
شورای عالی صلح؛ رهبری جدید
 و چالش های فراوان کهنه و نو

حکومت افغانستان بر اساس پیشنهاد لویه جرگه مشورتی 
تأمین  برای  را  صلح  عالی  شورای   ،1389 سال  در  صلح 
زمینه های گفت وگو با طالبان و برگرداندن طالبان به زندگی 
عادی و دست کشیدن آن ها از خشونت و جنگ ایجاد کرد. 
این شورا در سال 1389 با 68 عضو که هشت تن آنان را 
زنان تشکیل می داد، آغاز به فعالیت کرد و تا امروز فعال 

است.
5 سال از تشکیل این شورا می گذرد، اما این شورا در پنج 

سال کاری نتوانسته دستاورد چشم گیری برای...

خانه آزادی افغانستان در گزارش تحقیقی 
تازه ی خود گفته است که بیشترین رقم 
غصب زمین در کشور، طی چهارده سال 
براساس  است.  گرفته  صورت  گذشته 
مربع  متر  هر  اگر  تحقیق،  این  یافته های 
زمین 2.5 دالر قیمت داشته باشد، ارزش 
زمین های غصب شده به 6.4 میلیارد دالر 

می رسد.
سیاه  »فصل  عنوان  تحت  گزارش  این 
غصب زمین در افغانستان«، در 3 فصل 

و حدود 100 صفحه تهیه شده و نتایج...
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ردپای غاصبان زمین: از مسجد تا قربستان

صفحه 3

رغنده پراختیايي کارونه
دکلیودبیارعونې اوپراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام دخپل کارله پیل نه دهیواد )۸۸٪( ترپوښښ الندې راوستې اوهوديې کړی چې ټول هیواد دخپلو رغنده پراختیايي کارونو تر 

سیوري الندې راويل.

دی وليس پروګرام دیوې دموکرتیکي او با ثباته ټولڼې داسايس بنسټ په توګه ټولنیزاصالحات مینځته راوړي دي.

همداشان زیاریې ویستيل چی دژوند دپراختیایي وسایلو دبرابلو له الرې دکلیو په منابعو دالرسسۍ او کنرتول په غرض دټولنیز مشارکت داصولو رسه سم کيل ودان کړي .

دميل پيوستون پروګرام دسیمه ایز حاکمیت ټینګښت او دلوږې، بی وزلۍ اوبیکارۍ کمښت ته زمینه برابروي اودپراختیایي شوراګانو په جوړیدورسه کلیو ته دغوړیدنې اوپرمختګ زیري 

راوړي.

باید ووایو دميل پیوستون پروګرام ، دکلیو دپراختیایي شوراګانو دښځینه اونارینه غړو قابلیت ته وده ورکوي اووړتیا وربښي چې خپلې پراختیایي غوښتنې اواړتیاوې وپیژين.

البته دهر کيل پراختیایي شورا دیووايل ، اتفاق اوسال مشورو یوه ډاډمنه مرجع اوپه کلیو کې د آبادۍ ، غوړیدنې او پرمختګ وسیله ده.

د نورو والیتونو د کلیو او بانډو که تیر شو او یواځې د کندهار والیت اړونده سیمې مثال راوړو نو وبه وایو چې په کندهارکې د پورتني اصل ښکاره کیدل له ورایه احساسیږي. پراختیایي 

شوراګانو دلته د خلکو په مرسته د کلیو په بیارغونه پیل کړی څو کلیوال رسه یويش او د کلیو د بیارغونې اوسمسورتیا لپاره یوشمیر پراختیایي پروژې ترالس الندې ونیيس. 

د بیلګې په توګه کولی شو د کندهار والیت دنیش ولسوالۍ دخودزو،  کاریزګي ، عبدالسالم ، میان کوه اومیربابا زیارت کيل یاد کړو.د اکيل رسه یوځای شوي اویوه ګډه پراختیایي شورا 

یې جوړه کړې ، دا شورا د خلکو د لومړنیو اړتیاوو په پام کې نیولو رسه یاد شوي کيل د څښاک د پاکواوبو اوسړک څخه برخمن کړل.

د دې شورا له الرې د اوبو دیرش څاګانې کیندل شوي اواليس مببې پکې نصب شویدي .همدا رنګه یواوږد سړک جوړشوی چې اړوند کيل دشاه ولې کوټ له ولسوالۍ رسه نښلوي ، 

د دې سړک په جوړیدو رسه د شاوخوا ۳۲۴۱ کورنیو ستونزې هوارې شوي دي. یواخې به د خودزوکيل د شورا د رییس خربې راواخلو چې وایي:

» کله چې د ميل پیوتسون پروګرام له خوا دلته پراختیایي شورا نه وه جوړه شوې زموږ کلی له دریوستونزو رسه مخامخ ؤ، لومړی دا چې زموږ په کيل کې د څښاک اوبه نه وې ، ښځو 

اوماشومانو د ډیرلرې واټن نه اوبه راوړلې، بله دا چې زموږ کلی د ولسوالۍ نه ډیرلرې پروت ؤ، سړک مو نه درلود اوکله چې به کوم څوک ناروغ شو هغه به مو په ډیرو ستونزو روغتون 

ته رساوه. زموږ بله ستونزه د سړک په تګ لوري کې د بې امنیتۍ ستونزه وه  خو اوس د خدای په فضل دغه ټولې ستونزې د همدې شورا له الرې له منیځه تللی دي. اوس اوس موږ په 

کورکې اوبه لرو، سړک اوکيل ته د موټرو ورتګ ترزیاته حده د خلکو ستونزې له منیځه وړي اودبې امنیتۍ ستونزه هم له همدې الرې هواره شوي ده.

هوکې ګرانو لوستونکو د کندهار د نیش ولسوالۍ همدا څلورکيل چې مخکې مویې نومونه واخستل ، رسه یوځای شوي اویوه ګډه شورا یې جوړه کړیده اوټول کلیوال د ورورولی په 

فضا کې ژوند کوي .د دې کلیو خلکوپریکړه کړې چې هلته نورنو بې امنۍ ته د پای ټکی کیږدي اود خدای په مرسته د خپلو کلیو امنیت پخپله تأمین کړي.«

دا د همدې څلورو کلیو د خلکو د زړه خربه ده چې وایې د ميل پیوستون پروګرام یوله برکته ډک پروګرام دی او د خلکو او دولت ترمینځ اړیکي ټینګوي او د خلکو ترمینځ د دوستۍ او 

ورورولۍ فضا مینځه راوړې.

د سیمې اوسیدونکي دا ګډه شورا په کيل کې د یووايل ، اتفاق او ورورۍ نښه ګڼي اوخپلې هرډول مرستې ورڅخه نه سپموي.

صفحه 3

افغانستان در لبه ی پرتگاه 

ارواح گوانتانامو آینده افغانستان را 
شبح زده کرده است

اگرچه درحال حاضر توجه اصلی بر تهدیدات نظامی رییس و معاونین شورای عالی صلح مشخص شدند

شکست های  است،  متمرکز  افغانستان  بر  جدید 

شکست  با  اغلب  که  ملی،  وحدت  دولت  سیاسی 

پیچیده تر  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  ابتکارات 

ثبات  برای  جدی تر  به مراتب  تهدیدی  می شود، 

افغانستان در بر دارد تا بدترشدن شرایط امنیتی. در 

طی 18 ماه، پس از آن که درنتیجه ی توافق تقسیم 

قدرت که با میانجی گری ایاالت متحده اتفاق...

صفحه 4

قسمت دوم و پایانی

صفحه 5
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شورای عالی صلح؛ رهبری جدید و 
چالش های فراوان کهنه و نو

افغانستان بر اساس پیشنهاد لویه جرگه مشورتی صلح در سال  حکومت 
1389، شورای عالی صلح را برای تأمین زمینه های گفت وگو با طالبان و 
برگرداندن طالبان به زندگی عادی و دست کشیدن آن ها از خشونت و جنگ 
ایجاد کرد. این شورا در سال 1389 با 68 عضو که هشت تن آنان را زنان 

تشکیل می داد، آغاز به فعالیت کرد و تا امروز فعال است.
5 سال از تشکیل این شورا می گذرد، اما این شورا در پنج سال کاری نتوانسته 
میان حکومت و  تأمین صلح  برای قطع خشونت و  دستاورد چشم گیری 
گروه تروریستی طالبان داشته باشد. پس از تشکیل این شورا و گردهم آوری 
مجموعه بزرگی از علما، جهادی ها، رهبران قومی، مقامات اسبق گروه طالبان 
و حتا آنانی که علیه طالبان جنگیده اند، انتظارات فراوانی شکل گرفت که 
شاید این شورا باعث ختم جنگ در افغانستان شود. اما پنج سال بعد از 
این شورا  به عملکرد و موجودیت  نسبت  اکنون همه  این شورا،  تشکیل 
بدبین اند و وجود این شورا را اتالف وقت و امکانات می پندارند. با وجود 
این که هزینه های هنگفت مالی توسط این شورا در والیات مختلف کشور 
به مصرف رسیده است، دستاورد این شورا در تأمین صلح بسیار کم تر از 

