
شرطی برای نپاشیدن 
حکومت وحدت ملی

فروپاشی سیاسی اکنون یکی از عنوان های درشت رسانه ها 
شفافیت  سازمان  است.  افغانستان  سیاسی  محافل  و 
گفته اند  اما  افغانستان  شفافیت  دیدبان  با  همراه  بین المللی 
بقای نظام مشروط به مبارزه جدی و بی درنگ حکومت با 
فساد اداری است. این دو سازمان با انتشار گزارش 200 
صفحه ای تحت عنوان ارزیابی نظام ملی شفافیت افغانستان 
در 20۱۵، گفته اند که دوام و بقای دولت افغانستان و تأمین 
از  به مسایل چون جلوگیری  بستگی  این کشور  در  صلح 

فساد، محاکمه مفسدان و محدود شدن مداخالت...
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معرتضان در کابل: 
»معاهده ننگین دندغوری خیانت ملی ست«

صفحه 2

فعالیت های سازندۀ انکشافی 
برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات از آغاز کار بدینسو )۸۸٪( کشور را تحت پوشش قرار داده و تعهد کرده است که متام کشور را زیرسایه کار های انکشافی خود بیاورد. 

این پروگرام مردمی به حیث یک نهاد اساسی باثبات و دموکراتیک اصالحات اجتامعی را به میان آورده است. همچنان تالش منوده است تا از طریق آماده منودن وسایل انکشافی معیشت به 

منظور دسرتسی به کنرتول منابع قریه ها، مطابق به اصول مشارکت، قریه ها را آباد مناید. 

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، برای استحکام حاکمیت محلی، کاهش فقر و گرسنگی زمینه را فراهم میسازد و با ایجاد شورا های انکشافی قریه برای روستا ها نوید 

ترقی و پیرشفت را به ارمغان می آورد. 

باید یاد آورشد که برنامۀ همبستگی ملی ظرفیت و قابلیت اعضای مردانه و زنانۀ شورا های انکشافی قریه را بلند برده و به آنان توانایی می بخشد تا خواست ها و رضوریات انکشافی خویش را 

شناسایی منایند. 

البته شورای انکشافی هر قریه، به مثابه مرجع مطمنئ اتحاد، اتفاق و مشوره دهی بوده و وسیلۀ آبادی، ترقی و شگوفایی قریه را نیز فراهم میسازد. 

به گونۀ مثال میتوان از ساحات مربوط والیت کندهار مثال آورد و با یقین گفت که پدید آمدن اصل فوق در کندهار به خوبی احساس میشود. شورا های انکشافی اینجا به کمک مردم به بازسازی 

قریه آغاز منوده اند تا روستاییان با هم متحد شوند و برای ترقی و شگوفایی قریه های شان یک تعداد پروژه های انکشافی را زیر دست بگیرند. 

طور منونه میتوانیم قریه های خودزو، کاریزک، عبدالسالم، میان کوه و میر بابا زیارت ولسوالی نیش والیت کندهار را مثال دهیم. این قریه ها با هم متحد شدند و یک شورای انکشافی مشرتک 

را ایجاد منوده اند و شورای یادشده، با درنظرداشت نیازهای اولیۀ مردم، قریۀ مذکور را از آب آشامیدنی صحی و رسک مستفید ساخته اند. 

از طریق این شورا به تعداد سی حلقه چاه آب آشامیدنی حفر گردیده و مببه های دستی نیزباالی آن نصب شده است، هم چنان یک رسک طوالنی احداث گردیده است که قریه های مربوطه را 

به ولسوالی شاه ولی کوت وصل مینامید. با احداث این رسک، مشکالت عمدۀ ۳۲۴۱ خانواده مرفوع گردیده است که در این زمینه، رییس شورای خودزو چنین میگوید:

"زمانیکه اینجا از سوی برنامۀ همبستگی ملی شورای انکشافی ایجاد نگردیده بود، قریۀ ما با مشکالت زیادی روبرو بود. نخست اینکه در قریۀ ما آب صحی آشامیدنی وجود نداشت و زنان 

و اطفال از مسافه خیلی دور آب میآوردند، دیگر اینکه قریۀ ما از ولسوالی به فاصلۀ دور موقعیت داشت، رسک نداشتیم و زمانیکه کسی بیامر میشد، وی را با قبول مشکالت زیاد به شفاخانه 

میرساندیم. مشکل دیگر ما عدم امنیت مناسب در مسیر رسک بود، مگر خوشبختانه حاال قسمت اعظم مشکالت ما از طریق همین شورا رفع گردیده است. حاال ما در خانه های خود آب 

آشامیدنی صحی داریم، رسک مناسب داریم و به سهولت در قریه های دیگر با استفاده از موتر رفت آمد میکنیم که تا حدودی مشکالت مردم ما و به ویژه مشکل امنیتی ما نیز از این رهگذر 

برطرف گردیده است. 

اتحاد و اتفاق همین چهار قریۀ ولسوالی نیش والیت کندهار که قبآل نام های شان را ذکر کردیم، با یکجا شدن آنان باهم و تشکیل یک شورای مشرتک، موجب شد تا متام مردم در فضای 

همزیستی، صلح و برادری زندگی منایند. ضمناً مردم این قریه ها فیصله کرده اند تا به معضلۀ بی امنی روستا های شان نقطۀ پایان بگذارند و به یاری خداوند )ج( امنیت قریه های شانرا خود 

تامین منایند".

در واقع این سخن از اعامق دلهای مردم همین چهار قریه برخاسته است که میگویند برنامۀ همبستگی ملی یک برنامۀ با برکت بوده و در میان مردم و دولت، مناسبات مستحکم و فضای دوستی 

و برادری را ایجاد مینامید. 

برای همین، مردم این شورای مشرتک را در قریه، سمبول وحدت، اتفاق و برادری میدانند و هیچ نوع کمک و همکاری خود را از آن دریغ منی ورزند. 

صفحه 3

افغانستان در لبه ی پرتگاه سازمان ملل: 

به پاکستان چک سفید ندهید

بیشتر از 37 هزار فرد ملکی در 
»نُه سال جنگ افغانستان« کشته و زخمی شده اند 

یونانی  تاریخ نگار  توسط  که  سخنی  در  پریکلس، 

توسیدید جاودانه شد، نزدیک به 2500 سال قبل به 

از اشتباهات خودمان  بیشتر  بود: »من  آتنی ها گفته 

با  رابطه  در  نگرانی هایی  تا دشمنان مان«.  می ترسم 

برنامه های جنگی طالبان در سال 2016 و ظهور دولت 

اسالمی در افغانستان مطرح شده است، اما ناکامی 

دولت افغانستان از عبرت گرفتن از جنگ های طالبان 

در سال 2015، مسئله ای به مراتب نگران کننده تر...

وال استریت ژورنال در 10 ماه فبروری گزارش داد که سناتور باب کورکر، رییس کمیته 

مبنی  اوباما  باراک  حکومت  ]تصمیم[  مانع  دارد  قصد  امریکا،  سنای  خارجی  روابط 

خریداری نزدیک به هشت هواپیمای F-16 برای پاکستان شود. کورکر، در نامه ای...
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فروپاشی سیاسی اکنون یکی از عنوان های درشت رسانه ها و محافل 
سیاسی افغانستان است. سازمان شفافیت بین المللی همراه با دیدبان 
شفافیت افغانستان اما گفته اند بقای نظام مشروط به مبارزه جدی و 
بی درنگ حکومت با فساد اداری است. این دو سازمان با انتشار گزارش 
200 صفحه ای تحت عنوان ارزیابی نظام ملی شفافیت افغانستان در 
20۱۵، گفته اند که دوام و بقای دولت افغانستان و تأمین صلح در این 
کشور بستگی به مسایل چون جلوگیری از فساد، محاکمه مفسدان و 
محدود شدن مداخالت سیاسی دارد. این گزارش پیشنهاداتی را نیز به 
منظور مبارزه با فساد و تحکیم حکومت داری پایدار ارائه کرده است. 
سازمان شفافیت بین المللی زمانی از سقوط نظام سخن می گوید که در 
اوایل ماه دلو  طی گزارشی افغانستان را صدر نشین کشورهای فاسد 

جهان اعالم کرده بود. 
»فروپاشی نظام« چگونه جای »اصالحات« را گرفت و تبدیل به هشدار 

شد؟
با شعار »اصالحات« روی کار آمد. مبارزه با  حکومت وحدت ملی 
امنیت  تأمین  و  ایجاد شغل  پاسخ گو،  و  فساد، حکومت داری خوب 
از جمله اموری بودند که سران حکومت تحقق آن را به مردم نوید 
نه  این حکومت،  عمر  از  دو سال  به  نزدیک  با گذشت  بودند.  داده 
تنها شعارهای مذکور جامعه عمل نپوشیدند بلکه اکنون و مطابق به 
اما  است.  گرفته  قرار  پرتگاه سقوط  در  معتبر حکومت  گزارش های 
سران حکومت اراده ی برای مبارزه با فساد اداری و مالی دارند تا از این 

طریق بتوانند نظام را از خطر فروپاشی نجات دهند؟ 
اشرف غنی یک هفته پس از به قدرت رسیدن، فرمان داد تا پرونده ی 
فساد کابل بانک بررسی شود، دارایی های مردم اخذ و عاملین این فساد 
بزرگ محاکمه شوند. غنی وعده داده بود که بزرگ ترین پرونده ی فساد 
مالی را حل خواهد کرد اما با گذشت زمان نه تنها قضیه کابل بانک 
حل نشد بلکه فساد دیگری به پیمانه کابل بانک تحت عنوان شهرک 
هوشمند رقم خورد. به دستور غنی، خلیل اهلل فیروزی؛ یکی از عامالن 
اصلی قضیه کابل بانک از زندان رها شد و این متهم به ده سال زندان با 
همکاری مشاور حقوقی غنی، نماینده غنی در حکومت داری خوب و 
با هم دستی وزیر شهرسازی یک پرونده ی فساد مالی بزرگ را تشکیل 

دادند. 
فساد اداری که امروزه از آن سخن گفته می شود، محدود به بده بستان 
پول نقد نیست، عمل خالف قانون از دیگر ویژگی های فساد اداری 
است. با شکل گیری حکومت وحدت ملی، کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری که از مراجع اصلی استخدام کارمندان دولت بود، کنار گذاشته 
شد و صالحیت هایش از بین رفت. با حاشیه رفتن کمیسیون اصالحات 
اداری، استخدام ضمن آن که محدود شد بلکه ارگ این وظیفه را بدوش 
گرفت. با متمرکز شدن صالحیت و استخدام، شفافیت از میان رفت و 
تنها کسانی مجالی ورود به دولت را یافتند که از نظر سیاسی وابسته به 
حکومت و از نظر خانوادگی با حاکمان خویشاوند بودند. غنی به جای 
تقویت و اصالح کمیسیون مستقل اصالحات اداری، اداره دیگری برای 
نماینده خاص در امور حکومت داری خوب ایجاد کرد. اداره مربوط به 
ضیا مسعود بدون آن که قدمی برای حکومت داری خوب گذاشته باشد، 
صرفاً تشکیلی است برای راضی ساختن یکی از چهره های سیاسی 

مربوط به تیم انتخاباتی اشرف غنی. 
کمیسیون تدارکات ملی از دیگر مواردی است که دست دیگر ادارات 
را بسته و تمام صالحیت ها را در ارگ متمرکز ساخته است. پیش از 
اما  بود  ادارات  مسئوالن  از  نظر جمعی  زیر  تدارکات  کمیسیون  این 
اکنون این کمیسیون زیر نظر مستقیم غنی کار می کند. مسئله  این است 
کدام  می کند؟  رسیدگی  قضایا  به  کسی  چه  تخلف،  در صورت  که 
مرجع؟ زیرا این کمیسیون زیر نظر غنی است. تنها این موارد نیست 
بلکه نهادهای مبارزه با فساد نیز صالحیت شان از بین رفت. سارنوالی، 
وزارت داخله و امنیت ملی هر کدام ریاست های زیر نام مبارزه با فساد 
داشتند اما غنی صالحیت این نهادها را از بین برد. اداره مبارزه با فساد 
این  ندارد. در یک سال گذشته  اما صالحیت  اداری تشکیالت دارد 
اداره صرفاً دارایی های مقامات حکومتی را ثبت کرده  و به غیر از این 
هیچ پرونده ی مربوط به فساد را ثبت و بررسی نکرده است. مثاًل فساد 
شهرک هوشمند را هیچ یکی از ادارات مبارزه با فساد بررسی نکردند 

بلکه به جای آن، غنی هیئت جداگانه تعیین کرد.
این گونه شد که هشدارهای احتمالی سقوط جای اصالحات را گرفت. 
حکومت وحدت ملی با کنار زدن نهادهای مبارزه با فساد و تمرکز 
سازی، ابهام های زیادی را به وجود آورده است. با توجه به عملکرد 
حکومت وحدت ملی، به نظر نمی رسد مدیران فعلی بتوانند جلو رشد 
برود،  پیش  به  چنین  اوضاع  که  در صورتی  بگیرند.  را  اداری  فساد 
هشدارهای احتمالی مبنی بر فروپاشی که اکنون به صدا در آمده اند، در 

آینده تبدیل به خطر جدی خواهند شد.
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جواد ناجی  در کابل روز جمعه  باشندگان  از  تن  روز: صدها  اطالعات 
تفاهم نامه  امضاء  کشور،  در  ناامنی ها  افزایش  به  اعرتاض 
دولت با طالبان در دندغوری، هم سویی حلقات مشخص با 

طالبان، قطع برق کابل و ... تظاهرات کردند.
معرتضان که بعد از راهپیامیی در چهاراهی مسعود گرد هم 
آمدند، شعارهای چون: »معاهده دند غوری خیانت ملی!«، 
»عامالن معاهده دند غوری محاکمه شوند!«، »به حامیت از 
تروریسم پایان دهید!«، » مرگ بر طالب و حامیان طالب!«، 

»ارگ ارگ، برق برق« و ... را رس می دادند.
از  بخشی  در  که  خواندند  را  قطع نامه ای  اخیر  در  معرتضان 
آن آمده است: »مردم افغانستان از ادامه ی هم سویی حلقات 
تداوم  آمده اند.  ستوه  به  طالبانی  تفکر  و  طالب  با  مشخص 
حاکمیت  سال   ۱۴ در  طالب پروری  و  طالب  با  هم سویی 
قربانی های  گرفنت  و  تروریسم  رشد  سبب  کرزی  حامد 
تباری  دید  از  برخاسته  سیاست های  شد.  ما  مردم  از  فراوان 
به مسئله ی طالب و تروریست که در حکومت حامدکرزی 

