 

که  است  این  مسئله  مهم ترین  باشد. 

قدرمتندی  روانی  ذهنیت  بتواند  زیدان 

باعث  که  ذهنیتی  کند.  ایجاد  تیم  در 

از هیچ  این مسیر  در  مادرید  رئال  شود 

که  باشد  داشته  باور  و  نرتسد  حریفی 

رو  پیش  از  می تواند  را  تیم ها  متامی 

مهم ترین  اروپا  قهرمانان  لیگ  بردارد. 

ماموریت زیدان است و او این ماموریت 

را با جدال مقابل رم آغاز می کند. 

وضعیت  پیرامون  ادامه  در  کاماچو 

کریستیانو رونالدو به صحبت پرداخت: 

او بهرتین گول زن تاریخ باشگاه و برنده 

ا این تیم است. در طول  دو توپ طال ب

به 20 سال، من هیچ هم تیمی  نزدیک 

در  او  که  معتقدم  ام.  نداشته  او  مانند 

مادرید  رئال  بر  زیادی  تاثیر  نیز  ادامه 

می تواند بگذارد. 

ژرمن  سن  پاری  کاپیتان  سیلوا،  تیاگو 

به  کرده  توصیه  نیامر  به  که  شد  مدعی 

پاری سن ژرمن بپیوندد. 

احتامل  بر  مبنی  زیادی  شایعات  اخیرا 

به  توجه  ا  ب ا  بارسلون از  نیامر  جدایی 

مشکالت قضایی که گریبان گیرش شده 

مدت هاست  یونایتد  می شود.  شنیده 

 190 دارد  قصد  و  اوست  جذب  دنبال  به 

گرفتنش  خدمت  به  برای  یورو  میلیون 

هزینه کند. همچنین یونایتد و رئال نیز 

برزیل  ملی  تیم  کاپیتان  جذب  خواهان 

هستند ولی سیلوا عنوان کرد که به نیامر 

توصیه کرده به پاریس برود. 

او در پاسخ به اینکه از بین نیامر یا رونالدو 

انتخاب  گفت:  می کند  انتخاب  را  کدام 

سختی است. می توانم هر دو را انتخاب 

کنم؟ جداً هر دو بازیکنان سطح جهانی 

است  تجربه تر  با  کریستیانو  هستند. 

است.  اوج  در  سالگی   24 در  نیامر  ولی 

فکر می کنم سال بعد یا سال بعدترش، 

بهرتین  نیامر  برود،  کنار  مسی  وقتی 

بازیکن جهان خواهد شد. او خیلی قوی 

و باهوش است. 

همکاری  او  ا  ب که  هستند  خیلی ها 

می کنند و از او حامیت می کنند. پدرش 

که من می شناسم همیشه کنارش است. 

آن ها از لحاظ روحی روانی به نیامر آرامش 

می دهند. کمی پیش از مراسم توپ طال 

او  به  و من  با هم صحبت کردیم  زوریخ 

گفتم که پاریس بیاید و کنار ما بازی کند! 

او خندید و واکنشی نشان نداد. او گفت: 

فعالً  شد.  خواهد  چه  که  بینیم  ب »باید 

برویم و  پایان فصل پیش  تا  همین طور 

در پایان در این مورد تصمیم گیری کنیم.

رونی: بازیکنان مقرص نتایج 
ضعیف اند نه فان خال

هیدینک: لیگ فرانسه 
برای هازارد کوچک است

ماگات: به بازی های بدون گول 
امتیاز ندهید
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اطالعات روز: هشتمین دور منایشگاه »صندوق خاطرات 

دموکراسی  و  برش  حقوق  »سازمان  طرف  از  قربانیان« 

خاموش  قربانیان  به  دادن  صدا  منظور  به  افغانستان«، 

جنگ های چهاردهه اخیر افغانستان، در کابل برگزار شد.

سازمان حقوق برش و دموکراسی افغانستان از سال 2011 

صندوق  منایشگاه  می کند.  برگزار  را  برنامه  این  تاکنون 

بازماندگان  از  زیادی  شامر  حضور  با  قربانیان  خاطرات 

قربانیان جنگ در افغانستان دیروز در کابل برگزار شد.

جواد زاولستانی، مسئول برنامه های سازمان حقوق برش و 

برنامه  این  گفت  منایشگاه  این  در  افغانستان  دموکراسی 

یک تالش غیرسیاسی برای زنده نگهداشنت یاد و خاطره 

قربانیان جنگ است.

سازمان دموکراسی و حقوق برش افغانستان پس از آن جدی 

کارش را در این راستا رشوع کرد که در سال 2009 پارملان 

افغانستان قانون عفو عمومی را اعالن کرد و  راه قانونی و 

رسمی برای پیگیری جنایات جنگی و سایر فجایعی که در 

چهار دهه اخیر اتفاق افتاده است، مسدود گردید. 