مصارف و تبلیغات این شورا بوده است. 
اکنون با وجود نارضایتی گسترده ی مردم از موجودیت این شورا، ناکارآمدی 
آشکار شورای عالی صلح در پنج سال گذشته و افزایش حمالت طالبان و 
قدرتمند شدن آنان، اشرف غنی در یک تصمیم تازه هیئت رهبری شورای 
عالی صلح را از نو گماشته و به این شورا جان تازه بخشیده است. اما این 
پرسش هم چنان باقی است که آیا شورای عالی صلح کمکی به ختم جنگ 

می کند؟ آیا این شورا می تواند طالبان را به میز مذاکره حاضرکند؟ 
یکم: اشرف غنی در یک و نیم سال گذشته با این امید که فصل تازه ای را 
در روابط افغانستان و پاکستان باز کند، از هر تالشی برای کسب رضایت 
پاکستان و وادار کردن آن ها برای همکاری در راستای صلح دریغ نورزیده 
است. تالش های بدون مالحظه و بدون محاسبه ی او برای کسب حمایت 
پاکستان هزینه گزافی برای حکومت وحدت ملی و هزینه های بیشتری برای 
افغانستان در پی داشته است. طالبان اکنون قدرتمندتر از هر زمانی  مردم 
می باشند. این گروه در سال گذشته میالدی یکی از شهرهای مهم افغانستان 
را چند روز در تصرف خود داشت. اما با این وجود، اشرف غنی هنوز هم 
از  قطع خشونت  و  به گفت وگوهای صلح  پاکستان  امیدش کمک  چشم 
راه های سیاسی است. از این رو، او یک و نیم سال گذشته را دنبال صلح 
بوده و در این مدت روند تالش های صلح را شخصاً زیر مدیریت داشته 
است. حاصل این تالش ها تاکنون برگزاری سه دور نشست چهارجانبه میان 
افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا بوده است. تمامی این جلسات توسط 
افراد نزدیک به غنی مدیریت شده  و شورای عالی صلح هیچ نقشی در 
برابر  اولین چالش در  این رو،  از  نداشته است.  گفت وگوهای چهارجانبه 
شورای عالی صلح، مدیریت تالش های صلح از جانب حکومت افغانستان 
است. اینک که هیئت رهبری شورای عالی صلح انتخاب شده است، مشکل 
این که چه کسانی تالش های صلح را مدیریت کنند، هم چنان باقی است و 
پس از معرفی هیئت جدید رهبری این شورا، این مشکل بیشتر شده است. 
آیا در نشست بعدی چهارجانبه هیئت رهبری شورای عالی صلح، رهبر 
هیئت افغانی خواهند بود یا هیئت قبلی. لذا، یگ گام مهم و در عین حال 
یک چالش مهم این است که صالحیت پیشبرد تالش های صلح به این نهاد 

واگذار خواهد شد یا خیر.
است،  فعال  قبل  سال  پنج  از  صلح  عالی  شورای  این که  وجود  با  دوم: 
صالحیت های این شورا برای پیشبرد بحث ها و تصامیم حساس همواره 
بوده  متمرکز  گذشته  سال  چند  در  صلح  عالی  شورای  است.  بوده  متغیر 
بر افراد و گروه های خرد و ریزه ی از شورشیان تقلبی و اصلی که تمایل 
داشته اند با حکومت آشتی کنند، سالح شان را بر زمین بگذارند، و امتیاز و 
معاش شان را بگیرند. فراتر از این، پس از ترور برهان الدین ربانی، شورای 
عالی صلح نقش برجسته ی در تالش های صلح نداشته و اختیارات این شورا 

محدود شده است. 
همزمان با این که اختیارات و صالحیت های این شورا محدود شد، تالش های 
حکومت نیز در عرصه صلح و یافتن راه حل سیاسی، متعدد و متکثر شده 
است. در حالی که شورای عالی صلح عمدتاً تمرکز کرده بر نیروهای محلی 
و داخلی و کمیسیون های والیتی، حکومت اما گفت وگوهای صلح را از 
طریق کشورها و دولت های همسایه دنبال کرده است. از این رو، شورای 
عالی صلح در چند سال گذشته از تالش های حکومت در راستای کسب 
حمایت منطقوی و به ویژه پاکستان چیزی نمی داند و از این تالش ها بیرون 
بوده است. این مشکل پس از حکومت وحدت ملی بیشتر شده و اکنون اگر 
اختیارات تالش های صلح و مذاکرات صلح به این شورا سپرده شود، این 
شورا در جریان تالش های چند سال گذشته نیست و نمی داند که چگونه با 

پاکستان مشترکاً برای صلح کار کند. 
متکثر شدن تالش های صلح در نهادهای متفاوت و در الیه ها و مجراهای 
مختلف، چالش دیگری در برابر شورای عالی صلح و دسترسی به اهداف 
این شوراست. شورایی که در چند سال گذشته پس از ترور برهان الدین 
ربانی در حاشیه ی تالش های صلح بوده است، چگونه اکنون اختیارات این 
شورا را احیا می کند و چگونه با تالش های چندجانبه هماهنگ خواهد شد. 
سوم: طالبان تا هنوز هیچ گامی را که نشان دهد...        ادامه در صفحه 3
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ذکی دریابی 

دوم  معاون  دانش،  رسور  مطبوعات  دفرت  روز:  اطالعات 
سید  پیر  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  جمهوری  ریاست 
معاون  خلیلی  کریم  محمد  رییس،  به عنوان  گیالنی  احمد 
سلیم،  عطاالرحامن  مولوی  محمد،  دین  حاجی  و  ارشد 
به عنوان  خدام  عبدالکریم  و  رسابی  حبیبه  خبیر،  مولوی 

معاونان شورای عالی صلح تعیین شده اند.
هم چنان آقای رفیقی به عنوان رییس داراالنشاء شورای عالی 

صلح و فاروق بشیر به حیث معاون او تعیین شده اند.
نشست  در  حوت،   2 یک شبنه،  روز  غنی  جمهور  رییس 
با  صلح  عالی  شورای  کار  به  آغاز  مشورتی  و  مقدماتی 
کریم  و  گیالنی  احمد  سید  از  شورا  اعضای  همه  حضور 
تشکر  شورا  این  رهربی  مسئولیت  پذیرفنت  به  خاطر  خلیلی 

کرده است.
آقای غنی گفته، امید است که هیئت رهربی جدید شورای 
عالی صلح با استفاده از تجربیات گذشته زمینه اجامع ملی و 

سیاسی را بر اساس نقشه راه صلح فراهم کند.

در  که  است  گفته  نشست  این  در  دانش  رسور  هم چنان، 
با  صلح  عالی  شورای  فعالیت های  و  صلح  روند  گذشته 
در  »امیدواریم  و  است  بوده  مواجه  مشکالتی  و  ابهامات 
عمومی،  افکار  به  پاسخ گویی  و  شفافیت  جهت  دوره  این 
شورا  نقش  و  فعالیت ها  مکانیزم  و  صالحیت ها  اهداف، 
به اطالع  و  تنظیم شود  به صورت مدون  در مذاکرات صلح 

همگان برسد.«
حامد  دستور  به   ۱۳۸۹ سنبله   ۱۳ در  صلح  عالی  شورای 
از  شامری  عضویت  با  و  پیشین  جمهوری  رییس  کرزی، 
رهربان سیاسی و جهادی تشکیل شد که برهان الدین ربانی 
به عنوان رییس این شورا تعیین شده بود. این شورا دارای ۶۸ 

عضو از جمله ۸ زن بود.
پس از ترور برهان الدین ربانی، پرسش صالح الدین ربانی 
از آن که صالح  تعیین شد.  پس  این شورا  به عنوان رییس 
را  مجلس  اعتامد  رای  خارجه  وزیر  به عنوان  ربانی،  الدین 
شورای  داراالنشای  )رییس  استانکزی  معصوم  و  گرفت 

کرسی های  تاکنون  شد،  دفاع  وزارت  رسپرست  صلح( 
ریاست و رییس دبیرخانه این شورا خالی بود.