دنبال شد، جز بدبختی و قربانی شدن مردم افغانستان نبود.«
که  می رفت  انتظار  است،  آمده  قطع نامه  این  در  هم چنان 
طالبان  برابر  در  خود  »سیاست  ملی،  وحدت  حکومت 
جنگ  تداوم  از  و  مناید  اصالح  را  تروریسم  با  جنگ  و 
فرسایشی و طالب پروری دوری کند« اما بعد از گذشت بیش 
از یک و نیم سال عمر حکومت وحدت ملی، سقوط قندوز 
حکومت  که  می شود  معلوم  دندغوری  معاهده  امضای  و 
فعلی بیشرت از حکومت حامد کرزی به این سیاست پرداخته 
و »آشکارا معلوم شد که در این حکومت حلقات هم سو با 

طالبان با دست بازتر از گذشته عمل می کنند.«
دیده  »آشکارا  است:  آمده  قطع نامه  این  دیگر  بخشی  در 
در  سیستامتیک  به صورت  نظام  در  حلقاتی  که  می شود 
آنان  نفوذ  و ساحات  طالبانی  تفکر  و گسرتش  اشاعه  صدد 
اند. از سویی بی تفاوتی رسان دولت در برابر معاهده ننگین 
وطن فروشی  و  ملی  خیانت  با  تفاوتی  هیچ  که  دندغوری 
برابر  نداشت، منونه ی روشنی از متکین و ترضع رژیم در 

طالب، حامیان داخلی و خارجی آن هاست.«

دهشت  و  ترور  خط  از  را  شان  خط  حکومت  رهربان 
طالبان تفکیک کنند

کشور،  شهروندان  به عنوان  ما  گفتند:  هم چنان  معرتضان 
از  آنان  می کنیم«.  محکوم  را  روشن  و  آفتابی  خیانت  »این 
به خواست های مرشوع شان  که  رهربان حکومت خواستند 
پاسخ بدهند و »خط شان را از خط ترور و دهشت طالبانی 

تفکیک کنند.«
رسحدات،  وزیر  منگل،  گالب  محاکمه  خواستار  معرتضان 
اقوام و قبایل و همراهانش شدند که به گفته ی آنان، مرتکب 
عنارص  با  هم دستی  شده،  اساسی  قانون  نقص  ملی،  خیانت 
تروریستی و ضد نظام داشته و »معاهده ننگین دندغوری را 

امضا کرده اند.«
قبایل  و  اقوام  »وزارت  است:  آمده  معرتضان  قطع نامه ی  در 
وزارت  این  اداری.  منطق  نه  و  دارد  قانونی  جایگاه  نه 
تفرقه افگن و حامی متامیت خواهی و فتنه انگیزی باید منحل 
مردم  برای  شیطنت  بنگاه   این  نشانی  از  که  آنانی  و  شود 

قضایی  و  عدلی  مراجع  به  باید  آفریده اند  دردرس  افغانستان 
معرفی شوند.«

مدارک  که  خواستند  امنیتی  نهادهای  از  هم چنان  معرتضان 
درصدد  طالبان  با  تبانی  »در  که  کسانی  علیه  الزم  شواهد  و 
تا  بسپارند  نهادهای عدلی و قضایی  به  اند را  نظام  تضعیف 

آن ها مورد بازپرس قانونی قرار بگیرند.«
از  باشندگان کابل شده و هم چنان  آنان خوستار وصل برق 
حکومت خواستند که پایگاه های سیاسی و اجتامعی طالبان 

را هدف عملیات نظامی قرار دهند.

گفت وگوهای چهارجانبه صلح با شفافیت دنبال شود
چهارجانبه  گفت گوهای  که  خواستند  معرتضان  هم چنان 
صلح دولت افغانستان با گروه طالبان با شفافیت دنبال شود. 
آنان گفتند: »ما از روند مبهم و بی نتیجه گفت وگوهای صلح 
نگرانیم و و روند گفت وگو با تروریستانی که جز کشنت مردم 

ما و خون ریزی هدفی ندارند قطع شود.«
میلیون  »صدها  مرصف  که  است  آمده  آنان  قطع نامه ی  در 
دالر در روند ناکام صلح با تروریستان و رها سازی تروریستان 
از زندان به بهانه ی صلح، تنها به تقویت جبهه تروریستان و 

حامیان خارجی و داخلی شان انجامید.«
دور اول و سوم نشست های چهارجانبه صلح میان افغانستان، 
پاکستان، امریکا و چین در اسالم آباد و دور دوم آن در کابل 
برگزار شد. قرار است به تاریخ ۴ حوت سال جاری چهارمین 

نشست این گروه در کابل برگزار شود.

که  گفته اند  هرات  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
یک فرمانده محلی پولیس در این والیت بر اثر انفجار مبب 

کنارجاده ای کشته شده است.
عبدالرئوف احمدی، سخن گوی پولیس هرات گفته است که 
که  بود  گشت زنی  رسگرم  ادرسکن  ولسوالی  پولیس  فرمانده 

موتر حاملش با مبب کار گذاشته در کنار جاده برخورد کرد.
آقای احمدی افزوده که این فرمانده با شامری از محافظانش 

در این انفجار زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد.
به گفته ی احمدی، هنوز مشخص نیست که این مبب گذاری 
این  که  گفته اند  طالبان  منابع  اما  بوده،  گروهی  کدام  کار 

مبب گذاری کار این گروه بوده است.
تاکتیک های معمول  از  مبب گذاری در کنار جاده ها، یکی 
کنار  مبب گذاری  ملل  سازمان  اخیراً  است.  طالبان  گروه 
غیرنظامیان  تلفات  عمده ی  عوامل  از  یکی  را  جاده ای 

دانست.

افغانستان  در  ناتو  قاطع  حامیت  مأموریت  روز:  اطالعات 
از  به زودی  افغانستان  نیروهای هوایی  که  است  اعالم کرده 

نخستین هواپیامی بی رسنشین استفاده خواهند کرد.
نیروهای ناتو زیر نام مأموریت حامیت قاطع نیروهای امنیتی 
افغانستان را آموزش و مشاوره می دهند. این مأموریت افزوده 
است که رس از ماه آینده میالدی نیروهای هوایی افغانستان از 
این هواپیام در مأموریت های کشفی شان در شامل و جنوب 

کشور استفاده خواهند شد.
دالر  هزار   ۱۰۰ حدود  بی رسنشین  هواپیامهای  نوع  این 
امریکایی ارزش دارند و قادر اند بدون موجودیت میدان های 
این هواپیامها حدود ۴ هزار و ۶۰۰ مرت  کنند.  پرواز  هوایی 

ارتفاع می گیرند.

دوم  معاون  احمدزی،  نذیر  محمد  نیوز،  طلوع  گزارش  به 
مجلس منایند گان که چندی پیش به ایاالت متحده امریکا 
سفر کرده بود، گفته است که در این سفر از پایگاه نیروهای 
هوایی امریکا در ایالت ویرجنیا دیدار کرده و نیروهای هوایی 
افغانستان که در آن جا آموزش می بینند، قادر  به کارگیری از 

انواع هواپیامها هستند.
بی رسنشین  طیاره های  از  »استفاده  افزوده:  احمدزی  آقای 
برای اردوی ما بسیار مهم است و ما می توانیم که به رسعت 
مناطق و کاروان های مخالفان را پیدا کنیم و آن ها را از بین 

بربیم.«
در همین حال وزارت دفاع کشور از تالش ها برای جلوگیری 
ارتش  نیروهای  هوایی  حمله های  در  غیرنظامیان  تلفات  از 

تأکید می کند.
»بیشرت  است:  گفته  دفاع  وزارت  سخن گوی  وزیری،  دولت 
است  دلیل  همین  به  می شوند  ناوقت  تر  که  ما  عملیات های 
که به افراد ملکی رضر نرسد و ما در این بخش بسیار تالش 
در گذشته  و  باشیم  داشته  دقیق تر  عملیات های  که  می کنیم 

هم همیشه در این موضوع دقت کرده ایم.«
نبود  در  جنگ  میدان های  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
مشکالتی  با  هوایی  اندک  حامیت  و  پیرشفته  امکانات 
نوع  جنگی  جت   چهار  امریکا  جاری  سال  در  مواجه اند. 
امنیتی  نیروهای  به   MI25 چرخ بال  فروند  سه  هند  و    A29
کشور تحویل داد. سقوط شهر قندوز به دست طالبان، باعث 
شد تا توجه روی وضعیت نیروهای هوایی کشور بیشرت شود.

گزارش  ای«  پی  »دی  آملانی  خربگزاری  روز:  اطالعات 
ارتش آملان  نیروهای  از  افغانستان  که حکومت  است  داده 
خواستار کمک در دفاع از تهاجم بهاری طالبان در والیت 

قندز شده است.
رهربی نیروهای ارتش آملان در کشور تایید کرده است که 
روز چهارشنبه نشستی با اشرتاک رسبازان آملانی و مسئوالن 

نیروهای امنیتی افغانستان در قندز برگزار شده بود.
وزارت  امنیتی  ارشد  معین  سالنگی،  ایوب  محمد  جرنال 
داخله در این مورد به دویچه وله گفته است که افغانستان نه 
تنها از آملان بلکه از کشورهای دیگر خارجی نیز می خواهد 

افغانستان را در  امنیتی  نیروهای  که هامنند سال های گذشته 
راستای مبارزه با تروریسم حامیت کنند.

مقام های  میان  نشست  این  در  که  افزوده  سالنگی  آقای 
مسایل  روی  آملان  ارتش  نیروهای  مقام های  و  افغانستان 
امنیتی، آموزش و حامیت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان 
نگفته  سالنگی مشخصاً  آقای  اما  گرفت.  گفت وگو صورت 
بهاری  حمالت  از  دفاع  برای  آملانی  نیروهای  از  که  است 

طالبان در قندوز درخواست همکاری شده است یا نه. 
به شکل  باید  دنیا  و  امریکا  تأکید کرده است که آملان،  او 
سهیم  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  جدی  بسیار 

مرکز  به  افغانستان  بی توجهی  اثر  از  که  نشود  تا  باشند 
تروریسم شود.

آقای سالنگی در مورد حامیت هوایی نیروهای آملانی گفت 
صورت  گفت وگو  هوایی  مبباری  روی  نشست  این  در  که 

نگرفت.
جاری  سال  میزان  ماه  در  کشور  شامل  در  قندوز  والیت 
احتامل  و  ناامنی  گرستش  کرد.  سقوط  طالبان  به دست 
را  نگرانی هایی  آینده،  بهار سال  تشدید حمالت طالبان در 
به بارآورده است که ممکن این گروه دوباره بر قندوز حمله 

کنند.  

معترضان در کابل: 
»معاهده ننگین دندغوری خیانت ملی ست«

انفجار در هرات جان یک فرمانده پولیس محلی را گرفت

نیروهای هوایی در ماه آینده 
از هواپیمای بی سرنشین استفاده خواهند کرد

درخواست کمک از نیروهای آلمانی 
برای دفاع از تهاجم بهاری طالبان در قندوز



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  روز:  اطالعات 

کابل )یوناما( از سال 2009 به این سو شمار تلفات 

غیرنظامیان را به گونه ی منظم ثبت کرده  و هرسال 

گزارش،  این  در  است.  کرده  منتشر  را  آن  گزارش 

ارقام ارائه شده در گزارش های یوناما به شکل موجز 

و مختتصر توصیف شده و ارقام تلفات غیرنظامیان 

یک بار به طور کلی و بعد هرکدام باتفکیک سال های 

آن روایت شده است.

 

قربانیان

م   2009 سال  از  یوناما،  گزارش های  براساس 

نفر   37413 مجموعی  به طور  م   2015 ختم  الی 

رقم  شده اند.  زخمی  و  کشته  کشور  در  غیرنظامی 

قربانیان از سال 2009 که یوناما ثبت تلفات ملکی 

را آغاز کرده، همواره یک مسیر صعودی را پیموده 

است. 

ثبت  نفر   5968 غیرنظامیان  تلفات   2009 سال  در 

شده که از این میان 2412 نفر کشته و 3556 نفر 

دیگر آن مجروح شده اند. در سال 2010، این رقم با 

2794 کشته و 4709 زخمی، به 7162 نفر افزایش 

پیدا می کند. در سال 2011 نیز این مسیر صعودی 

پیموده می شود. یوناما در این سال شمار قربانیان 

را 3133 نفر کشته و 4709 زخمی ثبت می کند. در 

سال 2012، رقم کشته شده ها اندکی پایین می آید. 

شمار  اما  می شوند،  کشته  نفر   2769 سال  این  در 

رقم 4821  با  قبل،  با سال  مقایسه  در  آن  زخمیان 

است.  شده  گزارش  قبل  سال  از  بیشتر  اندکی  نفر 

افزایش  یک  ملکی  قربانیان  رقم   2014 سال  در 

سال  این  در  می دهد.  نشان  را  مالحظه ای  قابل 

حدود 3701 نفر کشته می شوند و 6833 نفر زخمی 

شده اند.  در سال 2015 نیز این روند صعودی مسیر 

خود را طی می کند و شمار قربانیان با 3545 کشته 

و 7457 زخمی، به باالترین حد آن از زمان ثبت آمار 

تلفات غیرنظامیان توسط یوناما می رسد.

 

تلفات زنان

کشور  جاری  جنگ  در  مهم  قربانیان  از  یکی  زنان 

مجموع  از  یوناما  گزارش های  براساس  می باشند. 

قربانیان ملکی از سال 2009 به این سو، 4559 نفر 

آنان را زنان تشکیل می دهند. در این مدت 1566 

زن کشته شده و 2991 تن دیگر زخمی شده اند. رقم 

تلفات زنان در طی این مدت روند صعودی را پیموده 

است. در سال 2009 در مجموع 285 زن، کشته و 

زخمی شدند، در سال 2010 این رقم به 369 نفر و 

به همین ترتیب در سال 2011 به 450 نفر، در سال 

2012 به 548 نفر، در سال 2013 به 750، در سال 

2014 به 909 و باالخره در سال 2015 به بیشترین 

حد آن 1248 نفر افزایش یافته است.

 

تلفات کودکان

از شمار  را  بزرگی  ارقام  گزارش های خود  در  یوناما 

ارائه  گذشته  سال  هفت  طی  در  کودکان  تلفات 

میان  در  یوناما  گزارش های  براساس  است.  کرده 

 11650 این سو،  به   2009 سال  از  ملکی  قربانیان 

در  رقم  این  می دهند.  تشکیل  کودکان  آن را  نفر 

می باشد.  برابر  دو  از  بیش  زنان  تلفات  با  مقایسه 

 3746 این سو  به   2009 سال  از  مشخص،  به طور 

کودک کشته شده و 7904 کودک دیگر نیز مجروح 

سال  در  زخمی  و  کشته   730 از  رقم  این  شده اند. 

به 1177  ترتیب در سال 2010  به  و  2009 شروع 

نفر، در سال 2012  به 1361  نفر، در سال 2011 

به 1313 نفر، در سال 2013 به 1764 نفر، در سال 

2014 به 2476 و باالخره در سال 2015 به 2829 

نفر رسیده است.  