زاولستانی گفت : »پس از آن، تالش ما این شد که یاد و 

خاطره قربانیان با جمع آوری آن چه که از یک عزیز از دست 

به منایش عمومی  مانده،  جا  به  بازماندگانش  نزد  به  رفته 

مکان های  در  افغانستان  در شهرهای مختلف  و  بیاید  در 

مختلف از سال 2011 تا کنون به منایش گذاشته شده تا 

اخیر در  قربانیان جنایات چهار دهه  با  یک حس همدلی 

میان متام اقشار جامعه ایجاد شود.«

در زمستان سال 1387 مجلس منایندگان و مجلس سنای 

برای بازماندگانش می باشد، جمع آوری گردیده است. 

برگزاری منایشگاه صندوق خاطرات  کنار  در  این سازمان 

جواد  است.  گذاشته  اجرا  به  نیز  را  تیاترهایی  قربانیان، 

افزود: »ما در راستای جمع آوری و زنده کردن  زاولستانی 

خاطرات قربانیان چهاردهه جنگ در کشور تنها منایشگاه 

از  استفاده  با  بعد  به   2011 سال  از  ما  منی کنیم.  برگزار 

آن  از  پیش  می کنیم.  کار  قربانیان  با  مختلف  روش های 

ستم دیدگان  زیبایی  و  ستم دیدگان  تیاتر  از  استفاده  با 

جنگ  قربانیان  بازماندگان  تا  کرده ایم  کار  قربانیان  با 

رنج هایی را که در از دست دادن عزیزان شان کشیده اند، 

را یادآوری کنند.«

تالش  در  افغانستان  برش  حقوق  و  دموکراسی  سازمان 

»موزیم  یک  به  را  قربانیان  خاطرات  صندوق   تا  است 

این مورد  در  زاولستانی  تبدیل کند.  قربانیان جنگ«  ملی 

بحال  تا  کرزی  جمهور  رییس  حاکمیت  دوره  »از  گفت: 

تالش هایی از سوی سازمان دموکراسی و حقوق برش برای 

ایجاد این موزیم انجام شده است و در حدود یک ماه پیش 

نیز اعضای سازمان با بانوی اول کشور، روال غنی، در مورد 

آن دیدار کرده اند اما تاهنوز مقام های حکومت در مورد آن 

توجه نکرده اند.«

صندوق خاطرات قربانیان جنگ برای تشویق و مشارکت 

درباره ی  جمعی  حافظه ی  ایجاد  جهت  جنگ  قربانیان 

افغانستان  در  برش  حقوق  نقش  و  تاریخ طوالنی خشونت 

اساس گذاری شده است. 

کشور قانون مصالحه ملی یا عفو عمومی را تصویب کردند 

که  مرتکبین موارد جدی نقض حقوق برش از جمله جرایم 

جنگی و جنایت علیه برشیت طی سی سال گذشته را مورد 

عفو قرار می دهد.

سازمان دموکراسی و حقوق برش افغانستان از سال 2011 

خاطرات  صندوق  جمع آوری  برای  را  تالش هایی  تاکنون 

قربانیان جنگ انجام داده است که در اثر این تالش ها، 

تاکنون بیش از 100 صندوق خاطرات قربانیان و بازماندگان 

از  بیشرت  آن ها  در  که  است  گردیده  ایجاد  جنگ  جنایات 

1000 قلم اجناسی که یادآور خاطره ی یک قربانی جنگ 
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صندوق خاطرات قربانیان؛ 
تالشی غیرسیاسی برای به خاطر سپاری پیامدهای جنگ

کلیوال او د کلیو دبیا رغوين او پراختیا وزارت، پروژې
"د ميل پیوستون پروګرام له خلکو له خوا، د خلکوله پاره، د خلکو رسه "

د دې ښکلی شعار نه چې زښت زیات مفهوم پکې نغښتي دي داسې استنباط کیږی چې د ميل پیوستون پروګرام د افغانستان د باهمته خو بیوزلواوزیارکښو خلکو په تیره بیا کلیوالو د ژوند دهوساینی او 

پراختیا له پاره مینځته راغلی. 

له دیارلسوکلو زیاته راهیسې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د ميل پیوستون پروګرام د کلیوالو د هوساینې او سعادت په الر کې د اوچتو ګامونو په اخیستو رسه د بیارغونې او پراختیایي پروژې یو په بل 

پسې تطبیق او عميل کوي. د ميل پیوستون پروګرام پراخه السته راوړنو ته درسیدو د بریالیتوب راز پدې کې دی چې دا پروګرام د دولت، نړیوالې ټولڼې اوخلکو دهراړخیزې مرستې اومالتړنه برخمن دی. 