و  امریکا  که  گفتند  صلح  عالی  شورای  از  مقام ها  اخیراً 
بریتانیا کمک های مالی خود را به این شورا به حالت تعلیق  

درآورده اند.
شورای  بین املللی  روابط  مسئول  قاسمیار،  اسامعیل  محمد 
به تاریخ ۱۶ دلو امسال گفته بود که کشورهای  عالی صلح 
کمک کننده از آغاز سال جاری تأکید داشتند، در صورتی 
که رییس  شورای عالی صلح و رییس دبیرخانه آن مشخص 

نشود، کمک های شان به حالت تعلیق درخواهد آمد.
سال  چند  در  که  بود  شده  منترش  گزارش های  این  از  پیش 
اخیر برنامه صلح در افغانستان ۸۰۰ ميليون دالر هزینه برداشته 
است.  از سویی هم، شورای عالی صلح به این هدف تشکیل 
شد که برای روند گفت وگوها صلح افغانستان با گروه طالبان 
زمینه سازی کند اما تاکنون تنها یک بار منایندگان افغانستان 

در پاکستان با گروه طالبان دیدار کرده اند.

بالکان  مسیر  در  کشور  اولین  مقدونیه  روز:  اطالعات 
که  است  اروپا  غرب  سمت  به  پناه جویان  عبور  برای 
وارد  تازه  مهاجران  روی  به  را  مرزش  یک شنبه،  روز 
تنها  پس  این  از  و  است  کرده  مسدود  افغانستان  از 
به  مقدونیه  از  عبور  اجازه  عراقی  و  سوری  پناه جویان 

سوی غرب اروپا را دارند.
پناه جویان  که  است  داده  گزارش  فرانسه  خربگزاری 
یونان وارد  از  ادامه سفرشان  برای  نیافته اند  اجازه  افغان 

خاک مقدونیه شوند.

به  یونان  پولیس  مقامات  وله،  دویچه  گزارش  به 
صبح  کشور  این  پولیس  که  گفته اند  فرانسه  خربگزاری 
که  شدند  خرب  با  مقدونیه  جانب  از  یک شنبه  روز 
مهاجران افغانستان دیگر اجازه عبور از خاک مقدونیه 

را ندارند.
افغان  پناه جویان  روی  به  مرزش  بسنت  دلیل  مقدونیه 
روی  به  کشور  این  با  رصبستان  مرز  شدن  مسدود  را 
مقامات  گفته ی  به  است.  عنوان کرده  افغان  پناه جویان 
عبور  اجازه  افغان  پناه جویان  به  رصبستان  مقدونیه، 

منی دهد.
اما براساس گزارش های منترش شده، پناه جویان سوری 
و عراقی هنوز هم اجازه دارند از مقدونیه عبور کنند و به 

سفرشان ادامه بدهند.
عراقی  سوری،  مهاجران  تنها   2015 سال  نوامرب  ماه  از 
سوی  به  رفنت  و  بالکان  مسیر  از  عبور  اجازه  افغان  و 
چنین  این  از  پیش  داشتند.  غربی  اروپای  کشورهای 
و  ایرانی  پاکستانی،  پناه جویان  برای  محدودیتی 

کشورهای جنوب آسیا ایجاد شده بود.

اطالعات روز: دفرت نی یا حامیت کننده رسانه های آزاد 
به  باید  ملی  وحدت  حکومت  که  می گوید  افغانستان 
نیست  اطمینان دهد که جان شان در خطر  خربنگاران 
خربنگاران  جان  مصونیت  جهت  را  عملی  گام های  و 

بردارد.
افغان  پناه جوی   12 میان  در  می گوید،  هم چنان  نی 
یک  شدند،  غرق  یونان  و  ترکیه  آب های  در  اخیراً  که 

خربنگار نیز در جمع آنان بوده است.
نی با نرش اعالمیه ای گفته است که فیروز مظفری، یکی 
همراه  می خواست  که  افغانستان  خربی  عکاسان  از 
در  شود،  پناهنده  اروپایی  کشورهای  به  خانواده اش 

آب های ترکیه غرق شده است.
است  گفته  کشور  رسانه های  کننده  حامیت  نهاد  این 
دست  از  حالی  در  را  جانش  رسانه ای  کارمند  این  که 
دلیل  به  زیادی  جوانان  اخیر  سال  دو  در  که  می دهد 
گسرتش ناامنی، آینده مبهم، نبود کار و اشتغال و فساد 
قانونی  غیر  راه های  کشور،  در  اداری  و  مالی  گسرتده 

مهاجرت را در پیش گرفته اند.
دفرت نی فرار و مهاجرت خربنگاران و کارمندان رسانه ها 
بزرگ  ضایعه  افغانستان  جامعه  و  بیان  آزادی  برای  را 
دانسته و ادامه این روند را برای این جامعه نگران کننده 

می داند.

نی گفته است:  مجیب خلوت گر، رییس عمومی دفرت 
می خواهیم  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  از  »ما 
خربنگاران  برای  ویژه  به  و  کشور  شهروندان  برای  تا 
افغانستان از هر لحاظ اطمینان بدهد که جان خربنگاران 
مصونیت  جهت  را  عملی  گام های  و  نیست  خطر  در 

خربنگاران بردارد.«
براساس داده های نی، در دو سال گذشته بیشرت از 250 
و  کرده  ترک  را  افغانستان  رسانه ای  کارمند  و  خربنگار 
با غرق شدن  پناه برده اند. هم چنان  به کشورهای غربی 
کارمندان  و  خربنگاران  تلفات  شامر  مظفری،  فیروز 

رسانه ای در سال 201۶ به ۹ تن رسید.

اطالعات روز: وزارت داخله می گوید که در عملیات نظامی 
در ولسوالی ارگو در والیت بدخشان، 23 هراس افگن طالب 
کشته، 5 تن زخمی و ۹ تن دیگر با مقدار جنگ افزار از سوی 

نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

وزارت داخله دیروز در خربنامه ای گفته است که این عملیات 
از چندی به این سو در مربوطات ولسوالی ارگو آغاز شده بود 
که در نتیجه متام روستا های این ولسوالی از وجود گروه های 
تروریستی پاک سازی شده است. از آغاز سال جاری شامری 

شدت  به  کشور  رشق  شامل  در  بدخشان  ولسوالی های  از 
ناامن شده است. گروه های ترویستی در این ولسوالی ها نفوذ 
گسرتده داشته و دو ولسوالی را در اواسط امسال سقوط دادند 

که نیروهای دولتی دوباره کنرتل آن را بدست گرفتند.

نام نهاد  ولسوال  که  می گوید  داخله  وزرات  روز:  اطالعات 
قندوز  دره والیت  ولسوالی چهار  برای  طالب  هراس افگنان 

از سوی نیروهای پولیس بازداشت شده است.
در خربنامه ای که وزارت داخله روز یک شنبه منترش کرده، 

آمده است که این فرد به نام سید محمد رضا عرص روز شنبه 
ملی  پولیس  قطعات خاص  نیروهای  ویژه  در یک عملیات 
در منطقه نوآباد مرکز محمود راقی والیت کاپیسا بازداشت 

شده است.

وزارت داخله گفته است که این فرمانده هراس افگنان طالب، 
در اکرث فعالیت های تروریستی در مربوطات ولسوالی چهار 

دره و سایر نقاط والیت قندوز سهم فعال داشته است.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که 
دو  توانسته اند  ویژه  عملیات  در یک  اداره  این  مأموران 
به  مربوط  انفجاری  مواد  از  مملو  داینا  نوع  موتر  عراده 

شبکه حقانی را در والیت پکتیکا کشف کنند.
روز  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  که  خربنامه ای  در 
یک شنبه منترش کرده، آمده است که با کشف و ضبط 

این دو عراده موتر از حمله خونین این شبکه در والیت 
پکتیکا جلوگیری شده است. به نقل از خربنامه، اعضای 
مواد  کیلوگرام   12500 موتر،  دو  این  در  حقانی  شبکه 
چوب  زیر  ماهرانه  شکل  به  بوری   250 در  را  منفجره 
با استفاده  سوخت جابه جا کرده بودند که قصد داشتند 
راه اندازی  پکتیکا  والیت  در  را  خونین  حمالت  آن  از 

انتقال این مقدار  به  کنند. مأموران امنیت ملی در پیوند 
براساس  کرده اند.  بازداشت  را  تن  یک  منفجره  مواد 
اعالمیه های منترش شده از سوی امنیت ملی، شبکه   حقانی 
در والیت پکتیکا حضور گسرتده دارد. پیش از این نیز 
در چندین مورد مخفی گاه ها و ذخیره گاه های این شبکه 

در والیت پکتیکا کشف و ضبط شده بود.