تلفات غیرنظامیان برحسب نوع رویداد

تلفات پرشمار غیرنظامیان در حوادث و رویدادهای 

گوناگونی صورت گرفته است. یوناما، در گزارش های 

خود این موضوع را تفکیک کرده و فیصدی تلفات 

غیرنظامیان در هریک از انواع رویدادها را مشخص 

بیشترین  یوناما،  گزارش های  براساس  است.  کرده 

میان  زمینی  جنگ های  در  غیرنظامیان  تلفات  رقم 

گروه های درگیر صورت گرفته است. از سال 2009 

الی 2015 میانگین تلفات غیرنظامیان در هریک از 

انواع رویدادها به شکل ذیل بوده است. جنگ های 

 ،%21 شده-  تعبیه  انفجاری  مواد  زمینی-%37، 

حمالت انتحاری و پیچیده-17%، قتل های هدفمند 

مواد   ،%3 هوایی-  عملیات های  عمدی-%13،  و 

انفجاری باقی مانده از جنگ-4% و 5% دیگر هم در 

رویدادهای متعدد دیگر از بین رفته اند. 

تلفات غیرنظامیان برحسب عاملین رویداد

درگیر  طرف های  یوناما،  گزارش های  براساس 

و مخالفان  دولت  نیروهای طرفدار  از  اعم  درجنگ 

می باشند.  دخیل  غیرنظامیان  کشتار  در  دولت، 

براساس آمارهای موجود عامل عمده ی تلفات غیر 

می باشند.  دولت  مسلح  مخالف  گروه های  نظام 

نشان   2015 الی   2009 سال  از  آمارها  میانگین 

 %62 متوسط  به طور  مدت  این  طی  که  می دهند 

کشته  دولت  مسلح  مخالف  نیروهای  توسط  مردم 

طرفدار  نیروهای  آن  از  بعد  شده اند.  مجروح  و 

امنیتی  نیروهای  خارجی،  نیروهای  از  اعم  دولت 

افغانستان و قوماندانان محلی حامی دولت، باعث 

مجموع  از  دیگر   %17 شده اند.  دیگر   %17 کشتار 

در  هم  کنون  تا   2009 سال  از  غیرنظامیان  تلفات 

نیروهای طرفدار دولت و  درگیری های زمینی میان 

مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است. 4% دیگر 

داده شده  نسبت  به »سایرین«  غیرنظامیان  تلفات 

است.
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سازمان های شفافیت بین املللی و دیدبان شفافیت افغانستان مشرتکاً اعالم 

داشته که بقای دولت افغانستان و تامین صلح در کشور، به جلوگیری فوری 

مفسدین  محاکمه  و  خویش خوری  و  سیاسی  دخالت  محدودیت  فساد،  از 

بستگی دارد. فساد گسرتده در ادارات دولتی، از یک طرف روی میلیاردها 

از طرف دیگر، اعتامد  و  تاثیر منفی گذاشته  دالر کمک جامعه ی جهانی 

دو  این  منفی،  تاثیرات  به همین  توجه  با  داده.  کاهش  را  دولت  به  مردم 

سازمان به این نتیجه رسیده که دولت افغانستان به ریاست محمد ارشف 

غنی، باید به صورت جدی علیه فساد مبارزه کند. در گزارش این دو سازمان 

تذکر داده شده که مبارزه علیه فساد دیگر گزینه ی مطلوب نه، بلکه یک 

نیاز اسرتاتژیک است. 

پیشنهاد عالی، به جا، دقیق، بدون نقض و جانانه است اما؛ به چند مثال 

زیر توجه کنید. 

طالبان سال هاست علیه مردم، زندگی و آینده می جنگند. ما هم سال هاست 

با هزار دلیل اسالمی و غیر  از طالبان خواهش می کنیم که جنگ نکنند. 

اسالمی از طالبان خواستیم که دست از جنگ بردارند، اما این المصب ها 

این شکی نیست که جنگ تجارت است و طراحان  اند. در  عاشق جنگ 

آخرت  و  مذهب  و  اسالم  به  اعتقادی  هیچ  مردم،  با  طالب  جنگ  اصلی 

ندارند. طالبان به جنگ باور دارند، چه کسی این باور را برای طالبان خلق 

و نهادینه کرده، معلوم نیست. ما دیدیم و همین طور دیده خواهیم رفت که 

طالبان با خواهش ما، دست از جنگ برنخواهند داشت. 

شیر را همه می شناسیم. منظورم شیر واقعی است نه آن شیری که کرزی 

برنخواهد  شکار  از  دست  شکمش،  کردن  پر  برای  شیر  می کرد.  تعریف 

داشت، حتا اگر صدها حیوان در فهرست حیوانات رو به انقراض سازمان 

ملل قرار داشته باشند. برای شیر، مثالً انقراض آهو مهم نیست، شکمش 

مهم است که باید پر باشد. به همین خاطر هرچه شیر را بگوییم که شیر 

عزیز! این آهوان بدبخت را اگر دریده بروی، یک ماه بعد هیچ آهویی در 

این کشور زنده نخواهد ماند، شیر دست از دریدن آهو برنخواهد داشت. 

اصالً همین معتادان کابل را در نظر بگیرید. شام با هزار دلیل و سند به 

این قرش تذکر دهید و ثابت کنید که مرصف دخانیات مرض است و زندگی 

فردی آن ها را تباه می کند، برای شان مهم نیست. به شام خواهند گفت که 

برو برو بچیم! رس ما خوده کاکه نگیر! 

می توان مثال های زیادی را قطار کرد. حاال گزارش و پیشنهاد سازمان های 

همین  شبیه  دقیقاً  هم  افغانستان  شفافیت  دیدبان  و  بین املللی  شفافیت 

فساد،  با  مبارزه  خواهان  کسانی  از  سازمان،  دو  این  مثال هاست. 

خویش خوری و تبارگرایی می شوند که خود آن ها تا خرخره در فساد غرق اند 

و از خویش خوری و تبارگرایی کام می گیرند. از باالترین مقام این دولت که 

آقای غنی باشد، اگر رشوع کنیم؛ او چگونه علیه فساد مبارزه کند و مفسدین 

را به محاکمه بکشاند وقتی خودش از دل انتخابات پر از تقلب به کرسی 

ریاست جمهوری رسیده؟

را  نکته  چند  افغانستان  شفافیت  دیدبان  و  بین امللل  شفافیت  سازمان های 

برای دولت افغانستان پیشنهاد کرده قرار ذیل:

کمیسیون مستقل خدمات قضایی برای انتخاب، تعیین و آموزش قاضیان 

و کارمندان بخش قضا؛

انتصاب یک دادستان کل که از او کرده انسان شفاف تا هنوز زاده نشده 

باشد؛

قانون حامیت از افشاگران مستقل؛

بایگانی کردن آمار و داده ها و ایجاد فرهنگ شفافیت؛

ایجاد شاخص روشن برای حرفه ای و غیر سیاسی کردن خدمات عمومی تا 

خدمات بی طرفانه در اختیار شهروندان قرار گیرد.

کی مون  بان  کند؟  انتخاب  را  این ها  کسی  چه  که  است  این  سوال  حاال 

قانون  این  مخصوصاً  شود؟  انتخاب  افغانستان  دولت  دست  به  یا  بیاید 

از  نفر  لحظه یک  کنید همین  است. فرض  افشاگرانش جالب  از  حامیت 

غنی  آقای  که خود  منگل  نه گالب  را  دندغوری  که  کند  افشاگری  بغالن 

ارائه کند،  این خصوص سندهای محکم هم  در  و  واگذار کرد  به طالبان 

او مصون  آیا  باشد،  داشته  وجود  او  از  قانون حامیت  که  کنید  فرض  بعد 

قانون  رعایت  می زنند،  دور  را  اساسی  قانون  که  در کشوری  ماند؟  خواهد 

حامیت از افشاگران مستقل چقدر عملی خواهد بود؟ مخصوصاً که ذهنیت 

اجتامعی هنوز آماده ی رعایت قوانین نیست. شاید این سوال مطرح شود 

که با متام این ها، راه حل چیست؟ آیا دست زیر کله گرفته خامر بنشینیم که 

با مفسدین منی شود علیه فساد مبارزه کرد؟

واقعیت این است که فساد پروژه ای بیش نیست. هنوز تا پایان این پروژه 

زمان باقی مانده، پس کالهی که سازمان های شفافیت بین امللل و دیدبان 

شفافیت افغانستان برای دولت فعلی بافته، مفیدیتی نخواهد داشت و هیچ 

اتفاقی علیه فساد نخواهد افتاد ولو که مبارزه با فساد از حد نیاز اسرتاتژیک 

هم بگذرد و به مذهب دولت مردان تبدیل شود. کاری که باید صورت گیرد، 

روشن گری جمعی است. کاری که تا هنوز صورت نگرفته و با موانع بسیاری 

مواجه است. ما کوریم که یک چشم ها چپ و راست حکومت می کنند، تا 

بینا نشویم، وضع چنین خواهد بود. زمان می خواهد.

از گرگ بخواهیم 
گوسفند نخورد؟

سازمان ملل: 
بیشرت از 37 هزار فرد ملکی 

در »نُه سال جنگ افغانستان« کشته و زخمی شده اند

از  اعم  درجنگ  درگیر  طرف های  یوناما،  گزارش های  براساس 
نیروهای طرفدار دولت و مخالفان دولت، در کشتار غیرنظامیان 
تلفات  عمده ی  عامل  موجود  آمارهای  براساس  می باشند.  دخیل 
میانگین  می باشند.  دولت  مسلح  مخالف  گروه های  نظام  غیر 
آمارها از سال 2009 الی 2015 نشان می دهند که طی این مدت 
%62 مردم توسط نیروهای مخالف مسلح دولت  به طور متوسط 
کشته و مجروح شده اند. بعد از آن نیروهای طرفدار دولت اعم 
قوماندانان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  خارجی،  نیروهای  از 
 17% شده اند.  دیگر   17% کشتار  باعث  دولت،  حامی  محلی 
هم  کنون  تا   2009 سال  از  غیرنظامیان  تلفات  مجموع  از  دیگر 
در درگیری های زمینی میان نیروهای طرفدار دولت و مخالفان 
مسلح دولت صورت گرفته است. %4 دیگر تلفات غیرنظامیان به 

»سایرین« نسبت داده شده است. 
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تاریخ نگار یونانی توسیدید جاودانه شد، نزدیک به 2500  پریکلس، در سخنی که توسط 

سال قبل به آتنی ها گفته بود: »من بیشتر از اشتباهات خودمان می ترسم تا دشمنان مان«. 

با برنامه های جنگی طالبان در سال 2016 و ظهور دولت اسالمی  نگرانی هایی در رابطه 

در افغانستان مطرح شده است، اما ناکامی دولت افغانستان از عبرت گرفتن از جنگ های 

طالبان در سال 2015، مسئله ای به مراتب نگران کننده تر از برخی استراتژی های برجسته ی 

طالبان برای سرنگونی دولت و تصرف قلمرو کشور است. 

در ماه دسامبر سال 2015، وزارت دفاع ایاالت متحده گزارشی را منتشر کرد که بر مبنای 

آن، وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است. در تاریخ 9 فبروری، رییس استخبارات 

ایاالت متحده متحده، جیمز کلپر، اظهار داشت، »مبارزه در سال 2016، بسیار شدیدتر 

از سال 2015 خواهد بود«. 

افغانستان باالترین موج بی ثباتی را زمانی تجربه کرد که پاکستان در عملیات نظامی اش در 

سال 2015، شبه نظامیان را به خاک افغانستان فرستاد. درحالی که دولت افغانستان وقت 

آمادگی  به هیچ وجه  پیگیری می کرد که  را  با دشمنی  و گفت وگوهای صلح  را هدر می داد 

نداشت به طور جدی وارد مذاکرات شود. طالبان قادر بودند تا پناهگاه هایی را در افغانستان 

ایجاد کنند که این گروه را قادر ساخت حمالت خود را در فصل جنگی پیش رو تشدید کنند. 

قابل کنترل است. رهبری  فرایندی  ارضی طالبان  باوجود دشواربودن، مهار جاه طلبی های 

طالبان که تاحدی دچار شکاف شده است، خودش نیز با چالش های جدی داخلی مواجه 

است. برای مثال، مال اختر منصورت رهبر بزرگ ترین جناح طالبان، درحال جنگ با دیگر 

به عنوان  برای تضعیف شورش  برتری کامل است.  آوردن  به دست  بر سر  گروه های رقیب 

دعوت  احتمالی  آشتی  روند  برای  را  انشعابی  گروه های  باید  افغانستان  دولت  کل،  یک 

کند. مبارزان طالبان که از صفوف مال منصور خارج شده اند، مستعد بهره برداری هستند و 

مذاکرات با آن ها، حداقل می تواند شکاف را در صف های طالبان تقویت کند. 

هرچند تالش های آشتی در سال گذشته شکست خورد، دولت وحدت ملی در همکاری با 

ایاالت متحده، چین و پاکستان، بار دیگر برای احیای مذاکرات صلح با گروه مال منصور 

تالش می کنند. گروه همکاری های چهار جانبه برای انجام مذاکرات مستقیم میان  دولت 

که  دارد  وجود  احتمال  این  متاسفانه  کار می کنند.  فبروری  پایان  در  طالبان  و  افغانستان 

همانند سال 2015، که کابل و واشنگتن در آموختن درس های خود ناکام ماندند، دولت 

افانستان زمانی رویکرد ساده لوحانه اش را به صلح را کنار بگذارد که تلفات غیرنظامیان اوج 

با  اتحاد  به  آن ها  درحالی که  منصور،  به طالبان مال  نفوذ سیاسی  و  اعتبار  ارائه ی  بگیرد. 

شبکه ی حقانی و دیگر گروه های ترویستی القاعده ادامه می دهند، کاری بسیار خطرناک 

است. تعامل با عناصر حاشیه ای می تواند منجر به تضعیف کلی طالبان شود. 

رییس جمهور اشرف غنی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 10 اگست 2015، پاکستان 

را متهم کرد که در مرگ بارترین روز افغانستان از زمان حمله به رهبری ایاالت متحده در 

سال 2001، مسئول بوده است –اتهامی که با صراحت توسط بسیاری از مقامات دولتی ارشد 

در روزهای پس آن نیز مطرح شد. غنی گفت: »پاکستان هم چنان پایگاهی برای جلساتی 

است که شورشیان از آن جا به ما پیام های جنگ می فرستند«. احتماالً برای رییس جمهور 

با منافع  با این واقعیت مقابل شود که منافع ملی پاکستان  غنی آن قدر طول نمی کشد تا 

ملی افغانستان همانند نیستند، و هم چنین مال منصور درحال حاضر عالقه ای به صلح ندارد. 