زمونږ یوزیات شمیرکلیوال که څه هم له بیوزيل رسه مخامخ دي، په لوړ همت او ټول ځواک رسه یې دميل پیوستون پروګرام د پروژو په تطبیق او عميل کولو کې مټي رانغښتي دي او د خپلو ورانو ویجاړو 

کلیو په بیارغونه او پراختیا کې نه ستړی کیدونکي هڅو هاند رسه خولې تویوي. 

ورځ ترورځې د هیواد په کلیوکې د ژوند خوځښت زیاتیږي، زمونږ کلیوال اوس د دې واک لري چې پخپله د خپل کلی په اړه سوچ وکړي او تصمیم ونیيس، د کلیو د پراختیایي شوراګانو غړي، پخپله خپل 

لومړیتوبونه وټاکي او تعیین یې کړي اوخپلې د اړټیا وړ ګټورې او په خپل زړه ټولګټې اوپراختیایي پروژې تطبیق او عميل کړي. 

کلیوال له کوم ذکاوت اوهوښیاری رسه چې لري یې د ژور نظر او تدبیررسه له نورو کسانو نه زیات له خپلو اړټیاوو نه خربد ي او پوهیږی ي چې څه وکړي او څه ونه کړي، کومې پروژې ته زیاته اړټیا لري څو 

ورته لومړیتوب ورکړي او کومې پروژې په نورو پړاوونو کې ورته ارزښت لري. 

له همدې امله د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د ميل پیوستون پروګرام د پروژو د ټاکلو ټول واکونه، د پیسواخستل، د پیسو لګول او د پروژو ساتنه د کلیو د خلکو په واک کې سپاريل دي. 

زمونږ کلیوال رسیربه پردې چې مکلف دي څو د ميل پیوستون پروګرام دپراختیایي پروژو لس سلنه لګښت کې برخه واخيل، کله هم په ټولګټو حیايت پروژو کې یې زیاتره له سل سلنی هم زیاته برخه 

اخیستي، او اخيل یې. 

کلیوال د خپلو کلیو د پراختیایي شوراګانو ښه همکاران دي. د پروژو د ټاکلو، د پروژو د رضورت وړتوکو او موادو د رانیولواو د پروژو د کار د څرنګوالې د څارنې په برخه کې له هغوی رسه یوالس او 

همکار دي او حتی دهغوی د ودانۍ په کار کې هم وررسه رښتینی همکاري کړي، او کوي یې. ګران کلیوال پدې پوهیږي چې د ميل پیوستون پروګرام پراختیایي پروژې د دوی د ژوند د اقتصادي وضعې د 

ښه والۍ اوهمدرانګه د کلیود پرمختګ اوسمسورتیا له پاره دي. د دې له مخې ویلی شو چې د کلیو پراختیایي شوراګانې، خلک او د ميل پیوستون پروګرام د یوبل الزم او ملزوم د ي او د یو بل د مرستې او 

همکاری نه پرته هیڅ کار پرمخ نيش بیولې. 

کله چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو يش، د هغه مستقیم مسؤولیت نور په ميل پیوستون پروګرام پورې اړه نه لري بلکې د کيل په 

خلکو پورې اړه لري، ځکه خلک له همدې پروژو نه استفاده کوي او د دې له پاره چې له نوموړو بشپړشویو پروژو نه سمه ګټه پورته يش او ژر استهالک او ویجاړه نه يش، نو اړټیا ده څو دهغې ساتنې او 

څارنې ته جدي پاملرنه ويش. 

د کلیوالو په مینځ کې شته داسې کسان چې په بې پروایی اویا هم په ناوړې ګټې اخستنې رسه دغه پروژې ډیر ژر ویجاړې اوله مینځته الړې يش له همدې امله د کلیو پراختیایي شوراګانو، د کلیو د بیارغونې 

او پراختیا وزارت، دميل پیوستون پروګرام له پروژو نه د سمې او مناسبې استفادې، ساتنې او څارنې د څیړلو کمیټې جوړې کړي دي، د دې کمیټو غړي د خلکو له مینځه او د خلکو له خوا ټاکل کیږي چې 

هره ګړی پروژې وڅیړي، ګوري چې پروژې په کوم حالت کې دي آیا د هغه ترمیم ته اړټیا شته که نه ؟

که څه هم د کلیو د پراختیایي شوراګانو چارواکې، د خپلو مسؤولیتونو له مخې، زیاتې هڅې کوي څو یې پروژې ساملې پاتې يش او ژراستهالک او له مینځه الړی نيش، خو پدې برخه کې دکلیوالو مرسته 

او همکاری هم اړینه ده. بنااً مونږ ټول دنده لرو څو د خپلو ټولګټو تأسیساتو په ساتنې او څارنې جدي اوسو او څرنګه چې الزمه ده له هغو نه سمه استفاده وکړو.  

دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت 

دميل پیوستون دعامه اړیکو دفرت