رییس و معاونین شورای عالی صلح مشخص شدند

مقدونیه مرزش را به روی پناه جویان افغانستان بست

نی: حکومت به خبرنگاران 
اطمینان دهد که جان شان در خطر نیست

نیروهای امنیتی
 23 طالب را در ارگوی بدخشان کشتند

ولسوال نام نهاد طالبان
 برای ولسوالی چهار دره قندوز بازداشت شد

کشف دو عراده موتر حاوی 12500 کیلوگرام 
مواد منفجره شبکه حقانی در پکتیکا



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

مقدمه

خانه آزادی افغانستان در گزارش تحقیقی تازه ی خود گفته 

است که بیشترین رقم غصب زمین در کشور، طی چهارده 

این  یافته های  براساس  است.  گرفته  صورت  گذشته  سال 

تحقیق، اگر هر متر مربع زمین 2.5 دالر قیمت داشته باشد، 

ارزش زمین های غصب شده به 6.4 میلیارد دالر می رسد.

در  زمین  غصب  سیاه  »فصل  عنوان  تحت  گزارش  این 

افغانستان«، در 3 فصل و حدود 100 صفحه تهیه شده و 

نتایج آن امروز، یک شنبه، در کابل منتشر شد. 

در تهیه این گزارش، از اسناد معتبر دولتی مانند اداره عالی 

سارنوالی،  لوی  اداری،  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  اراضی، 

خاص  کمیسیون  شهرسازی،  وزارت  کابل،  شهرداری 

ریاست  ویژه  گزارش های  محل،  ارگان های  اداره  پارلمان، 

خصوصی  و  دولتی  دیگر  نهادهای  از  برخی  و  جمهوری 

استفاده شده است. هم چنین در این گزارش با 70 منبع معتبر 

دولتی و غیردولتی مصاحبه صورت گرفته است.

آمارهای غصب زمین

تهیه کنندگان این گزارش گفته اند که به آمارهای متفاوت 

در مورد غصب زمین در کشور دست یافته اند. آمارهای اداره 

عالی اراضی و کمیسیون خاص پارلمان نشان می دهند که 

تا کنون 1297000 جریب زمین دولتی در 34 والیت کشور 

زمین  جریب   986334 میان،  این  از  است.  شده  غصب 

مالکان  توسط  دیگر  جریب   262537 نفر،   15831 توسط 

355 شهرک و 30829 جریب هم توسط 139 ارگان دولتی 

غصب شده اند. 

در گزارش خانه آزادی افغانستان آمده که مشاوران پیشین 

ریاست جمهوری که براساس فرمان شماره 45 حامد کرزی 

در مورد غصب زمین تحقیق کرده اند، در گزارش خود رقم 

دولتی  زمین  جریب  میلیون   4.5 را  کشور  در  زمین  غصب 

اعالم کرده اند. 

می دهد  نشان  والیت   30 از  اراضی  اداره  آمار  آن که  با 

اما  است  شده  غصب  دولتی  زمین  جریب   1297000 که 

کشور  والیت   18 از  نمونه  طور  به  آزادی  خانه  یافته های 

19542245 جریب زمین است. 

فصل سیاه غصب زمین 

خانه آزادی افغانستان در گزارش خود گفته است که بیشترین 

میزان غصب زمین در زمان حکومت حامدکرزی صورت گرفته 

است. خانه آزادی افغانستان در تحقیق خود گفته است که 

نبود حاکمیت قانون، عدم پیگیری دوسیه های افراد متهم 

به غصب زمین، معافیت زورمندان و غاصبان، افزایش بهای 

زمین، زمینه سازی غصب زمین در حکومت، عدم جرم انگاری 

در  عدلی-قضایی  ارگان های  توانایی  عدم  زمین،  غصب 

عدم  زمین،  غصب  متهان  غصب  دوسیه های  از  پیگیری 

هماهنگی میان اداره های دولتی، تداخل کاری ارگان های 

دولتی و فساد اداری از دلیل های به شمار می روند که در دوره 

حامد کرزی بیشترین زمین های دولتی غصب شوند.

غصب  بیشترین  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های 

ننگرهار،  قندهار،  بلخ،  هرات،  کابل،  والیت های  در  زمین 

قندوز، کاپیسا، بغالن، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی 

صورت گرفته است. گزارش هم چنان می گوید که کم ترین 

نورستان،  والیت های  در  دولتی  زمین های  غصب  میزان 

دایکندی، پکتیکا، پنجشیر و غور بوده است.

یافته های این گزارش نشان می دهد که از مجموع زمین های 

غصب شده، 75 درصد آن متعلق به دولت است که توسط 

افراد زورمند غصب شده اند. 

شده،  غصب  زمین های  مجموع  از  دیگر  درصد   5 حدود 

ملکیت های افرادی بوده اند که توسط دولت به خصوص در 

زمان حاکمیت رژیم کمونیستی، در کشور غصب شده اند. 

غصب  زمین های  مجموع  درصد   10 که  می افزاید  گزارش 

افراد  توسط  که  بوده اند  افراد  شخصی  زمین های  شده، 

دیگر غصب شده اند. 10 درصد دیگر نیز ملکیت های دولتی 

بوده اند که توسط نهادهای دیگر دولتی غصب شده اند. 

شیوه های غصب زمین

قانونی،  اسناد  جعل  جمله  از  مختلف  شیوه های  به  غصب 

دسترسی به آرشیف و اسناد در نهادهای رسمی دولتی، پارچه 

مالیه دهی، جعل فرامین و احکام، وکالت خط، ترکه خط، 

وثیقه خط، وصیت خط، خاک پولی، سند وراثت، اظهار نامه 

و دیگر اسناد اثباتیه صورت گرفته است. 

که  است  آمده  هم چنان  افغانستان  آزادی  خانه  گزارش  در 

شماری از افراد و زورمندان با استفاده از همکاری محاکم، 

امنیتی  حوزه های  و  دولت  قضایای  اداره های  شهرداری ها، 

از  کرده اند.  اقدام  دولتی  زمین های  غصب  به  پولیس 

زمین های دولتی برای ساخت شهرک های رهایشی، ایجاد 

مجتمع های مسکونی، بلند منزل ها، ساحات تجارتی، سرپناه 

خودسر، تانک های تیل، سرای ها، باغ ها و زمین های زراعتی 

استفاده شده است. براساس آمارهای موجود، در حال حاضر 

حدود 355 شهرک قانونی و غیرقانونی در سراسر کشور وجود 

دارند که در حدود 262537 جریب زمین را احتوا کرده اند. 

هیچ مکانی محفوظ نبوده است

نشان  که  یافته  دست  اطالعاتی  به  افغانستان  آزادی  خانه 

مساجد،  به  متعلق  زمین  جریب  هزاران  زورمندان  می دهد 

سینماها،  صنعتی،  پارک های  کودکستان ها ،  معارف، 

مکان های  معلمین،  و  مهاجرین  شهرک های  قبرستان ها، 

تاریخی و زمین های اقلیت ها را غصب کرده اند. 

 2052 کنون  تا  که  می دهد  نشان  گزارش  این  یافته های 

پارک های صنعتی، 10 هزار جریب  به  جریب زمین متعلق 

و  ده ها هزار جریب زمین  به شهرک معلمان  زمین مربوط 

مربوط به شهرک مهاجرین نیز غصب شده است. بیش از 11 

هزار جریب زمین دیگر در کانال ننگرهار توسط مافیای زمین 

غصب شده و در آن شهرک های رهایشی ساخته شده است.

هم چنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که بیش از 

90 درصد زمین های اهل هنود در والیت های کابل، خوست، 

ننگرهار، غزنی، هلمند و قندهار غصب شده اند. این زمین ها 

شامل، عبادت گاه ها و هندوسوزان اهل هنود و سیک ها نیز 

می باشند. 

غصب آبدات تاریخی و مکان های تاریخی

و  ساحات  که  است  افزوده  خود  گزارش  در  آزادی  خانه 

مکان های تاریخی زیادی نیز در والیت های هرات، غزنی، 

قندوز، هلمند، قندهار، بلخ، ننگرهار و بامیان غصب شده اند. 

یافته های تحقیق خانه آزادی نشان می دهد که در برخی از 

والیت ها زمین های اطراف آبده ها غصب گردیده و باالی آن 

منازل رهایشی و تجارتی اعمار شده است. حتا در برخی از 

والیت ها نیروهای نظامی ساحات مربوط به آثار باستانی را 

تخریب کرده اند.

پیامدهای ناشی از عضب زمین

کشور  در  زمین  عضب  که  می گوید  افغانستان  آزادی  خانه 

پالن های  تطبیق  عدم  جمله  از  ناپذیری  جبران  پیامدهای 

انکشافی، تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، ایجاد 

منازعات قومی و تخریب مکان ها و آبدات تاریخی را در پی 

داشته است. 

یافته های تحقیق نشان می دهد که با عصب هر متر مربع 

می شود.  کاسته  ملی  سرمایه  از  دالر   2.5 حدود  زمین، 

براساس این گزارش، غصب زمین باعث شده که جدال میان 

برخی از اقوام در والیت های مختلف صورت بگیرد که تاکنون 

ده ها تن بر اثر آن کشته و زخمی شده اند.