با این حال، واشنگتن و کابل تاحدی قانع شده اند که بردن در میدان جنگ امکان پذیر 

اربابان  کاش  ای  اما  است.  سیاسی  راه حل  بحران،  این  از  خروج  راه حل  تنها  و  نیست 

سیاسی به حرف های فرمانده ی ارشد ایاالت متحده در افغانستان، جنرال جان اف کمپبل، 

گوش می دادند. درنهایت، نیروهای امنیت ملی افغانستان که توسط نیروهای ناتو تقویت 

شده اند، بسیار مجهزتر و آموزش دیده تر از تعداد جنگ جویان طالبان هستند که تعداد آن ها 

به میزان قابل توجهی اندک تر است. دولت افغانستان، با ابزارهایی که در اختیار دارد، باید 

قادر باشد تا از تبدیل شدن این شورش به تهدیدی که کل وجود آن را به خطر می اندازد، 

جلوگیری کند. 

تایید  به دنبال  است  ممکن  متحده،  ایاالت  نیروهای  که  است  کرده  اشاره  کمپبل  جنرال 

»همراهی طیف گسترده تری از نیروهای افغان در نزدیکی خط مقدم جبهه و )توسعه ی( 

استفاده از نیروهای هوایی ایاالت متحده باشند«. جنرال جان دبلیو نیکلسون، قرار است 

و  ویژه  نیروهای  از  باید  رویکرد،  این  حفظ  برای  و  شود،  کمپبل  جایگزین  مارچ  ماه  در 

نیروهای هوایی ایاالت متحده استفاده کند تا به طالبان اجازه ندهد کنترل مناطق کلیدی 

را در سال جاری به طور کلی به دست بیاورند. 

برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده اند که شاید بهتر بود اگر نیروهای ایاالت متحده برخی 

از شدیدترین قوانین را در محدودیت دخالت نیروهای آمریکایی حذف می کردند و نیروهای 

هوایی ایاالت متحده را آزاد می گذارند. بااین حال، این منطق بر فرضی نامشخص مبتنی 

است که افزایش بمب افکنی ها می تواند تاثیر ویران گری بر طالبان داشته باشد. متاسفانه 

تاثیر  بود  رسیده  خود  اوج  به   2001 سال  در  ائتالف  نیروهای  سطح  که  زمانی  ایده  این 

نداشت و هیچ سندی وجود ندارد که حاال کار کند. به هرترتیب، باتوجه به گفته های مقامات 

می کرد،  صحبت  اسمش  فاش نشدن  شرط  به  که  دوردست،  والیت های  در  پولیس  ارشد 

آن چه بیش از حمالت هوایی نیاز است، باالبردن ظرفیت برای تقویت و تجهیز نیروهای 

سریع  تخلیه ی  توانایی  هم چنین  و  دارند،  قرار  محاصره  تحت  که  افغانستان  ملی  امنیت 

مجروحان از میدان است. 

به منظور  منطقه  در  متحده  ایاالت  عملیاتی  نیروهای  از  شبکه ای  فقدان  در  عالوه براین، 

بیشتر  تلفات  به  منجر  زیاد  به احتمال  گیری،  هدف  برای  دقیق  اطالعات  ارائه ی 

غیرنظامیان شده و بحران اعتماد در دولت افغانستان را پیچیده تر می کند. همان گونه که 

 ،2015 سال  در  غیرنظامیان  تلفات  است،  آمده  متحد  ملل  سازمان  گزارش  تازه ترین  در 

به طور قابل توجهی افزایش یافته بود. 

بیشتر  کشور  امنیتی  مشکالت  که  هستند  باور  این  بر  افغان ها  از  بسیاری  درهر صورت، 

مربوط به انتخاب های ضعیف دولت افغانستان است تا درخشش طالبان در میدان جنگ. 

نظامی.  تا  بود  سیاسی  تاحدزیادی  اصل  در   ،2015 سال  در  دولت  شکست  بزرگ ترین 

سقوط شهر قندوز به دست طالبان در اواخر ماه سپتامبر 2015، سمبلی از چنین کمبودهای 

را  هشدارهایی  افغانستان  دولت  متعدد،  خبری  گزارش های  براساس  بود.  بزرگ  و  جدی 

نسبت به وخامت اوضاع نادیده گرفته بود و در اقدامی قاطعانه به منظور جلوگیری از حمالت 

با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اگرچه  بود.  مانده  ناکام  والیت،  این  سراسر  در  شورشیان 

حمایت نیروهای ویژه ی ایاالت متحده و همراهی نیروهای هوایی موفق شد تا شهر را در 

حدود دو هفته پس بگیرد، تهدید شورشیان هنوز از بین نرفته است. 

باقی  شهر  اطراف  در  هم چنان  شورشی  مختلف  گروه های  اخیر،  گزارش های  به  باتوجه 

مانده اند و بر مناطق مجاور آن تسلط دارند. 

دولت وحدت ملی، هنوز هیچ گام اساسی برای جبران مشکالتی که کمیسیون حقیقت یاب 

مستقل ایجادشده توسط رییس جمهور، در اقدامی که به نظر می آمد تالشی صادقانه برای 

رسیدن به عمق مشکل باشد، برنداشته است. یک بررسی از عدم اقدام دولت وحدت ملی 

که همان  می سازد  برجسته  است،  انجام شده  افغانستان  تحلیل گران  توسط شبکه ی  که 

امنیتی  از سقوط شهر قندوز درمیان سرویس های  تاریک« که پیش  و  فضای »بدگمانی 

محلی وجود داشت، هنوز در دولت محلی فعلی نیز ادامه دارد. این هفته، دولت وحدت ملی 

اسدالله عمرخیل را به عنوان والی جدید قندوز منصوب کرد. 

خوبی  مرد  گفت: »عمرخیل  من  به  نامش  افشای  عدم  به شرط  افغان،  سابق  مقام  یک 

است. او 74 سال دارد، و ممکن است قادر باشد تا بخشی از حمایت های محلی طالبان 

بااین حال، پاسخ گویی به کمبودهای امنیتی قندوز، فراتر از این است که  را قطع کند«. 

که  باورند  این  بر  برجسته  تحلیل گران  از  تعدادی  کنند.  را جایگزین  والی  به سادگی  فقط 

رویکرد نامناسب که برای حل چالش ها در قندوز وجود دارد، این امر را تضمین می کنند که 

چالش های امنیتی به شکلی جدی در طول فصل جدید جنگ ها باقی خواهند ماند. 

بسیاری از افغان ها از این وحشت دارند که شورشیان در سال 2016 کنترل تمام والیت ها 

ناتوانی کابل برای حفاظت کشور  را به دست بیاورند. چنین حدس وگمان هایی، باتوجه به 

بودجه ی  اگرچه  دولت،  این  می شود.  تقویت  طالبان  جنگ جوی   25000 حدود  دربرابر 

کافی برای 352000 نیروی امنیتی ملی دارد، اما تصمیم بر افزایش تعداد پولیس محلی 

نیز  ناتو  ائتالفی  نیروهای   13000 آن  کنار  در  که  است  گرفته  نفر   45000 به  افغانستان 

حضور دارند. ایاالت متحده 3000 نیرو را برای حمایت از ماموریت های مبارزه با تروریسم 

در افغانستان نگه داشته است. 

بی ثباتی در والیت هلمند نیز به همان اندازه نگران کننده است. باتوجه به گزارشی که در 

خبرگزاری »گاردین« منتشر شده است، دولت افغانستان، »تنها 3 منطقه از 14 منطقه ی 

ولسوالی هلمند، شامل پایتخت آن شهر لشکرگاه« را کنترل می کند. یک فرمانده ی ارتش 

افغانستان در ولسوالی سنگین، به بی بی سی گفته است که طالبان بیشتر منطقه را تحت 

ایاالت  نمایندگان  مجلس  مسلح  نیروهای  کمیته ی  به  کمپبل،  جنرال  دارند.  خود  کنترل 

متحده گفت که وزارت دفاع 92 افسر را جایگزین کرده است که شامل فرمانده ی ارشد در 

والیت هلمند نیز بوده است، اما وزارت داخله هنوز در اجرای تغییرات مهم در رهبری، هنوز 

»عقب مانده است«. نجات نیروهای امنیتی افغانستان از رهبری بی کفایت و تاحد زیادی 

فاسد، شروع خوبی است، اما اصالحات نظامی باید با ابتکارات حکومت داری خوب و تاکید 

بر حاکمیت قانون تکمیل شود. 

به  ناشناس ماندن حاضر  به  شرط  افغانستان که  از استادان برجسته ی دانشگاه های  یکی 

گفت وگو شده بود، به من گفت که در فقدان حکومت داری خوب و غیاب حاکمیت قانون، 

قرار می گیرند. یک تحلیل گر  مناطق روستایی در سطحی هشداردهنده، شکار شورشیان 

و فعال مدنی شناخته شده که او هم به شرط عدم افشای نامش صحبت می کرد، گفت که 

به ثبات حساب می کند«،  افغانستان »روی مذاکرات صلح برای دستیابی  احتماالً دولت 

خورده  شکست  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  توانایی  از  درست  استفاده ی  در  که  چرا 

است. 

مرکزی  دولت  با  اندک  ارتباطی  نیز  تاکنون  که  منطقه ای  قدرت مندان  پاسخ  است  ممکن 

که  باشد  این  طالبان،  حمالت  گسترش  و  کابل  در  موثر  رهبری  فقدان  به  داشته اند، 

که  درآورند. وحشت ناک ترین سناریو  را تحت الحمایه ی خود  از شهرها  بزرگی  بخش های 

براساس آن، شورشیان با دستاوردهای ارضی خود درکنار جنگ ساالران زمین دار، بر تمام 

والیت ها کنترل خواهند کرد، و دولت افغانستان تنها کابل و چند منطقه ی شهری دیگر را 

در حاکمیت خود خواهد داشت، قابل نادیده گرفتن نیست. برخی چنین ادعا می کنند که این 

سناریو، در والیت هایی چون ننگرهار، قندوز و بلخ، درحال حاضر نیز اتفاق افتاده است. 

اکنون که نیروهای اتحاد درحال اعزام به والیت هلمند هستند، به جای حمایت از نیروهای 

امنیتی متزلزل در والیت بغالن که تنها یک ساعت از کابل فاصله دارد، به نظر می رسد که 

اگرچه کابل در طرح جنگی خود در سال گذشته شکست خورده است، اما هنوز در ادامه ی 

همان مسیر مصمم است.  

بی اساس  افسانه ی  این  و  نظامی،  احتمالی  بر سرکوب  مبنی  سرانجام، علی رغم شایعات 

که مذاکره با طالبان تنها راه  رسیدن به صلح است، تهدید طالبان اگرچه هم چنان به قوت 

خود باقی می ماند، اما قابل کنترل است. نیروهای امنیت ملی افغانستان، با کمک کافی 

نیروهای ائتالف قادر هستند استوار بمانند. بااین حال، فراتر از میدان های جنگ، دولت 

وحدت ملی به سوی تهدیدی بسیار بزرگ تر پیش می رود و ممکن است با بحرانی سیاسی 

مواجه شود. 
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بخش اول

اگر دولت افغانستان از اشتباهات نظامی اش در سال 2015 درس نگرفته باشد، این کشور –و نه طالبان- بدترین 
دشمن خود در سال 2016 خواهد بود.

قانع  تاحدی  کابل  و  واشنگنت  حال،  این  با 
شده اند که بردن در میدان جنگ امکان پذیر 
بحران،  این  از  خروج  راه حل  تنها  و  نیست 
اربابان  کاش  ای  اما  است.  سیاسی  راه حل 
سیاسی به حرف های فرمانده ی ارشد ایاالت 
متحده در افغانستان، جرنال جان اف کمپبل، 
گوش می دادند. درنهایت، نیروهای امنیت 
ملی افغانستان که توسط نیروهای ناتو تقویت 
شده اند، بسیار مجهزتر و آموزش دیده تر از 
تعداد جنگ جویان طالبان هستند که تعداد 
است.  اندک تر  قابل توجهی  به میزان  آن ها 
دولت افغانستان، با ابزارهایی که در اختیار 
این  تبدیل شدن  از  تا  باشد  قادر  باید  دارد، 
شورش به تهدیدی که کل وجود آن را به خطر 

می اندازد، جلوگیری کند. 
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کمیته  رییس  کورکر،  باب  سناتور  که  داد  گزارش  فبروری  ماه   10 در  ژورنال  استریت  وال 

روابط خارجی سنای امریکا، قصد دارد مانع ]تصمیم[ حکومت باراک اوباما مبنی خریداری 

به جان کری،  نامه ای  در  کورکر،  پاکستان شود.  برای   16-F هواپیمای  به هشت  نزدیک 

وزیر خارجه امریکا، گفت که روابط ایاالت متحده با پاکستان »پیچیده و ناقص« است و 

هرچند همکاری ]با پاکستان[ »برخی از منافع ما را« تامین کرده است، اما پاکستان »یک 

شریک دو روی باقی مانده است که در زمینه حل مشکالت منطقه ای به جای این که رو به 

جلو حرکت کند، حاشیه روی می کند«. به صورت مشخص، حمایت دایمی پاکستان از جناح 

حقانی طالبان افغانستان خشم کورکر را برانگیخته بود.

تصمیم کورکر، صرف اقدام یک قانون گذار تک َرو نیست. این تصمیم پیش آهنگ ناامیدی 

به  دادن کمک  پایان  زمان  اگر  است.  آمریکا  کانگرس  در  پاکستان  از  فزاینده  و  گسترده 

پاکستان فرا نرسیده باشد، زمان اصالح کردن آن فرا رسیده است.

در حالی که نتیجه گیری های کورکر در اصل درست است، اما پوشش »تامین مالی نظامی 

خارجی« به پاکستان، صرف یک چاره موقت است. تامین مالی نظامی خارجی در هر سال 

از پنج سال گذشته به طور متوسط تقریباً به 300 میلیون دالر بالغ شده است. عالوه برآن، 

واشنگتن از سال 2001 بدین سو بیش از 13 میلیارد دالر وجوه کمک ائتالف را بازپرداخت 

کرده است و بین سال های 2002 تا 2004 حدود 9 میلیارد دالر به پاکستان کمک اقتصادی 

کرده است. بعید است این اقدام کورکر سردرگمی و گیجی گسترده در واشنگتن و اسالم آباد، 

در مورد اهداف و انتظارات امریکا از کمک به پاکستان، را حل کند.

کشور  این  با  هم چنان  کشورها  این که  جمله  از  می کند،  اشاره  کورکر  که  دالیلی  به  دقیقاً 

اصالح  دارند،  واگرا  و  مشترک  منافع  دارد،  جمعیت  میلیون   200 به  نزدیک  که  اتمی ای 

کمک امریکا به پاکستان مستلزم یک رویکرد پیچیده تر و جامع تر است. واشنگتن در بازبینی 

کمکش به پاکستان، باید نقاط زیر را به خاطر داشته باشد.