پیشنهادها

خود  یافته های  نظرداشت  در  با  افغانستان  آزادی  خانه 

نهاد  این  است.  کرده  ارائه  نیز  را  مشخصی  پیشنهادهای 

می گوید که قوانین کشور در رابطه به غصب زمین و مجازات 

متهمان به غصب دارای نواقص و خالی جدی می باشد که 

باعث معافیت متهمان و سو استفاده زورمندان برای غصب 

قوانین  بازنگری  بنابراین حکومت ضمن  است.  بیشتر شده 

کشور، خالهای یاد شده را با نوآوری در قوانین برطرف کند و 

برای غاصبان زمین متناسب به میزان غصب زمین برای شان 

جزا تعیین گردد. 

این نهاد می گوید از آن جایی که متهمان به غصب زمین افراد 

زورمند، مقام های حکومتی، برخی از نمایندگان و سناتوران، 

سیاسی  رهبران  از  برخی  پولیس،  فرماندهان  از  برخی 

محاکم  بنابراین  اند،  قوم  بزرگان  و  متنفذان  جهادی،  و 

ایجاب  ندارند.  را  به اجرای عدالت  توانایی رسیدگی  عادی 

می کند که »محاکم خاص« و با صالحیت ایجاد گردد تا به 

دوسیه های فرد متهم به غصب زمین رسیدگی صورت بگیرد.

هم چنان این نهاد پیشنهاد می کند که باید از گماشتن افراد 

متهم به غصب زمین تا زمان رسیدگی به قضایای شان، در 

پست های مهم دولتی جلوگیری صورت بگیرد. و نیز این نهاد 

از رییس جمهوری می خواهد طی یک فرمانی خواستار ایجاد 

محکمه ویژه و رسیدگی خاص به سرنوشت حدود 16 هزار 

متهم غصب زمین شود.

مسئوالن خانه آزادی افغانستان در هنگام ارائه نتایج تحقیق 

از  پس  اطالعات  به  دسترسی  قانون  آن که  با  گفتند  خود 

تالش های زیاد توشیح و اجرایی شد، اما برخی از اداره های 

هیچ  که  اند  باور  این  بر  سنتی  شیوه  به  هم  هنوز  دولتی 

معلومات دولتی نباید در اختیار دیگران قرار داده شود. 

خانه آزادی افغانستان می گوید که در جریان تحقیق دریافته 

است که نهادهای دولتی افغانستان هنوز فاقد »دیتابیس« و 

»بانک معلومات« می باشند. 

تهیه  رویکرد  با  که  است  نهادی  افغانستان  آزادی  خانه 

گزارش های تحقیقی، مطالعات پژوهشی و آموزش ژورنالیزم 

تحقیقی در سال 1393 آغاز به فعالیت کرد. 
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زمین   قبل،  سده ها  نیست.  جدیدی  پدیده ی  افغانستان  در  زمین  غصب 

چه که شاید والیت ها هم غصب شده باشند که نیاز به تحقیق دارد. شاید 

غصب زمین از سال 2001 به این سو از آن جهت تلخ باشد که ظاهراً نظام 

حکومت داری مبتنی بر دموکراسی بوده، یا حد اقل این گونه فکر می شود. 

غصب زمین، نقض رصیح حقوق و تجاوز آشکار به حرمت و آزادی مردم 

است. از این رو، افشای غاصبین زمین گامی بلندی برای آزادی و اعاده ی 

ورق های  روی  قانون  جامعه ای که  در  است.  شده  شکسته  حرمت های 

کمک شده ی جامعه ی جهانی باقی می ماند، زمینه های غصب زمین باال 

و غاصبین افراد زورمندی خواهند بود. جامعه ی ما متاسفانه چنین است. 

به جرئت می توان گفت که تحقیق در مورد غصب زمین در جامعه ی مثل 

افغانستان، از ارزش مندترین کارهایی ممکن است. کاری که مردم را در 

رسیدن به آزادی کمک می کند. 

نگاه پروژه ای  اغلب موارد  افغانستان، در  آزادی در  به  نگاه  اما متاسفانه 

به جای دیگری ختم شود،  تا  از جایی رشوع می شود  است. نگاهی که 

بدون هیچ تعهد به دوران بعد از ختم زمان از قبل تعیین شده. به همین 

خاطر هزاران کار برای آزادی صورت می گیرد، بدون این که آزادی خلق 

کند. آزادی به معنای رهایی افراد از وابستگی های احمقانه است. یکی 

است.  رهربان  به  مردم  کتلوی  وابستگی  احمقانه،  وابستگی های  این  از 

این از آن رو است که جریان زندگی خشن است و رسنوشت مافیایی رقم 

برای قومش قهرمان می شود، مردم حارض است  آدمی  این جا  می خورد. 

برای او مبیرند. بعد قهرمانی او به شکل میراث به یک یا چند نفر دیگر 

می رسد که باز هم مردم حارضند از او در هر رشایط حامیت کنند. دخل 

میراث داران قهرمانان قومی،  بی فایده  است چون  کار  نسبت ها،  این  در 

افغانستان دشوار و  آزادی در  را انحصار کرده. همین است که  همه چیز 

پرهزینه است. 

و  برحال چه رنگ  دانایی در جامعه ی  دانایی است.  اولین رشط رهایی، 

رمقی دارد، منی دانم. حاال به گزارشی که خانه آزادی افغانستان در مورد 

غصب زمین نرش کرده، توجه کنید. این خانه روی غصب زمین تحقیق 

کرده، دریافته که 1.29 میلیون جریب زمین غصب شده و بیشرتین میزان 

افتاده. این خودش دانایی  اتفاق  غصب در دوران حکومت آقای کرزی 

زمین  افغانستان  در  که  می فهمد  بخواند،  را  گزارش  که  هرکسی  است. 

غصب شده و در زمان حاکمیت کرزی، میزان غصب زمین خیلی صعودی 

بوده. اما منی فهمد چه کسی یا کسانی این زمین را غصب کرده؟ از چه 

اما  شده  غصب  زمین  می فهمیم  ما  پس  شده؟  غصب  کسانی  یا  کسی 

منی فهمیم چه کسی غصب کرده. دانایی مبهم و بی فایده. با این دانایی، 

آیا بعد از گزارش تحقیقی فصل سیاه زمین، زمین غصب نخواهد شد؟ آیا 

غاصبان قبلی که فعالً هویت شان محفوظ است، رشیرتر نخواهند شد؟ 

جواب ساده و دم دست این است که منی فهمیم. 

دانش عمومی ما در مورد ارزش ها، حقوق، حرمت ها، متجاوزین و اشتهای 

سیری ناپذیر تخلف بسیار کم است. این یعنی که زمینه های دانایی بسیار 

شهامت  و  طوالنی  مبارزه ی  به  گسرتده،  قلمرو  این  فتح  و  است  وسیع 

به  گسرتده  پلشتی های  این  نشانه های  که  مخصوصاً  دارد.  نیاز  آزادگی 

سوی کسانی می روند که در جامعه، هم قدرت اجرایی دارند هم پشتوانه ی 

دانایی  می گیرد.  انرژی  قومی-مذهبی  فاصله های  از  که  قدرتی  مردمی. 

فاصله های حاکم قومی-مذهبی را کم می کند چون به توده ها می فهامند 

تجاوز  قربانی  همه  شوند،  اغوا  قومی-مذهبی  احساسات  با  مردم  که  تا 

تیکه داران قدرت، مذهب، قوم و قبیله خواهند بود. از این رو افشای هویت 

غاصبین در فضای به شدت قومی-مذهبی هم خطیر است هم ارزشمند. 

خانه ی آزادی به نسبت توان خودش کار مفیدی کرده چون هم به حجم 

زمین های غصب شده رسیده هم به هویت غاصبین. اعالم حجم زمین های 

غصب شده و طبقه بندی آن بر اساس والیت بدون افشای هویت غاصبین، 

مفیدیت این کار را زیر سوال می برد. حاال فرض می گیریم متام کابلیان 

بفهمند که در کابل، بعد از سال 2001 تا امروز که دوشنبه است، 100 

هزار جریب زمین غصب شده، چه کمکی به آن هایی که زمین شان غصب 

شده می کند؟ چه کمکی به اجرای عدالت و گرفنت حق مظلوم از ظامل 

می کند؟ کابلیان چه کسی را به عنوان غاصب قلم داد کنند و در مراودات و 

تعامالت خویش با او تجدید نظر کنند؟ به عنوان مثال، همه می دانیم که 

غاصبین زمین قدرت و نفوذ دارند. در انتخابات ها از مهره های مشخص 

حامیت می کنند. مردم را تشویق می کنند که به افراد مشخص رای بدهند. 

به  و  باشند  محتاط  مسئله  این  در  بعد  به  این  از  بخواهد  مردم  اگر  حاال 

مهره های غاصبین و تیمی که او در آن نقش ونفوذ دارد، رای ندهند؛ تصور 

کنید که محفوظ داشنت هویت غاصبین زمین از سوی نهادهای تحقیقی، 

چه جفایی در حق مردم می کند؟! 

انبوه  تا  کند  افشا  را  غاصبین  هویت  افغانستان  آزادی  خانه ای  امیدوارم 

دانایی  به جامعه تزریق شود، در غیر آن،  نهفته است  دانایی که در آن 

ممکن از مردم دریغ شده است. 

دانایی ممکن را 
دریغ نکنید!

ردپای غاصبان زمین: 
خانه آزادی افغانستان با در نظرداشت 
یافته های خود پیشنهادهای مشخصی را 
نیز ارائه کرده است. این نهاد می گوید که 
قوانین کشور در رابطه به غصب زمین و 
مجازات متهامن به غصب دارای نواقص 
و خالی جدی می باشد که باعث معافیت 
متهامن و سو استفاده زورمندان برای غصب 
بیشرت شده است. بنابراین حکومت ضمن 
بازنگری قوانین کشور، خالهای یاد شده را 
با نوآوری در قوانین برطرف کند و برای 
غاصبان زمین متناسب به میزان غصب 
زمین برای شان جزا تعیین گردد. 
این نهاد می گوید از آن جایی که متهامن 
به غصب زمین افراد زورمند، مقام های 
حکومتی، برخی از منایندگان و سناتوران، 
برخی از فرماندهان پولیس، برخی از رهربان 
سیاسی و جهادی، متنفذان و بزرگان قوم 
اند، بنابراین محاکم عادی توانایی رسیدگی 
به اجرای عدالت را ندارند. ایجاب می کند 
که »محاکم خاص« و با صالحیت ایجاد 
گردد تا به دوسیه های فرد متهم به غصب 
زمین رسیدگی صورت بگیرد.

تهیه کنندگان: قدرت الله احمدی و الیاس نواندیش

از مسجد تا قربستان

حکومت  با  مذاکره  و  صلح  به  تمایلی   
افغانستان دارند، برنداشته اند. مرگ مالعمر 
رهبر این گروه، بازی صلح را پیچیده تر کرده است. در حالی که حکومت هم چنان 
تالش دارد از فشار پاکستان بر این گروه بهره مند شود و با میانجی گری و حمایت 
پاکستان طالبان را به صلح وادار کند، گروه واحد طالبان اکنون در توافق رسمی 
افغانستان و پاکستان به گروه های طالبان تقسیم شده است. از این رو، حتا اگر 
پاکستان تمایلی به همکاری با افغانستان داشته باشد و بر طالبان تحت نفوذ شان 
اعمال فشار کند، طالبان اکنون گروه های متفاوتی اند که برسر رهبری با هم درگیر 

جنگ اند. 
تقسیم طالبان به گروه های متفاوت در عین حالی که فرصت خوبی است برای 

گروه های  به  طالبان  تقسیمات  تالش های صلح  عرصه  در  گروه،  این  تضعیف 
متفاوت چالش های شورای عالی صلح را بیشتر کرده است. 

با توجه به مسایل باال، تعیین هیئت رهبری جدید به تنهایی گرهی را باز نمی کند. 
روبه روست.  نوی  و  کهنه  چالش های  با  نو،  رهبری  هیئت  وجود  با  شورا  این 
چالش هایی که ممکن است بار دیگر منجر به مصرف امکانات بیشتر شود و وقت 
بیشتر را ضایع کند اما دستاوردی در پی نداشته باشد. اما در عین حال، رهبری 
جدید شورای عالی صلح متنوع و همه شمول تر از قبل است. حضور حبیبه سرابی 
در هیئت رهبری این گروه می تواند به زنان افغانستان اطمینان بخش باشد که 
حقوق آنان معامله نمی شود و نماینده ی از زنان افغانستان روند مذاکرات صلح را 

زیر نظر دارد و در در تصمیم گیری های آن شریک است.

...ادامه یادداشت روز
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است،  متمرکز  افغانستان  بر  جدید  نظامی  تهدیدات  بر  اصلی  توجه  درحال حاضر  اگرچه 

خارجی  سیاست  ابتکارات  شکست  با  اغلب  که  ملی،  وحدت  دولت  سیاسی  شکست های 

ایاالت متحده پیچیده تر می شود، تهدیدی به مراتب جدی تر برای ثبات افغانستان در بر دارد 

تا بدترشدن شرایط امنیتی. در طی 18 ماه، پس از آن که درنتیجه ی توافق تقسیم قدرت که 

با میانجی گری ایاالت متحده اتفاق افتاد، دولت وحدت ملی روی کار آمد، نه طالبان و نه 

دولت اسالمی هنوز به تهدیدی وجودی برای دولت مرکزی افغانستان تبدیل نشده بودند. اما 

ناتوانی دولت وحدت ملی برای عمل به وعده های اصالحاتی اش، حمایت های سیاسی را 

برای دستورکار ملی آن کاهش داد، و هم چنین رویکرد ساده لوحانه ی آمریکا نسبت به کابل، 

به شکل فزاینده افغانستان را در مسیری به سوی بحران سیاسی قرار داده است. 

برای تشریح این وضعیت بالقوه فاجعه بار، مهم است تا این مسئله را بررسی کنیم که دولت 

وحدت ملی چگونه چنین بازی ضعیفی را از خود نشان داده است.  

رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله، دولتی را به ارث بردند که در همان 

زمان نیز دچار مشکالت فراوانی بود. نرخ رشد اقتصادی افغانستان از 14.4 درصد در سال 

2012، به 1.3 درصد در سال 2014 سقوط کرده بود. اگرچه هنوز خیلی زود است تا میزان 

آسیب ناشی از این رکود را ارزیابی کنیم، در اطالعات نامه ی سازمان سیا اشاره شده است که 

خروج نیروهای ائتالفی ناتو »تاثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است«. به طور خاص تر، 

بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2012، به بخش خدماتی مربوط بود 

که تا حد زیادی توسط حضور گسترده ی بین المللی تامین می شد.

گزارش سال 2013 بانک جهانی نشان می دهد که عالوه بر تاثیر مستقیم اقتصادی در این 

بخش، »افزایش عدم اطمینان که ناشی از انتقال سیاسی و امنیتی است« و »خشونت، جرایم 

اقتصادی، و فساد سیستماتیک« نیز بر رکود تاثیرگذار بوده است. 

دولت وحدت ملی قادر بوده است تا درآمد داخلی را در سال 2015 افزایش دهد، اما یک 

مطالعه ی اخیر توسط آژانس همکاری های توسعه ی بین المللی سوئد این نکته را برجسته 

کرده است که در آینده، »یک نظام مالی ضعیف، توانایی دولت وحدت ملی را برای جمع آوری 

درآمد مالیاتی و ارائه ی خدمات و کاالهای ضروری عمومی محدود خواهد کرد«. عالوه براین، 

در اولین سال دولت وحدت ملی، غنی و عبدالله مجبور بوده اند تا با تعدادی بی سابقه از تلفات 

ملکی و افزایش متناوب و 28 درصدی تلفات نیروهای امنیت ملی افغانستان دست و پنجه 

نرم کنند. هم چنین، چالش های اقتصادی و امنیتی، افغان ها را وادار کرده است تا کشور را 

با چنان سرعتی ترک کنند که اداره ی پاسپورت نمی تواند به همان سرعت برای آن ها مدارک 

الزم را تهیه کند.   

درحالی که آسان است تا بخش بزرگی از بار تقصیر را بر عهده ی دولت ضعیف رییس جمهور 

عملکرد  توسط  ملی  دولت وحدت  از مشکالت  بسیاری  اما  دهیم،  قرار  کرزی  حامد  سابق 

بی اساس واشنگتن درقبال این دولت در طی 18 ماه گذشته ایجاد شده است. تقسیم قدرت 

میان دو رقیب اصلی درطول پروسه ی انتخابات، تعهدی بلندپروازانه بود که توسط واشنگتن 

حمایت شده و بر افغانستان تحمیل شد. 

بااین حال، مخرب ترین واقعیت این است که ایاالت متحده و سازمان ملل متحد به عنوان 

امضاکننده ها و تضمین کننده های توافق نامه ی دولت وحدت ملی، از زمان آغاز این حکومت 

کار اندکی برای حفظ رهبری افغان ها در مسیر درست انجام داده اند. می توان گفت که آن ها 

بیش از حد با مدارا برخورد کرده اند. بدون ارتباط برقرارکردن میان نقاط عطف مشخص به 

و دیگر حامیان  ایاالت متحده  پیشرفت دولت وحدت ملی،  برای  بین المللی  مالی  حمایت 

بین المللی ناخواسته به ایجاد وضعیتی آشفته کمک کرده اند که امروز افغانستان با آن درگیر 

است. متاسفانه، یک دولت وحدت ملی پر از تکنوکرات های پرانرژی و توانا، فلج باقی مانده 

احیای  برای  را  مکانیسم هایی  است  داده  وعده   غنی  اشرف  رییس جمهور  اگرچه  و  است. 