نخست این که واشنگتن باید مواظب باشد که در مورد نفوذ ناشی از کمک های امریکا غلو 

نمی کند. واشنگتن این درس را از تجربه طوالنی در پاکستان آموخته است. از حمله یازدهم 

سپتامبر به بعد، باوجود ده ها میلیارد دالر کمک، چه در افغانستان، هند یا در مورد مسئله 

گسترش تسلیحات اتمی، اسالم آباد هنوز جهان را از منشور استراتژیکی که ایاالت متحده به 

آن اولویت می دهد، نمی بیند. از سوی دیگر، تاریخ نیز نشان می دهد که تحریم های ایاالت 

متحده بر پاکستان در طول دهه 1990، نتوانست جاه طلبی های هسته ای، تسلط سیاسی 

ارتش و حمایت دولت پاکستان از گروه های تروریستی ای چون طالبان و لشکر طیبه را که 

منطقه را در خشونت فروبرده است، محدود کند. نه کمک نوشدارو است و نه تحریم ها.

دوم این که کمک ایاالت متحده هرگز در یک خال به مصرف نرسیده است؛ تاثیرات سیاسی 

نباید  امریکایی  قانون گذاران  مثال،  به طور  شود.  ارزیابی  کالن  چارچوب  یک  در  باید  آن 

گذشته  دهه ی  یک  جریان  در  توسعه ای  کمک های  دالر  میلیاردها  که  شوند  شگفت زده 

با  پول  این  شدن  سرازیر  که  بیاورد  به دست  زمانی  را  پاکستانی ها  فکر«  و  »دل  نتوانست 

افزایش گسترده خشونت همزمان بود؛ خشونتی که حداقل عامل بخشی از آن جنگ امریکا 

در کشور همسایه افغانستان بود.

به عین ترتیب، تهدید سناتور کورکر مبنی بر توقف »تامین مالی نظامی خارجی« تا زمانی 

که پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام نکند، صرف تازه ترین مشوره هوشمندانه در داستان 

طوالنی و پیچیده جنگ امریکا در افغانستان و در ارتباط آن، معامالت با پاکستان است. 

متاسفانه، این داستان پر است از پیام های ناهمگونی که از واشنگتن به اسالم آباد فرستاده 

شده است. در حال حاضر، مقام های امریکایی از کمک ها به عنوان وسیله ی نفوذ قهری 

هم چنین  آن ها  نمی کنند،  استفاده  حقانی  شبکه  با  جنگ  به  پاکستان  کردن  وادار  برای 

با تمام جناح های ستیزه جویان  خواهان کمک پاکستان در تسهیل »گفت وگوهای صلح« 

ناهمگون زمانی فرستاده شدند  پیام های  این  افغانستان )به شمول شبکه حقانی( هستند. 

که پاکستانی ها در مورد آینده تعهدات امریکا به حکومت و نیروهای افغانستان عمیقاً تردید 

تصامیم  بر  امریکا،  کمک های  از  فراتر  متعدد،  عوامل  قطعاً  شرایطی،  چنین  در  داشتند. 

پاکستان در مورد نحوه مدیریت روابط با شبکه حقانی تاثیر خواهد گذاشت.

سوم این که بازی پاکستان برای ایاالت متحده یک بازی پرمخاطره است. واشنگتن باید از 

اقدامات سیاسی پرمخاطره، از جمله تهدید به قطع کمک ها، خودداری کند؛ مگر این که از 

آن انتظار واقع بینانه ی دستاوردهای کالن داشته باشند. واشنگتن باید درک کند که درست 

مهارت  و  توجه  که  است  کاری  است،  خورده  شکست  آشکارا  که  کمک  استراتژی  کردن 

می خواهد و تعدادی از »راه حل ها« می تواند مشکالت را بدتر کند. این یک بحث کامل 

در برابر قطع کمک به پاکستان نیست، بلکه صرف برای فکر کردن و اقدام هدفمند است.

بسیاری از دانشگاهیان  و افراد صاحب نظر به درستی به ناکامی ها در کمک ایاالت متحده 

به پاکستان اشاره کرده اند. نکبت بارتر از همه، آن ها استدالل می کنند که کمک های ایاالت 

متحده اغلب بدتر از بی اثر بودن است و نتیجه ی معکوس دارد. این منتقدان یک دیدگاه  

دارند: در بسیاری از موارد پول ایاالت متحده تعدادی از سرکوب گرترین رهبران و نهاهای 

سرپا  را  ملکی  فیودال های  و  ارتش  نخبگان  جمله  از  پاکستان،  جامعه  در  اصالحات  ضد 

به موقع  و  بعید نیست استدالل کنیم که تحریم های جامع  بنابراین کالً  نگهداشته است. 

می تواند  چندجانبه(  قرضه دهی  نهادهای  طریق  از  غیرمستقیم  کمک های  قطع  جمله  )از 

نهادهای نظامی و ملکی پاکستان را مجبور کند سیاست هایی را وضع کنند که منافع امریکا 

را بهتر تامین می کند. در واقع، ایاالت متحده حداقل در گذشته به صورت موفقانه، هرچند 

به صورت موقتی، پاکستان را مجبور کرده است. تهدید پرویز مشرف، رییس جمهور  وقت 

پاکستان، توسط حکومت جورج دبلیو بوش که گفت »با ما یا علیه ما«، پاکستان را مجبور 

چندین  که  اتحادی  شود؛  ]امریکا[  متحد  القاعده  علیه  نابسنده  و  زودگذر  به صورت  کرد 

تروریست کالن مانند خالد شیخ محمد که در پاکستان زندگی می کردند، را به دام بیازندازد.

اما به همان اندازه مهم است درک کنیم که تالش های امریکا مبنی بر اعمال زور می تواند 

نتیجه معکوس داشته باشد، تنش ها را افزایش بدهد و پاکستان را طوری تضعیف کند که هم 

از تمایل اسالم آباد در پیشرفت های برنامه های سازنده بکاهد و از هم توانایی آن. بنابراین 

پاکستان  علیه  جدی  جنگ  یک  راه اندازی  به  تمایلی  واقعاً  متحده  ایاالت  که  صورتی  در 

ندارد، باید از اقداماتی که خشم اسالم آباد را بر می انگیزد یا اسالم آباد را تضعیف می کند، 

خودداری نماید.

چهارم این که واشنگتن باید در مورد این که انتظار دارد با انواع مشخص کمک به پاکستان 

واقعاً چه دست گیرش شود، بسیار رک و راست تر باشد. کمک های امریکا، چه به مقاصد 

نظامی باشد یا به مقاصد ملکی، معموالً یکی از چند هدف اصلی را دنبال می کنند: ظرفیت 

سازی، تقویت اهرم نفوذ یا خرید دسترسی. در بسیاری از موارد، استدالل برای کمک امریکا 

 16-F نبوده است. طیاره های  بودن اهداف آن، متقاعد کننده  به دلیل مبهم  پاکستان،  به 

امریکایی یک مورد آن است. آیا هدف این کمک ها تقویت توانایی پاکستان در مبارزه با 

ستیزه جویی در مرز با افغانستان است؟ برای ما زمان بیشتری در دفتر جنرال راحل شریف، 

ارتش  تحریک  آن  هدف  می گوید  کورکر  که  همان طور  یا  می خرد؟  ارتش،  ستاد  رییس 

پاکستان برای حمله بر شبکه حقانی است؟ به هراندازه ای که هدف واضح تر و واقع بینانه تر 

باشد، به همان اندازه قضاوت کردن در مورد موثریت این کمک ها در تامین نتیجه مطلوب با 

یک هزینه قابل قبول آسان تر خواهد بود و به احتمال زیاد حمایت کانگرس را به دست خواهد 

آورد و توضیح دادن آن برای پاکستانی ها آسان تر خواهد بود.

پنجم و در نهایت این که واشنگتن باید تمام کمک ها به پاکستان را براساس میزانی که این 

اهداف تطابق دارند، در سه بخش دسته بندی کند. در دسته اول بخش هایی شامل خواهد 

بود که در آن اهداف امریکایی ها و پاکستانی ها تقریباً همگرایی کامل دارند اما در جایی که 

ایاالت متحده می تواند و جایی که ایاالت متحده می تواند به این کشور نسبتاً ضعیف، کم تر 

توسعه یافته و فقیرتر کمک های مالی، فنی یا کمک های دیگر ارائه کند تا از مسئولیت های 

آن بکاهد.

بسیاری از کمک های ملکی ایاالت متحده به پاکستان، به دلیل این که اصوالً هدف آن 

امنیتی  ثبات  به  دستیابی  برای  وسیله ای  عنوان  به  کشور  این  اقتصادی  چشم انداز  بهبود 

نبرد  به  و سیاسی بیشتر در درازمدت است، در این دسته شامل است. کمک های نظامی 

پاکستان علیه گروه های شورشی داخلی، مانند تحریک طالبان پاکستان، نیز در این دسته 

می داند.  خطرناک  تروریست های  را  گروه ها  این  نیز  واشنگتن  چون  شد،  خواهد  شامل 

و  شود  قضاوت  آن  موثریت  براساس  اصوالً  باید  دسته  این  در  متحده  ایاالت  کمک های 

اندازه ی آن باید تاحدودی براساس نیاز به این کمک ها در آوردن یک تغییر معنادار در آینده 

پاکستان تعیین شود. وظیفه کانگرس نظارت است که آیا قوه مجریه به دقت اثربخشی این 

کمک ها را ارزیابی می کند یاخیر، اما با این فرض که پاکستان از آن به طور مناسب استفاده 

خواهد کرد یاخیر، این پول نباید به شرایط قانونی دشوار مقید شود، چون منافع واشنگتن 

کم تر یا زیادتر با آن همگرا است.

در دسته دوم بخش هایی شامل خواهد بود که روی نهایت آن توافق می شود، نه وسیله ها. 

این جا، کمک های ایاالت متحده برای پیشبرد منافع مشترک فراهم خواهد شد، اما مطابق 

به اولویت های واشنگتن نه اولویت های اسالم آباد. به طور مثال، کمک به آموزش و پرورش 

با  ستیزه جویی  با  مبارزه  به  کمک  یا  شود  مشروط  درسی  برنامه  در  اصالحات  به  می تواند 

آموزش های تخصصی پیوند داده شود. شرایط این دسته از کمک ها را باید کانگرس تعیین 

کند تا احتمال استفاده آن در زمینه هایی که مقام های امریکایی تعیین کرده اند، بیشتر شود، 

تا نشان بدهد که هدف اصلی واشنگتن  باشد  انعطاف پذیری داشته  باید  اما این کمک ها 

همکاری است، نه اعمال زور.

در دسته سوم، مواردی شامل خواهد بود که واشنگتن و اسالم آباد برسر آن ها اساساً اختالف 

نظر دارند، از جمله اختالف طوالنی مدت روی شبکه حقانی و لشکر طیبه. هدف این دسته 

کمک ها به صورت واضح اعمال فشار است. این کمک ها باید شرایط قانونی محدود شود و 

باید ساختار آن به صورتی باشد که تحویلی پس از برآورده کردن خواست های واشنگتن توسط 

پاکستان صورت بگیرد.

این  سرعت،  به  اقل  حد  نمی تواند،  تغییرات  این  از  یک  هیچ  احتماالً  واضح  به صورت 

ناهماهنگی عمیق در قلب روابط ایاالت متحده و پاکستان را حل کند.  اما نامه ی سناتور 

ناپایدار  سیاسی  لحاظ  از  کنونی  استراتژی  می دهد  نشان  که  است  مهمی  شاخص  کورکر 

است، در حالی که خواست های رادیکال تر مبنی بر پایان دادن کمک های امریکا یا بیش 

از حد ساده انگارانه است یا بیش از حد پرمخاطره. بهتر است تالش های جدی در اصالح 

استراتژی کمک ما به خرج داده شود.

به پاکستان چک سفید ندهید
میلیاردها دالر پول مالیه دهندگان ]امریکایی[ که در کمک های توسعه ای به مصرف 
رسیده است، سرکوب گرترین عناصر جامعه پاکستان را سرپا نگهداشته است. پس، 

حاال زمانش فرا رسیده است که معامله تغییر کند.
منبع: فارین پالیسی/دانیل مارکی

ترجمه: حمید مهدوی

نخست این که واشنگنت باید مواظب باشد که در مورد نفوذ ناشی از کمک های امریکا غلو منی کند. واشنگنت این درس 
را از تجربه طوالنی در پاکستان آموخته است. از حمله یازدهم سپتامرب به بعد، باوجود ده ها میلیارد دالر کمک، چه در 
افغانستان، هند یا در مورد مسئله گسرتش تسلیحات امتی، اسالم آباد هنوز جهان را از منشور اسرتاتژیکی که ایاالت متحده 
به آن اولویت می دهد، منی بیند. از سوی دیگر، تاریخ نیز نشان می دهد که تحریم های ایاالت متحده بر پاکستان در طول 
دهه 1990، نتوانست جاه طلبی های هسته ای، تسلط سیاسی ارتش و حامیت دولت پاکستان از گروه های تروریستی ای چون 

طالبان و لشکر طیبه را که منطقه را در خشونت فروبرده است، محدود کند. نه کمک نوشدارو است و نه تحریم ها.



بگو مگو از

منترش  گزارش  تازه ترین  براساس  روز:  اطالعات 
شده در امریکا، شامر کودکانی که در جنگ برای 
گروه داعش جان خود را از دست داده اند در سال 

گذشته تقریباً دو برابر برآوردهای قبلی بوده است.
دانشگاه  در  پژوهش گران  بی بی سی،  گزارش  به 
تبلیغات  گزارش  این  ارائه  برای  امریکا  جورجیای 
و سخرنانی های داعش را به مدت بیش از سه ماه 

بررسی کردند.
گفته می شود در این تبلیغات ادعا شده که ۸9 پرس 

بین ۸ تا ۱۸ سال در جنگ کشته شده اند.

پژوهش گران هم چنین دریافته اند که در سال 2۰۱۴ 
میالدی شامر کودکان در عملیات ها سه برابر شده 

است.
این اطالعات را که مرکز مقابله با تروریسم ارتش 
امریکا منترش کرده، نشان می دهد که در حد فاصل 
درصد   ۳9 میالدی،   2۰۱۶ جنوری  تا   2۰۱5 جنوری 
پرسان در عملیات انتحاری و موترهای مبب گذاری 

شده و ۳۳ درصد در میدان جنگ کشته شده اند.
هر چند داعش اسامی واقعی و جزئیاتی را درباره 
کسانی که کشته شده اند، ارائه نکرده اما محققان 

را  شده  کشته  کودکان  ملیت  و  سن  توانسته اند 
 ۱2 بین  شدگان  کشته  از  درصد   ۶۰ کنند؛  برآورد 
سن  سال   ۱2 تا   ۸ بین  هم  درصد   ۶ و  سال   ۱۶ تا 

داشته اند.
شامر زیادی از کودکان کشته شده عراقی و سوری 
هستند، دو کشوری که بخش های وسیعی از آن ها 

تحت کنرتل داعش قرار دارد.
یمن،  از کشورهای  مقتول هم  از کودکان  تعدادی 
عربستان، تونس، لیبی و شامر اندکی هم از بریتانیا، 

فرانسه، الجزایر و نیجریه هستند.

مخالفت  و  انتقاد  برغم  اتریش  روز:  اطالعات 
اتحادیه اروپا مصمم به اعامل محدودیت بیشرت در 
پذیرش مهاجران و پناه جویان در خاک خود است.
نیوز، نخست وزیر اتریش در بدو  به گزارش یورو 
عضو  کشورهای  رسان  روزه  دو  اجالس  به  ورود 
اتحادیه اروپا در بروکسل از کشورهای اروپا خواسته 
است تا با اعامل محدودیت در پذیرش مهاجران 

از سیاست های این کشور تبعیت کنند.
هر  »اگر  است:  گفته  حال  عین  در  فایامن،  ورنر 
بپذیرد،  مهاجر  خود  جمعیت  نسبت  به  کشوری 
بین  را  مهاجر  میلیون   2 از  بیش  تا  می توانیم 

کشورهای اروپا توزیع و تقسیم کنیم.«
و  هزار   ۳۷ تنها  جاری  سال  برای  »ما  افزوده:  او 
بیش  منی توانیم  می پذیریم،  را  مهاجر  پانصد 

متام  منی توان  دهیم.  نشان  نیت  حسن  این  از 
مهاجران را در اتریش اسکان داد. این کار شدنی 

نیست.«
کرده  اعالم  موجود  انتقادات  رد  با  اتریش  دولت 
است از روز جمعه روزانه فقط به ۳ هزار و دو صد 
مهاجر اجازه عبور به خاک خود را خواهد داد، و به 
بسنده  پناهندگی  قبول روزانه فقط ۸۰ درخواست 

خواهد کرد.

واکنش آملان به محدودیت های تازه اتریش 
برای پذیرش پناهندگان

محدودیت  اعامل  برای  اتریش  دولت  تصمیم 
روزانه در پذیرش درخواست پناهندگی پناهندگان 

واکنش تند آملان را به همراه داشت.

در  جمعه  روز  آملان٬  کشور  وزیر  دمزیر٬  توماس 
انتقاد  با  و  این کشور حارض شده  صحن مجلس 
تالش  هم چنان  »ما  است:  گفته  تصمیم  این  از 
حلی  راه  پناه جویان  بحران  برای  که  کرد  خواهیم 
تعداد  شود  موجب  که  حلی  راه  بیابیم.  اروپایی 
پناه جویان کاهش یابد. وانگهی٬ برخی کشورهای 
بار  که  گرفتند  تصمیم  جانبه  یک  به طور  عضو 
آملان  دوش  به  را  مشرتک  مشکل  این  سنگین 
دراز  در  و  است  قبول  غیرقابل  کار  این  بگذارند. 

مدت عواقبی به همراه خواهد داشت.«
پیش از این٬ برخی مقامات اتحادیه اروپا از جمله 
این  نیز  مهاجران  امور  در  اروپا  اتحادیه  کمیرس 
با قوانین این اتحادیه  تصمیم اتریش را در تضاد 

دانسته بودند.

امریکا  ارتش  هوایی  حمالت  روز:  اطالعات 
لیبی  صرباته  در  داعش  گروه  اردوگاه  یک  به 

نزدیک به ۴۰ کشته بر جای گذاشت.
این  امریکا  دفاع  وزارت  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
نورالدین  است  گفته  و  کرد  تأیید  را  حمالت 
که  داعش  رهربی  اعضای  از  یکی  شوشانه، 
تروریستی  حمله  دو  مسئولیت  و  است  تونسی 

در  داشته،  برعهده  را  تونس  در  گذشته  سال 
جریان این حمالت کشته شده است.

امریکا  به رهربی  داعش  علیه  جهانی  ائتالف 
که  بود  کرده  اعالم  میالدی  جاری  ماه  آغاز  در 
را  تروریست  شبه نظامیان  با  نربد  منطقه  متام  در 

تقویت خواهد کرد.
از  مانع  که  بود  گفته  هم چنین  ائتالف  این 

قدرت گیری داعش در لیبی خواهد شد.
گذشته  ماه های  در  تایمزف  نیویورک  به نوشته 
مأموریت های  بریتانیا  و  امریکا  ویژه  نیروهای 
رسی شناسایی خود را در لیبی گسرتش داده اند 
هویت یابی  را  تروریست  شبه نظامیان  رهربان  تا 
در  به اجرا  را  هدفمند  احتاملی  حمالت  و  کرده 

آورند.

کمک  سعودی  عربستان  روز:  اطالعات 
به  لبنان  به  را  خود  دالری  میلیارد  سه  نظامی 

حال تعلیق درآورده است.
به گزارش بی بی سی، یک مقام سعودی گفته 
است که این اقدام به عنوان بخشی از آن چه که 
نامیده  ارزیابی مجدد در روابط بین دو کشور 

شده، صورت گرفته است.
به گزارش خربگزاری دولتی عربستان، قرار بود 
با این پول از فرانسه تسلیحات خریداری و در 

اختیار ارتش لبنان قرارداده شود.
عربستان سعودی در سال 2۰۱۳ میالدی وعده 
این کمک نظامی را به ارتش لبنان داده بود و 
نظامی  اولین محموله تسلیحات و تجهیزات 
وارد  میالدی  گذشته  سال  آوریل  در  فرانسوی 

لبنان شد.
گفته  هم چنین  سعودی،  مقام  این  از  نقل  به 
شده که عربستان یک میلیارد دالر کمک به 

رسویس امنیتی لبنان را هم لغو کرده است.

گرفته  صورت  آن  از  پس  عربستان  اقدام  این 
در  که  قطع نامه ای  از  لبنان  خارجه  وزیر  که 
عربی  کشورهای  خارجه  وزیران  نشست  پایان 
علیه ایران و در حامیت از عربستان صادر شد، 

حامیت نکرد.
تنش بین ایران و عربستان در پی اعدام شیخ 
به  حمله  آن  متعاقب  و  شیعه  روحانی  منر، 
شدت  ایران  در  عربستان  دیپلامتیک  اماکن 

یافته است.

پولیس  مشرتک  نیروی  رییس  روز:  اطالعات 
اروپا )یورو پول( از حمالت جدید گروه داعش 
که  است  گفته  او  است.  داده  هشدار  اروپا  در 
تهدیدات کنونی بزرگ  ترین تهدید از ۱۰ سال 

به این سو است.
به گزارش دویچه وله، راب واین رایت، رییس 
آملانی  روزنامه  با  گفت وگویی  در  یوروپول 
که  است  گفته  سایتونگ«  اوسنابروکر  »نویه 
گروه داعش حمالت جدیدی را در قاره اروپا 

برنامه ریزی می کند.
که  دارد  پیش بینی وجود  »این  است:  گفته  او 
)افراطی(  گروه های  دیگر  یا  اسالمی«  »دولت 
در  جایی  در  را  حمالتی  می خواهند  دینی 
اروپا برنامه ریزی کنند، به این هدف که تلفات 
افزوده  او  کنند.«  وارد  ملکی  مردم  بر  زیادی 

است که نه تنها گروه های ملیشه ای بلکه این 
نیز  انفرادی  اشخاص  که  دارد  وجود  احتامل 

چنین حمالتی را انجام دهند.
از  بعد  اندکی  را  اظهارات  این  یوروپول  رییس 
داشت  ابراز  ترکیه  پایتخت  انقره  در  حمله ای 

که دست کم 2۸ کشته به جا گذاشت.
پنج  تا  هزار  سه  میان  یوروپول،  آمار  براساس 
آموزش  دریافت  از  بعد  اروپایی  فرد  هزار 
قاره  این  به  دوباره  تروریستی  کمپ های  در 
رو  »شامر  است:  گفته  رایت  واین  برگشته اند. 
چالش  خارجی  جنگ جویان  این  افزایش  به 

جدیدی برای کشورهای اروپایی است.«
با وجود این، او افزوده که این حمله کنندگان 
نیستند  مهاجرانی  صفوف  در  احتاملی 
»نشانه های  رسانده اند:  اروپا  به  را  خود  که 

تروریست ها  که  ندارد  وجود  مشخصی 
به صورت سیستامتیک از موج مهاجرت برای 

سفر مخفی به اروپا استفاده کنند.«
بعد از حمالت سازمان یافته تروریستی بر یک 
سالون کنرست، استدیوم فوتبال، قهوه خانه ها 
و میخانه ها در پاریس به تاریخ ۱۳ نوامرب سال 
در  اروپا  در  امنیتی  نیروهای  میالدی،  گذشته 
پاریس  حمالت  هستند.  باش  آماده  حالت 
دست کم ۱۳۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی به 

جا گذاشت.
»مرکز  امسال  اوایل  در  اروپایی  کشورهای 
تا  دادند  تشکیل  را  اروپا«  تروریسم  با  مبارزه 
استخباراتی  سازمان های  میان  همکاری ها 
کشورهای عضو و کمک به آن ها در مبارزه با 

تروریسم را افزایش دهند.

قوت نرم چیست؟

ورود لسان پشتو را به بخش ترجمه گوگل خیر مقدم و 

مبارک باد می گویم. پهلوی دیگر این خرب نشان دهنده 

قوت نرم غرب است. مانند هر لسان دیگر ریشه ی پشتو 

به تکامل برش و جامعه برشی در تاریخ بر می گردد اما قوت نرم غرب، نرم افزار 

نو، هویت  وارد گوگل شده اند، قوت  و لسان های دیگر که  این لسان  به  غربی 

نو و جغرافیای نو ایجاد می کند. گوگل یک اخرتاع عظیم و بزرگ غربی است و 

وسیله ای ست در اختیار امریکا. پس باید اعرتاف کرد که هویت دولت های امروزی 

به یقین، بیشرت توسط دانش، ثروت و قوت تعریف می گردد و کم تر با ارزش های 

از صفحه اش حذف  را  تا. فرض کنید فردا گوگل فارسی  ازین سه  دیگر و غیر 

کند چه مقدار به این لسان صدمه و تخریش وارد می گردد. پس قوت نرم یک 

تخیل نیست بلکه یک واقعیت جامد و قابل ملس است. ) ما هنوزهم در خم یک 

کوچه ایم(

دایمی  منایندگان  کرسی های  که  می شود  روز  دو 

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  جهان  کشور های 

گیتی  رسارس  از  جوانان  منایندگان  توسط  متحد 

جوانان  نقش  را  بحث  موضوع  است.  شده  اشغال 

این  طی  می دهد.  تشکیل  پایدار  توسعه  برای   2030 آجندای  تطبیق  در 

گردهامیی بزرگ مسئولین عالی رتبه سازمان ملل متحد و منایندگان سکتور 

خصوصی و جامعه مدنی با جوانان دیدار و تبادل نظر منودند.

امروز تعدادی از این جوانان به شمول چهار جوان افغان به منایندگی دایمی 

افغانستان آمدند و همراه بنده صحبت منودند. محور صحبت های ما را نقش 

ملل متحد در حل قضایای جهان، تطبیق آجندای 2030 برای توسعه پایدار 

افغانستان و تحوالت جاری در کشور ما تشکیل می داد. با استفاده از فرصت 

بنده نیز از نظریات و پیشنهادات جوانان مستفید گردیدم.

محور مشکالت داخلی افغانستان:

معیار  باالی  افغانستان  نخبه گان  توافق  عدم 

مرشوعیت سیاسی.

محور مشکالت بیرونی افغانستان:

عدم حضور ساختار قدرت که بتواند مداخالت بیرونی را مهار سازد.

برای از بین بردن مشکالت بیرونی افغانستان به جز به وجود آوردن ساختار قدرت 

مستحکم در داخل کشور راهی دیگری وجود ندارد. اما این ساختار اگر به کمک 

بیرونی به وجود بیاید )هر گروهی که آن را به وجود بیاورد( به هیچ وجه قدرت کوتاه 

ساخنت دست از بیرون را نخواهد داشت چون سازنده آن از اول جلو آن را خواهد 

چه  گیرد،  پاکستان صورت  به کمک  طالبان  توسط  چه  کار  این  حال  گرفت. 

توسط نیرو های شامل به کمک روس ها و چه هم توسط حامد کرزی به کمک 

امریکایی ها، اصاًل فرق منی کند.

راهی بهرت آن ایجاد نظم سیاسی در درون کشور است. اما این نظم سیاسی 

بدون به وجود آمدن معیار های بنیادی برای مرشوعیت سیاسی به وجود نخواهد 

آمد. این معیار ها تهداب اساسی ثبات در یک کشور است. باز هم اگر، معیار ها 

توسط کشور های دیگر به وجود بیاید به درد هرکاری بخورد به درد ثبات سیاسی 

نخواهد خورد چون سازندگان آن از اول کار متوجه نهایت خواهند بود.

در کشور های دیگر این معیار ها به صورت طبیعی به دو شکل به وجود آمده اند:

1. از طریق جنگ های خونین که سال ها و حتا دهه ها ادامه پیداکرده است. 

2. از طریق بلند رفنت سطح فهم و دانش مردم.

تکامل اجتامعی در مجموع آسان به دست منی آید، ولی تکامل سیاسی به صورت 

اخص خونین است.

مثلث شیطانی متامیت خواهی تروریسم و تقلب!

اعرتاف  و  اذعان  جز  نیست  چیزی  تقلب  به  توسل 

اعرتاف  جز  نیست  چیزی  بیچارگی.  و  درماندگی  به 

شده ای  منسوخ  و  باطل  داعیه ای  شکست  به 

متامیت خواهی و قبیله گرایی بیگانه با مدنیت.

وقتی می بینم تروریستان و متامیت خواهان از روی درماندگی در مقابل اراده 

سیاسی مردم و مقاومت رسفرازانه نیروهای دفاعی، هر دو مجبور به و ناگزیر 

می شود در آخرین تالش و تقال به تقلب پناه می برند، بیشرت از پیش به فردای 

بهرت، مدنی تر و مبتنی بر اراده سیاسی مردم این کشور باورمند می شوم و امیدوار.

***
همین چند روز پیش تیم البی تروریستان وحشی دندغوری در کابل با سوی 

استفاده از آدرس جامعه مدنی، کنفرانس مطبوعاتی راه اندازی کردند و در پی 

فریب افکار عمومی بر آمدند و مقاومت رسفرازانه رسبازان شجاع اردوی ملی را 

»نسل کشی« عنوان کردند و خواستار توفق عملیات نیروهای دفاعی کشور در 

بغالن شدند.

البی گران حامی تروریستان مستقر در بغالن در کنفرانس مطبوعاتی که داشتند 

با سوی استفاده از عکس یک »کودک سوری« دست به رسواترین تقلب زدند 

و وامنود کردند که آن کودک در نتیجه عملیات نیروهای دفاعی کشور بر مخفی 

گاه های تروریستان در دند غوری کشته شده است.