اقتصادی در آستانه ی شکست به اجرا درآورد، او بیشتر زمانش را برای مقابله با مشکالت 

امنیتی و مدیریت تنش های سیاسی سپری می کند. 

برای مثال، هیچ دلیلی وجود ندارد که امضای فرمان تشکیل کمیسیون اصالحات انتخاباتی 

عبدالله  و  غنی  برای  دیگر  ماه  چند  آن،  از  پس  بگیرد.  زمان  ماه  پنج  رییس جمهور،  برای 

طول کشید تا اعضای این کمیسیون را انتخاب کنند. براساس گزارش شبکه ی تحلیل گران 

افغانستان، »این حقیقت که تعداد اندک باتجربه و دانش انتخاباتی، همه افراد حزبی هستند، 

این خطر را در بر دارد که این کمیسیون تبدیل به کمیسیونی بیشتر سیاسی شود تا تکنیکی«. 

به  هم  او  که  کرد  ارائه  رییس جمهور  به  را  اصالحات  از  لیستی  کمیسیون،  که  زمانی  حتا 

نوبه ی خود آن را برای تصویب به مجلس معرفی کرد، قانون گذاران این پیشنهادات را رد 

کردند. منازعات سیاسی، اصالحات انتخاباتی را تقریباً متوقف کرده است. جالب این جاست 

که رییس کمیسیون مستقل انتخابات، احمد یوسف نورستانی، در تاریخ 18 جنوری 2016 

»شفافیت  از  اطمینان  برای  فنی«  آمادگی های  »تمام  او  تیم  که  بود  گفته  خبرنگاران  به 

کامل« انتخابات پارلمانی و منطقه ای در تاریخ 15 اکتوبر را، تکمیل کرده است. هزینه ی 

پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی: 67 میلیون دالر.

با  روابط  بهبود  به منظور  قابل توجهی  سیاسی  اعتبارهای  هدردادن  با  ملی،  وحدت  دولت 

بر سر میز  را  بودند که اسالم آباد طالبان  باوجود آن که تعدادی هشدار داده  پاکستان، حتا 

مذاکره نخواهد آورد و جلوی خشونت در افغانستان را نخواهد گرفت، اوضاع را بدتر کرده 

بدون   و  زودرس  مذاکرات  به  اوباما  دولت  با عالقمندی  را  خود  آشتی  سیاست  غنی  است. 

آمادگی برای صلح با طالبان پیوند زده است. سرمایه گذاری های سیاسی بی نتیجه در بهبود 

باقی  انرژی های هدررفته  از  به عنوان حفره ای سیاه  و طالبان، هم چنان  پاکستان  با  روابط 

مانده است. 

تمام این ها منجر به کاهش شدید اعتماد عمومی نسبت به دولت وحدت ملی شده است. 

اتهامات رهبری فاسد و بی کفایت، و ناتوانی برای حفاظت از گروه های اقلیت و خبرنگاران، 

هم چنین شکست در ارائه ی وعده های اولیه برای اجرای اصالحات سیاسی، توزیع تذکره های 

الکترونیکی، و اختصاص بودجه به والیت ها، تردیدی جدی در ذهن  مردم افغانستان دررابطه 

با توانایی دولت وحدت ملی برای تامین امنیت کشور و حکومت داری موثر به وجود آورده است. 

این کاستی ها که با تداوم یک سیستم قضایی ناقص همراه شده اند که نه تنها در حمایت 

از زنان ناکام بوده است، بلکه تالش ها برای محاکمه ی عامالن جنایت علیه آنان را با مانع 

روبه رو کرده است، اعتماد به توانایی دولت وحدت ملی برای حفظ حاکمیت قانون را تضعیف 

نموده است. 

او را در رسیدن به  از زورمندانی که  ناتوانی غنی در تامین منافع بسیاری  ازلحاظ سیاسی، 

قله ی سیاسی در سال 2014 کمک کردند، نارضایتی ها را در میان نخبگان افغانستان دامن 

می زند. حامیان سابق غنی –ازجمله وزیر تجارت سابق انورالحق احدی، رییس جمهور سابق 

صبغت الله مجددی، و حاجی ظاهر قدیر از افراد قدرتمند ننگرهار- راه خود را از او جدا کرده و 

به شکلی فزاینده تبدیل به منتقدان دولت وحدت ملی می شوند. 

به طورمشابه، عطا محمد نور، والی بلخ و حامی جدی عبدالله در انتخابات ریاست جمهور سال 

2014، آشکارا نارضایتی خود را از این دولت ابراز کرده است. سال گذشته، عطا محمد نور 

به خبرنگاران گفت: »تمام آن چه آن ها انجام می دهند، یک نمایش است«. زمانی که از او 

دررابطه با این پرسیده شد که آیا دولت وحدت ملی به وعده های انتخاباتی اش عمل کرده 

است، او گفت: »من نمی توانم درحال حاضر هیچ موفقیتی در این زمینه را به یاد بیاورم«. 

بسیاری از فرماندهان قدرتمند سابق مجاهدین از والیت مادری عبدالله، پنجشیر، از این 

خشمگین هستند که دولت وحدت ملی هیچ موقعیت برجسته ای در دولت به مردم پنجشیر 

نداده است. 

درحقیقت، عبدالله که حمایت تعداد زیادی از فرماندهان سابق مجاهدین را در انتخابات با 

خود داشت، نتوانسته است کاری کند که آن ها خواستار انحالل دولت وحدت ملی نشوند. 

به منظور  اضطراری  جرگه ی  لویه  یک  برگزاری  روی  بر  جهادی«  »شورای  نوامبر،  ماه  در 

تشکیل دولت موقت تاکید کرد. برخی از چهره های قدرتمند، ازجمله رهبران مجاهدین در 

دوران اشغال شوروی سابق، عبدالرب رسول سیاف، بسم الله محمدی، عبدالرحیم وردک، 

ارغندیوال، محمدعمر داوودزی، محمداسماعیل خان، و  قانونی، عبدالهادی  محمدیونس 

هم چنین تعدادی از اعضای برجسته ی مجلس نمایندگان، حمایت خود را از چنین اقدامی 

اعالم کردند. 

هنوز زمان کافی برای نجات دولت وحدت ملی و قراردادن افغانستان در مسیر پایداری به 

موردنیاز  اصالحات  از  دوره ای  که  می دانند  به طورقطع  عبدالله  و  غنی  دارد.  وجود  بهبودی 

است. اما، به نظر می رسد که این دو رهبر افغانستان، فاقد اعتبار و توان سیاسی برای اعمال 

اصالحات ضروری هستند. ایاالت متحده، به جای تماشای بازی از گوشه ی زمین، باید با 

تاکید بر این که دولت وحدت ملی باید وعده های اصالحاتی خود را به اجرا درآورد، افغانستان 

را برای حرکت به جلو یاری برساند. 

را  آن  ملی  یا حاکمیت  درگیر شود،  افغانستان  دولت  روزانه ی  امور  در  نباید  ایاالت متحده 

نقض کند، بااین وجود، این کشور نیاز دارد تا روشن بسازد که سرمایه گذاری ایاالت متحده در 

افغانستان مشروط به پیشرفت است. رویکرد »تعهد بدون پاداش« ایاالت متحده، منجر به 

توانمندی غنی و عبدالله نشده است. 

جامعه ی جهانی از تاکتیک ایجاد ارتباطی میان پشتیبانی و پیشرفت، در مواردی نادر استفاده 

کرده است. برای مثال، در سال جاری، ایاالت متحده و بریتانیا حمایت مالی خود از شورای 

عالی صلح را به دلیل نواقص سازمانی متوقف کرد. سال گذشته، اتحادیه ی اروپا بودجه اش 

برای دولت افغانستان را به دلیل عدم پیشرفت در صدور تذکره های الکترونیکی به حالت 

تعلیق درآورد. اما این اقدامات در مقایسه با طرح های اصالحات سیاسی برجسته ای که در 

باال ذکر شدند، جزئی هستند. برای این که مشروط کردن کمک ها کارآمد باشد، ایاالت متحده 

سایر  و  متحده  ایاالت  دهد.  انجام  پیشرفت  برای  کابل  تشویق  از صرف  بیش  کاری  باید 

حامیان بین الملی باید میزان مناسبی از کمک های مالی را برای پیشرفت اصالحاتی کلیدی 

اختصاص بدهند که قوه های مجریه ، قضاییه و مقننه ی افغانستان را وادار به دستیابی به 

نتیجه در اقدامات خود نمایند. 