از  حامیت  برای  شان  بی رشمانه  تزویر  و  جعل  حاال  که  است  حالی  در  این 

تروریسم و وحشی گری طالبان در بغالن افشا شده است و تصویر اصلی به دست 

آمده نشان می دهد که تیم البی تروریستان با توسل به تقلب از »عکس کودک 

سوری« سوی استفاده کرده اند.

را نشان می دهد و  تروریست  برای رسکوب طالبان  مبارزه  این همه، حقانیت 

درماندگی حامیان محلی تروریستان در دند غوری و ستون پنجمی های ارگ 

نشین در کابل را.

Amrullah Saleh

 Mahmoud Saikal -    محمود صیقل 

Ahmad Idrees Rahmani II

Asif Ashna آصف آشنا

امریکا: داعش استفاده از کودکان را در جنگ افزایش داده است

اتریش: روزانه بیش از ۸0 درخواست پناهندگی نخواهیم پذیرفت

حمالت امریکا به مواضع داعش در لیبی ده ها کشته بر جای گذاشت

عربستان سعودی 
کمک نظامی سه میلیارد دالری را به لبنان به حال تعلیق درآورد

هشدار رییس یوروپول از خطر حمالت تروریستی در اروپا
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روبرت  از  متجید  به  یوونتوس  مهاجم  موراتا،  آلوارو 

لواندوفسکی، مهاجم بایرن مونیخ پرداخت و گفت که 

او عضالتی فوق العاده دارد. 

ستاره لسهتانی در 20 بازی بازی برای تیمش در بوندس 

فصل  بهرتین های  از  و  رسانده  مثر  به  گول   21 لیگا، 

بوده است. تیم هایی نظیر رئال مادرید و پاری سن ژرمن 

از  نیز به متجید  او هستند و موراتا  نیز خواهان جذب 

عملکرد او در این فصل پرداخت. 

مهاجم  بهرتین  لواندوفسکی  من  نظر  به  گفت:  او 

ا او پیراهن های مان را عوض  دنیاست. به خاطر دارم که ب

او  بازی  متاشای  دارد.  استثنایی  عضالتی  او  کردیم، 

برای من آموزنده است. 

موراتا درباره دیدار مقابل بایرن مونیخ گفت: بازی اول 

خیلی سخت خواهد بود. استادیوم ما برای آن ها مثل 

جهنم خواهد بود. ما سازمان یافته و مستحکم هستیم. 

در 9 بازی اخیرمان فقط یک گول خورده ایم. تیمی بسیار 

قدرت مند که بازیکنان حارضند برای هم تیمی های شان 

دوندگی بیشرتی داشته باشند. 

میرامل پیانیچ، هافبک رم عنوان کرد که قبول شکست 

2-0 مقابل رئال مادرید برای آن ها بسیار سخت است و 

تیمش مستحق این نتیجه نبوده است. 

رم و رئال مادرید چهارشنبه شب هفته گذشته به مصاف 

هم رفتند که رئال موفق شد با گول های رونالدو و خسه 

ا این حال، پیانیچ عنوان کرد که تیمش  ب پیروز شود. 

مستحق شکست 2-0 نبوده است. 

نتیجه خیلی سخت  این  قبول  به خربنگاران گفت:  او 

است. رئال تیم خوبی است ولی آن ها کار ما را خیلی 

سخت نکردند. ما شایسته زدن حداقل یک گول بودیم. 

نتیجه دروغ می گوید. ما می دانیم که مقابل یک تیم 

بزرگ بازی کردیم و مربی به ما هشدار داد که آن ها در 

ضد حمله قوی هستند، اتفاقی که در گول اول رخ داد. 

حاال باید روی رسی A مترکز کنیم و متام تالش مان را 

و در متام طول  بازی کرد  با شجاعت  انجام دهیم. رم 

بازی رئال را دچار واهمه کرد. ما شایسته حداقل زدن 

یک گول بودیم. 

به  سیتی  منچسرت  به  رفنت  شایعات  آلگانرتا  تیاگو 

دنبال پپ گواردیوال را رد کرده است. 

پس از آن که حضور پپ گواردیوال در باشگاه منچسرت 

زیادی  شایعات  شد  رسمی  آینده  فصل  برای  سیتی 

مبنی بر حضور بازیکنان مختلف در لیست این مربی 

این  از  یکی  آلکانرتا  تیاگو  برای سیتی مطرح شد که 

بازیکنان است. 

همیشه  داشت:  اظهار  باره  این  در  آلکانرتا  تیاگو 

پپ  که  است  این  واقعیت  دارند،  وجود  شایعاتی 

سیتی  منچسرت  به  تا  است  گرفته  تصمیم  گواردیوال 

برود و باید به تصمیم وی احرتام بگذاریم. 

اما این یک دروغ است که من به دنبال او به منچسرت 

سیتی خواهم رفت!

تا سال  مونیخ  بایرن  باشگاه  ا  ب قرارداد جدید  من یک 

بودم،  جدایی  دنبال  به  من  اگر  ام،  کرده  امضا   2019

من  منی کردم،  متدید  مونیخ  بایرن  ا  ب را  خود  قرارداد 

زندگی در مونیخ را دوست دارم. 

من از این شهر لذت می برم و به هیچ وجه منی خواهم 

این منظره را تغییر دهم.

مورینیو تا پایان فصل 
به منچسرتیونایتد منی رود

متایل اسکولز به حضور 
در کادر فنی منچسرت یونایتد

بندهای ضد بارسلونا 
در قرارداد دی ماریا بایونایتد

دورمتوند توخل از تیم کلوپ، 
تهاجمی تر است

خسه: زیدان اعتامد به نفس را 
به رئال برگردانده

آالبا: به حضور در سیتی فکر منی کنم

پوگبا: امیدوارم روزی با گواردیوال کار کنم

گواردیوال به دنبال 
جذب تونی کروس در سیتی

بالن: آینده زالتان به زودی مشخص می شود

رشوع مذاکرات کونته با چلسی

انتقال  کار  دنیا  رسانه های  از  بسیاری 

پایان  در  را  منچسرتیونایتد  به  مورینیو 

فصل متام شده می دانند. 

شکست عجیب و غریب منچسرتیونایتد 

باعث شد  میتیلند،  گم نام  تیم  خانه  در 

مورینیو  ژوزه  حضور  شایعه  دیگر  بار  تا 

به عنوان رسمربی یونایتد بر رس زبان ها 

رسمربی  منی رسد  نظر  به  اما  بیفتد 

برای هدایت  برنامه ای  پرتگالی  مشهور 

یونایتد در فصل جاری داشته باشد. 

کرده  ادعا  اکسپرس  این که  علی رغم 

دیگر  بازی  سه  تنها  خال،  فان  لوئیس 

فرصت  یونایتد  مربی گری  نیمکت  روی 

خواهد داشت، اما حتی در صورت اخراج 

روی  فصل  میانه  در  مورینیو  نیز  او 

می گوید  اکسپرس  آمد.  نخواهد  کار 

ترکیب  بد  وضعیت  علت  به  مورینیو 

مصدومان  داشنت  و  منچسرتیونایتد 

این  بد  وضعیت  هم چنین  و  پرتعداد 

تیم در جدول رده بندی رقابت های لیگ 

برتر انگلیس، قصد دارد در پایان فصل 

هدایت یونایتد را عهده دار شود. 

فان  اخراج  صورت  در  می رسد  نظر  به 

طور  به  بار  دومین  برای  گیگز  خال، 

پایان فصل  تا  را  یونایتد  موقت هدایت 

بر عهده بگیرد.

هافبک میانی سابق منچسرتیونایتد در 

تیم  این  به  دیگر  بار  تا  است  این  فکر 

بازگردد. 

فنی  کادر  در  قریب الوقوع  تغییرات 

منچسرتیونایتد باعث شده تا پل اسکولز، 

هافبک میانی سابق این تیم، به حضور 

فنی  کادر  به  پیوسنت  و  باشگاه  این  در 

 MAnchester شود.  مند  عالقه  یونایتد 

مسئله  این  ادعای  evening news ضمن 

اسکولز  فراوان  احتامل  به  بیان کرد که 

فعلی  شغل  از  کناره گیری  ا  ب دارد  قصد 

اش خود را آماده حضور در کادر فنی آینده 

منچسرتیونایتد کند. 

اسکولز در حال حارض به عنوان کارشناس 

برنامه های تلویزیونی در انگلیس فعالیت 

می کند. به اعتقاد بسیاری از رسانه های 

هدایت  مورینیو  ژوه  آینده  فصل  در  دنیا 

می شود.  دار  عهده  را  منچسرتیونایتد 

می رود  احتامل  مسئله  این  بر  عالوه 

نتیجه  صورت  در  خال  فان  لوئیس  که 

یونایتد، جای  آتی  دیدار  در سه  نگرفنت 

خود را تا پایان فصل به رایان گیگز دهد.

سایت FootbAll leAks مدعی شد که رئال 

یونایتد،  ا  ب ماریا  دی  قرارداد  در  مادرید 

بوده  داده  قرار  ا  بارسلون ضد  بند  چندین 

است.  در صورتی که یونایتد دی ماریا را 

می فروخت،  اللیگا  در  باشگاهی  هر  به 

در سال 2016  انتقال  این  که  در صورتی 

رخ می داد، 40 میلیون یورو و اگر درسال 

2017 رخ می داد، 30 میلیون یورو به رئال 

مقصد  اگر  هم چنین  می رسید.  مادرید 

قرارداد  پایان  تا  زمان  این  بود،  ا  بارسلون

دی ماریا یعنی 2019 ادامه می داشت. رئال 

برای انتقال دی ماریا 75 میلیون یورو از 

یونایتد دریافت کرد و بند های دیگری نیز 

رئال  به  بیشرتی  رقم  که  می شد  باعث 

سهمیه  یونایتد  اگر  حقیقت  در  برسد. 

اگر  یورو،  میلیون   1 می گرفت،  اروپایی 

دی ماریا در بین 3 نامزد نهایی توپ طال 

قرار می گرفت، 5 میلیون و اگر برنده توپ 

طال می شد، 5 میلیون یورو باید به رئال 

ا این حال دی ماریا در  پرداخت می شد. ب

تابستان با 57 میلیون یورو، یونایتد را به 

مقصد پاری سن ژرمن ترک کرد.

طور  به  دورمتوند  ارمنستانی  هافبک 

از یورگن کلوپ  انتقاد  به  غیر مستقیم 

پرداخت.  تیم  این  سابق  رسمربی 

تهاجمی  هافبک  میخیتاریان،  هرنیک 

دورمتوند، از زمان حضور توماس توخل 

اوج گیری  تیم،  این  رسمربی  عنوان  به 

نقشی  توانسته  و  داشته  دوباره ای 

دار  عهده  زردپوشان  ترکیب  در  کلیدی 

تفکرات  دارد  باور  میخیتاریان  شود. 

اوج گیری  در  مهمی  نقش  توخل 

به  میخیتاریان  است.  داشته  او  دوباره 

از زمان حضور توخل  خربنگاران گفت: 

می کنیم.  ارائه  متفاوت  فوتبالی  ما 

ارائه  مالکانه  بازی  تا  می کنیم  سعی 

به  میدان  درون  بیشرت  را  توپ  و  دهیم 

گردش درآوریم که همین مسئله باعث 

سبک  می شود.  تهاجمی  فوتبالی  ارائه 

دوباره  نفسی  به  اعتامد  من  به  توخل 

زمان  در  تیم  که  حالی  در  بخشیده 

ارائه  را  فوتبال  از  متفاوت  نوعی  کلوپ 

می داد که بیشرت مبتنی بر ضد حمالت 

و فشاردادن سنگین بود.

عملکردی  مادرید  رئال  اسپانیایی  بال 

از  رم  مقابل  تیم  این  دیدار  در  درخشان 

خود ارائه کرد. خسه رودریگز، بازگشتی 

درخشان به ترکیب رئال مادرید داشت و 

توانست چند دقیقه پس از حضورش در 

یار تعویضی مقابل رم،  به عنوان  زمین 

دروازه  وارد  را  تیمش  ارزشمند  دوم  گول 

که  است  معتقد  خسه  کند.  تیم  این 

به نفسی  آمدن زیدان، اعتامد  روی کار 

به  خسه  است.  بخشیده  تیم  به  دوباره 

که  خوشحامل  بسیار  گفت:  خربنگاران 

رسمربی توانسته اعتامد به نفسی دوباره 

به من ببخشد. نه تنها من، بلکه متامی 

تیم به خوبی توسط رسمربی اعتامد به 

از  کامالً  او  اند.  گرفته  دوباره  نفسی 

این  و  می کند  حامیت  بازیکنان  منامی 

مساله فوق العاده مهم است. من زیدان 

را از دو سال پیش از نزدیک می شناختم 

و او در آن زمان نیز خیلی به من کمک 

رئال  رسمربی  او  این که  از  می کرد. 

هستم.  خوشحال  بسیار  شده،  مادرید 

توانست  گذشته  شب  چهارشنبه  خسه 

قهرمانان  لیگ  در  را  خود  گول  اولین 

برساند: همیشه عالقه مند  به مثر  اروپا 

بودم تا در لیگ قهرمانان اروپا گول زنی 

توانستم  که  خوشحامل  بسیار  و  کنم 

به  رقابت ها  این  در  را  خود  گول  اولین 

مثر برسانم. 

دیوید آالبا، مدافع بایرن مونیخ عنوان کرد 

سیتی،  در  حضورش  شایعه  وجود  ا  ب که 

قصد دارد در بایرن مونیخ مباند. 

پایان فصل  در  در حالی که پپ گواردیوال 

گرفت،  خواهد  برعهده  را  سیتی  هدایت 

کنار  در  اتریشی  مدافع  حضور  شایعه 

ا این  گواردیوال در سیتی شنیده می شود. ب

حال، او این موضوع را رد کرد و که قصد 

جدایی از بایرن را ندارد. 

روی  بر  مترکزم  زمستان،  در  گفت:  او 

ترکیب  در  حضور  و  میادین  به  بازگشت 

نکردم.  ام فکر  آینده  به  ابراین  ن ب بود  تیم 

ار دارد و در حال  قراردادم تا سال 2018 اعتب

متمرکز  زمین  در  عملکردم  روی  حارض 

هستم. 

قرارداد  به متدید  بایرن  درباره متایل  ا  آالب

و  است  افتخار  من  برای  این  او گفت:  ا  ب

افتخار  آن  به  و  ممنونم  موضوع  این  از 

می کنم. 

ا در منچسرتسیتی  شایعه حضور پل پوگب

و  نقل  فصل های  متامی  در  اً  تقریب

وجود  گذشته  سال   2 طی  انتقاالت 

فرانسوی  پوگبا، ستاره  پل  است.  داشته 

کرده  تاکید  مصاحبه ای  طی  یوونتوس، 

پپ  با  کردن  کار  است  عالقه مند  که 

اسپانیایی  مشهور  رسمربی  گواردیوال، 

دیگر  بار  مسئله  همین  کند.  تجربه  را 

شایعه حضور او در باشگاه منچسرتسیتی 

را بر رس زبان ها انداخت. 

ا پیرامون این مسئله گفت: گواردیوال  پوگب

از تجربه فوق العاده باالیی برخوردار است 

و فلسفه فوتبالی نامحدودی را در ذهن 

روی  که  است  رسمربی  او  دارد.  خود 

بازیکنانش تاثیر می گذارد و بازیکنان نیز 

قائل  او  برای  را  بیشرتین احرتام  همواره 

هستند. شام تنها می توانید او را ستایش 

کنید و از او چیزهای زیادی یاد بگیرید. 

من شنیده ام که او باعث پیرشفت متامی 

کار  او  نظر  زیر  که  می شود  بازیکنانی 

می کنند. در حال حارض بازیکن یوونتوس 

هستم اما این ایده که روزی زیر نظر او 

فوتبال بازی کنم می تواند در آینده وجود 

داشته باشد.

آینده  فصل  اسپانیایی  رسمربی 

رئال  هافبک  دارد  قصد  منچسرتسیتی 

مادرید را راهی این تیم کند. 

لیست  پیرامون  زیادی  شایعات 

خریدهای پپ گواردیوال، رسمربی فصل 

تابستان وجود  در  آینده منچسرتسیتی، 

 As شایعات،  آخرین  از  یکی  در  دارد. 

است  عالقه مند  گواردیوال  می گوید 

راهی  تابستان  در  را  کروس  تونی  تا 

منچسرتسیتی کند. 

یحیی  قریب الوقوع  خروج  به  توجه  ا  ب

دنبال  به  گواردیوال  تابستان،  در  توره 

ساحل  بازیکن  این  برای  جانشینی 

دارد  باور  و  است  زمین  مرکز  در  عاجی 

این  به خوبی جای  که کروس می تواند 

هافبک قدرت مند را پر کند. 

بایرن  از  این که  از  قبل  کروس  تونی 

مونیخ راهی رئال مادرید شود، در آستانه 

داشت  قرار  منچسرتیونایتد  به  پیوسنت 

ابئو شد. اما در نهایت راهی سانتیاگو برن

آینده فوق ستاره سوئدی Psg هم چنان 

به  اما  دارد  قرار  ابهام  از  هاله ای  در 

جدیدی  خربهای  زودی  به  می رسد  نظر 

بالن،  لوران  برسد.  راه  از  مورد  این  در 

تازه ترین  در  جی،  اس  پی  رسمربی 

گفت و گوی خود تاکید کرد که به زودی 

ستاره  فوق  ابراهیموویچ،  زالتان  آینده 

شد.  خواهد  مشخص  تیم  این  سوئدی 

ترک  احتامل  پیرامون  زیادی  شایعات 

در  ابراهیموویچ  توسط  جی  اس  پی 

بالن  می شود.  شنیده  آینده  تابستان 

تصمیم  هنوز  ما  گفت:  خربنگاران  به 

زالتان را منی دانیم و این مسئله پارامرت 

ا این حال به  مهمی محسوب می شود. ب

زودی آینده زالتان و تصمیم باشگاه در 

زالتان  شد.  خواهد  مشخص  مورد  این 

از  مقابل چلسی بسیار خوب کار کرد و 

وضعیت  است.  برخوردار  خوبی  آمادگی 

اً در بهرتین رشایط  فیزیکی او نیز تقریب

است. بالن در ادامه پیرامون درخشش 

صحبت  چلسی  مقابل  دیدار  در  کاوانی 

مهمی  فوق العاده  گول  کاوانی  کرد: 

دشواری  رشایط  در  او  رساند.  مثر  به 

او  به  همه  باشگاه  این  در  اما  دارد  قرار 

اعتامد دارند. این گول می تواند اعتامد 

او  و  بدهد  کاوانی  به  مجدد  نفسی  به 

توقف ناپذیر  مهاجم  هامن  به  دوباره  را 

گذشته تبدیل کند. 

خربنگاران  معتربترین  از  مارزیو،  دی 

چلسی  که  شد  مدعی  اسپورت  اسکای 

رشوع  را  مذاکرات  کونته،  آنتونیو  و 

کرده اند.  پس از اخراج ژوزه مورینیو از 

نیمکت چلسی، گاس هیدینک تا پایان 

فصل هدایت این تیم را بر عهده خواهد 

گزینه های  چلسی  حال،  این  ا  ب داشت. 

نیمکت  روی  حضور  برای  متعددی 

این  از  یکی  دارد.  تابستان  در  تیم  این 

در  که  است  کونته  انتونیو  گزینه ها، 

حال حارض رسمربی تیم ملی ایتالیاست 

به  آتزوری  ا  ب قراردادش  تابستان  در  و 

شد  مدعی  مارزیو  دی  می رسد.  پایان 

که مذاکرات بین چلسی و کونته رشوع 

شده و رسمربی ایتالیایی در حال حارض 

جدی ترین گزینه آبی های لندنی است. 

از سوی دیگر، دیگو سیمئونه نیز یکی 

که  است  چلسی  گزینه های  از  دیگر 

ا او نیز صورت  گفته می شود مذاکراتی ب

گرفته است. 

موراتا: لواندوفسکی
بهرتین مهاجم جهان است

پیانیچ: شکست 2-0 مقابل رئال، 
عادالنه نبود

تیاگو: به دنبال گواردیوال به 
منچسرت سیتی منی روم!

 شنبه |  1 حوت، 1394 | سال پنجم | شماره 1012ورزش



افغانستان  برای  امریکا  بازرسی  اداره  روز:  اطالعات 

)سیگار( می گوید که ایاالت متحده امریکا برای اعامر 

دالر  میلیون   48.7 افغانسان،  دفاع  وزارت  ساختامن 

میلیون  آن 155  اما ساخت  بود،  نظر گرفته  در  هزینه 

دالر هزینه برداشته است.

پول  که  است  گفته  امریکا  ویژه  بازرس  سپکو،  جان 

مرصف شده در ساختامن وزارت دفاع بیش از سه برابر 

هزينه ای است که امریکا برای اعامر آن در نظر گرفته 

وزارت  جدید  ساختامن  اعامر  در  حساب  این  با  بود. 

دالر  میلیون   106 کوچک،  پنتاگون  به  ملقب  دفاع، 

بیشرت نسبت به هزینه ای برآورد شده مرصف شده است.

 29 پنج شنبه،  روز  که  خود  تازه ی  گزارش  در  سیگار 

بود  قرار  که  است  گفته  هم چنان  رسیده  نرش  به  دلو، 

این ساختامن در ظرف ١٨ ماه به بهره برداری برسد. اما 

ساخت آن به دالیل مختلف، پنج سال بیشرت از موعد 

تعیین شده وقت گرفته است.

جریان  در  اداره  این  که  است  آمده  سیگار  گزارش  در 

بازرسی از این ساختامن، متوجه نواقصی در کار اعامر 

اطالعات روز: کمیته هامهنگی رسانه های شنیداری 

روز پنج شنبه در والیت پکتیا به کارش آغاز کرد.

با نرش خربنامه ای  اتحادیه ملی خربنگاران افغانستان 

گفته است که هشت رادیوی محلی عضو این کمیته 

است که به هدف هامهنگی های حرفه ای ایجاد شده 

و از حامیت این اتحادیه برخوردار است.

این  نشست  نخستین  در  که  است  افزوده  خربنامه 

رسانه های  هامهنگی  روی  گفت وگو  کنار  در  کمیته 

هامهنگی  کمیته ی  ایجاد  روی  پکتیا،  در  شنیداری 

رسانه ها و نهادهای دولتی در این والیت بحث شد.

خربنگاران  ملی  اتحادیه  رییس  ځاځی،  اصیل 

افغانستان در پکتیا گفته است: »ما از ادارات دولتی 

مصونیت  و  امنیت  تامین  برای  که  خواستیم  پکتیا 

خربنگاران و رسانه ها در این والیت، طرحی از سوی 

منایندگان خربنگاران و رسانه و ادارات دولتی ترتیب 

و عملی شود.«

اطالعات روز: مقام های محلی والیت ننگرهار می گویند 

ولسوالی  در  خارجی  نیروهای  هوایی  حمله  در یک  که 

کشته   مسلح  مخالف  شش  والیت  این  مینه  هسکه 

شده اند.

عطاالله خوگياىن، سخن گوی والی ننگرهار گفته است، 

اطالعات روز: مسئوالن کمیته بین املللی صلیب رسخ 

روز  که  نهاد  این  کارمند  پنج  می گویند،  افغانستان  در 

سه شنبه در مسیر والیت غزنی از سوی افراد مسلح ربوده 

روز پنج شنبه در اثر حمله هواپیامی بی رسنشین خارجی 

در منطقه شیخه کندو ولسوالی هسکه مینه، شش مخالف 

مسلح که در یک موتر سوار بودند، کشته  شده اند.

 آقای خوگیانی هم چنان گفته است که در یک رویداد 

دیگر مأموران فرماندهی پولیس ننگرهار در ناحیه چهارم 

شده بودند، امروز آزاد شده اند.

احمد رامین ایاز، سخن گوی این کمیته گفت است که 

ایاز،  گفته ی  به  شدند.  آزاد  جمعه  روز  افراد صبح  این 

شهر جالل آباد، پنج نفر را به ظن ارتباط با مخالفان مسلح 

دولت همراه با پنج عدد مبب دستی بازداشت کرده اند.

جوزجان  والیت  در  امنیتی  مقام های  هم،  سویی  از 

و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  اثر  در  که   گفته اند 

این والیت،  تپه  در ولسوالی قوش  جنگ جویان طالب 

عراده   12 و  زخمی  دیگر  نفر  سه  کشته،  طالب   21

موتورسایکل شان تخریب شده است.

در  ارتش  اول  لوای  سخن گوی  رضایی،  محمدرضا 

والیت های  فاریاب و جوزجان به خربگزاری جمهور گفته 

سه تن از این کارمندان در غزنی به خانواده های شان 

پیوسته اند و دو نفر دیگر از طریق تلفون با خانواده های 

شان صحبت کرده اند.

آقای ایاز توضیح نداده این کارمندان چگونه و تحت چه 

رشایطی آزاد شده اند. تاهنوز معلوم نیست که کدام گروه، 

کارمندان این نهاد بین املللی برشدوستانه و امدادرسان را 

ربوده بودند، اما سخن گوی کمیته صلیب رسخ بخش 

است که این درگیری ها در اطراف روستای چکمه چقور 

ولسوالی قوش تپه رخ داده است.

والی جوزجان گفته  الله عزیزی،  در همین حال لطف 

به  چقور  چکمه  روستای  از  امنیتی  نیروهای  که  است 

طرف مرکز ولسوالی در حرکت بودند که در مسیر راه در 

چندین نقطه با ماین های جاسازی شده و کمین مخالفان 

از نیروهای امنیتی  مسلح برخورد منوده اند که یک تن 

شهید و سه تن دیگر شان زخمی شده اند.

افغانستان به بی بی سی گفته است که افراد گروه مسلح 

محلی عامل این رویداد هستند.

رسخ  صلیب  کمیته  افراد،  این  شدن  ربوده  دنبال  به 

تعلیق  حالت  به  غزنی  ناامن  والیت  در  را  خود  فعالیت 

که  تازمانی  است  گفته  کمیته  این  سخن گوی  درآورد. 

آنان  طرف های درگیر در این والیت، امنیت کارمندان 

را تضمین نکنند دوباره فعالیت خود را آغاز نخواهد کرد.

و  زلزله  بر مقاومت آن در هنگام  آن شده که می تواند 

افزوده  سیگار  بگذارد.  منفی  تأثیر  طوالنی  بارندگی  یا 

که به صورت کلی این ساختامن خوب ساخته شده اما 

چندین مشکل ساختامنی دارد که باید مورد ارزیابی قرار 

بگیرد.

میان  بندکشی  در  از مشکالتی  تازه سیگار  گزارش  در 

بخش های مختلف ساختامن که برای مقاومت در برابر 

تخلیه  برای  آبراه ها  تعداد  بودن  کم  است،  الزم  زلزله 

غیراستاندارد  ارتفاع  و  ساختامن  این  بام  از  باران  آب 

نرده های کنار پله های این ساختامن پنج طبقه به عنوان 

نواقص آن یاد شده است.

سیگار پس از ٦ بار بررسی ساختامن وزارت دفاع به این 

نتایج رسیده  است.

ایاالت  مالی  کمک  به  دفاع  وزارت  جدید  ساختامن 

متحده امریکا ساخته شده و به تاریخ 8 جدی امسال 

جان  جرنال  اجراییه،  رییس  جمهور،  رییس  حضور  با 

دیگر  و  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  رییس  کمپبل، 

مقام های بلند پایه کشور افتتاح شد.

این ساختامن دارای پنج طبقه  است که ظرفیت 2500 

کارمند را دارد. سالون های غذاخوری و تاالر کنفرانس 

این ساختامن به ترتیب گنجایش 1000 و بیش از 900 

نفر را دارد.

هامهنگی  مدنی،  جامعه  نهاد های  و  دولتی  مسؤالن 

نیازهای اصلی خوانده و براساس  از  را  میان رسانه ها 

امنیت  تأمین  مورد  در  جمهور  رییس  اخیر  فرمان 

برای  که  کرده اند  اعالم  رسانه ها،  و  خربنگاران 

همکاری با خربنگاران و رسانه های پکتیا، آماده اند.

اسدالله شیرزاد، فرماند پولیس زون 303 گفته است: 

ایجاد  مورد  در  خربنگاران  صنفی  نهاد های  با  »ما 

کمیته ای با هدف تأمین امنیت و مصونیت خربنگاران 

و رسانه ها، کار خواهیم کرد.«

پکتیا   در  افغانستان  خربنگاران  ملی  اتحادیه  رییس 

کمیته ی  به زودی  است  قرار  که  است  گفته  هم چنان 

فعال  والیت  این  در  نیز  چاپی  رسانه های  هامهنگی 

شود.

مشکالت  با  افغانستان  در  خربنگاران  و  رسانه ها 

عدم دسرتسی  تا  گرفته  امنیتی  تهدیدهای  از  متعدد، 

حامیت  به  نیز  نهادهایی  مواجه اند.  اطالعات  به 

که  دارند  فعالیت  کشور  در  خربنگاران  و  رسانه ها  از 

درمیان  دولت  با  را  رسانه ها  راه  فراه  مشکالت  اکرثاً 

می گذارند.
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سیگار: ساختمان جدید وزارت دفاع 
سه برابر هزینه ی برآورد شده مصرف برداشته است

آغاز به کار کمیته  هماهنگی رسانه های شنیداری در پکتیا

21 جنگ جوی طالب در جوزجان 
و شش تن دیگر در ننگرهار کشته شدند

پنج کارمند ربوده شده صلیب سرخ
 در غزنی آزاد شدند