مهم تر از همه، ایاالت متحده باید کمک های مالی عمده به دولت وحدت ملی را مشروط بر 

اجرای اصالحات انتخاباتی کند. پروژه های عمده ی مربوط به حکومت داری، توسعه و امنیت، 

باید متوقف شوند مگر آن که دولت وحدت ملی نشان بدهد که گام های مشخصی را به سوی 

برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در پاییز سال جاری برداشته است. 

این امر ضروری است، چراکه بنا بر توافقی که منجر به شکل گیری دولت وحدت ملی شد، 

پایان  به  امسال  سپتامبر  ماه  در  است  قرار  عبدالله،  عبدالله  اجراییه  رییس   کاری  دوره ی 

برسد. غنی درحال حاضر دوره ی پارلمان را براساس فرمانی تمدید کرده است؛ اگر او یک 

فرمان دیگر را برای تمدید نقش ریاست اجرایی صادر کند، می توان چنین استدالل کرد که 

ایاالت  اداره می شود.  نه قانون اساسی،  افغانستان تحت قدرت ریاست جمهوری، و  دولت 

رخ  اتفاقی  اگر چنین  کند.  اتفاق تالش  این  از  پیشگیری  برای  قیمتی  به هر  باید  متحده 

بدهد، می تواند به معنای آغازی برای پایان دولت وحدت ملی باشد؛ گروه های مخالف، شامل 

رییس جمهور سابق حامد کرزی، برای لویه جرگه ای به منظور انحالل دولت وحدت ملی و 

دولت موقت فراخوان خواهند داد. 

اگر اساس حمایتی دولت وحدت ملی از هم بپاشد، نخبگان متعدد، زورمندان منطقه ای، و 

رهبران قومی، به  احتمال زیاد بر سر قدرت خواهند جنگید. نمی توان از ایاالت متحده که 

خسته از جنگ و درصدد خروج نیروها است انتظار داشت تا دولت را از چنین وضعیت بحرانی 

نجات بدهد. به منظور پیشگیری از چنین پایان فاجعه باری، دولت ایاالت متحده باید موضعی 

به مراتب جدی تر و شدیدتر در فشار برای اعمال اصالحات اتخاذ کند.   
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فارین پالیسی/ ایوانیس کاسکیناس

ترجمه: معصومه عرفانی

بخش دوم و پایانی

تجزیه ی جامعه ی سیاسی افغانستان رسعتی رسسام آور گرفته است. آیا کسی قادر است آن را متوقف سازد؟

دولت وحدت ملی، با هدردادن 
اعتبارهای سیاسی قابل توجهی به منظور 

بهبود روابط با پاکستان، حتا باوجود 
آن که تعدادی هشدار داده بودند که 

اسالم آباد طالبان را بر رس میز مذاکره 
نخواهد آورد و جلوی خشونت در 

افغانستان را نخواهد گرفت، اوضاع را 
بدتر کرده است. غنی سیاست آشتی 

خود را با عالقمندی دولت اوباما به 
مذاکرات زودرس و بدون  آمادگی 

برای صلح با طالبان پیوند زده است. 
رسمایه گذاری های سیاسی بی نتیجه 

در بهبود روابط با پاکستان و طالبان، 
هم چنان به عنوان حفره ای سیاه از 

انرژی های هدررفته باقی مانده است. 
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120شش ماهه

200$ USD یک ساله یک ساله
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وقتی احمد خندان بعد از رهایی از بازداشتگاه امریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا 

پسر  اکنون  او  شناخت.  را  خانواده اش  اعضای  به سختی  بازگشت،  افغانستان  به 

به نام بالل داشت که هرگز ندیده بود و قادر، بردارش، ریش کشیده بود.  جوانی 

مرده  افغانستان  در  امریکا  مداخله  سال های  جریان  در  هردو  خواهرش  و  مادر 

او  بوده است.  از مصیبت  ناشی  اندوه«  بود که »دلیل آن غم و  او معتقد  بودند و 

یازدهم  از حمله  را احساس نکردم«. پس  آزادی  به نشنل گفت: »من خوشحالی 

ایاالت  افغانستان،  به   2001 اکتوبر  ماه  در  امریکا  رهبری  به  تهاجم  و  سپتامبر 

متحده انتقال زندانیان به زندان گوانتامو را در ماه جنوری 2002 آغاز کرد. آن ها 

به عنوان »جنگ جویان دشمن« طبقه بندی شده و در ابتدا هرگونه محافظت تحت 

کنوانسیون جنوا را رد کردند.

از آن زمان تاکنون به صورت مجموعی حدود 220 افغان در آن جا نگهداری شده اند 

که بیشترین تعداد زندانیان از هر کشور را تشکیل می دهد. در حالی که اکثریت 

زندانیان آزاد شده اند، این اردوگاه هنوز باز است و هم چنان بر جنگ در افغانستان 

اثر می گذارد و بر میدان نبرد و میز گفت وگوها سایه می افگند.

بوو  امریکایی،  اسیر  سرباز  یک  حقانی  شبکه  تروریستان  می 2014،  ماه  در 

بریگدال، را در بدل پنج زندانی طالبان که در زندان گوانتانامو نگهداری می شدند، 

انتقال داده شدند؛ جایی که آن ها به عنوان شرط  آزاد کردند. این پنج مرد به قطر 

آزادی شان به ماندن در آن جا برای یک سال ملزم بودند. محدودیت سفر آن ها بعداً 

زندانیان پیشین  آینده آن ها، تمدید شد. دیگر  به دلیل تداوم گفت وگوها در مورد 

به همکاران کالن شاخه داعش در افغانستان تبدیل شده اند. یکی از آن ها؛ مال 

هواپیمای  حمله  یک  نتیجه ی  در  شدنش  کشته  از  قبل  گذشته  سال  عبدالرئوف، 

بود.  کرده  وفاداری  اعالم  گروه  این  به  هلمند،  جنوبی  والیت  در  سرنشین  بدون 

دومی، عبدالرحیم مسلم دوست، از خالفت خودخوانده دولت اسالمی حمایت کرده 

است.

اما گذشته از نمونه های برجسته تر تاثیر مداوم گوانتانامو بر افغانستان، این اردوگاه 

و  نیز شبح زده می سازد  را  پیشین کم تر شناخته شده  زندانیان  از  بسیاری  هم چنین 

نخواهد  التیام  هرگز  می گویند  آن ها  که  می گذارد  برجای  روانی  زخم های  خود  از 

یافت. برای این مردان، گوانتانامو سمبول سوء استفاده امریکایی ها از قدرت است 

و جنگ جاری ثبوتی است که بودن آن به بنیادگرایی در این کشور دامن زده است.

خندان در جمله ی تعداد اندکی از زندانیان پیشین و فعاالن جامعه مدنی بود که ماه 

گذشته با راه اندازی تظاهرات در برابر سفارت امریکا در کابل خواهان مسدود شدن 

آزاد  زندان گوانتانامو شدند. وی گفت: »اعضای مهم گروه طالبان در معامله ای 

شدند و اکنون در قطر هستند.« »اما ضعیفان و بی گناهان هنوز در زندان هستند«. 

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در اوایل سال 2009 دستوری را مبنی بر مسدود 

با  او  بر آن است که  باورها  کردن زندان گوانتانامو در مدت یک سال امضا کرد. 

ترک  از  قبل  می خواهد  هنوز  است،  شده  مواجه  کانگرس  مخالفت  با  که  وجودی 

زندان  که  زمانی  از  ببندد.  را  اردوگاه  این  آینده،  ماه جنوری سال  در  قدرت  کردن 

گوانتانامو برای نخستین بار ایجاد شد، 779 زندانی در آن جا نگهداری شده اند. از 

جمله 92 زندانی ای که هنوز آن جاست، 8 تن آن ها افغان هستند.

والیت  در   2002 سپتامبر  ماه  در  خندان  متحده،  ایاالت  حکومت  اسناد  به  نظر 

خوست، در شرق افغانستان، بازداشت شد. او قبل از این که سرانجام در 6 فبروری 

2013 به زندان گوانتانامو فرستاده شود، به زندان بگرام انتقال داده شده بود. به 

او سریال نمبر بین المللی 831 داده شده بود.

ایاالت متحده خندان را به عنوان زندانی ای با »ارزش استخباراتی متوسط« ارزیابی 

کرد که با یک »سلول ساخت بمب« محلی القاعده و طالبان ارتباط داشت. بخشی 

از شواهدی که علیه او استفاده شد این است که او در شفاخانه ای که توسط حزب 

اسالمی در جریان جنگ علیه شوروی ها و متحدین افغان ها اداره می شد، کار کرده 

است – جنبشی که واشنگتن از آن حمایت می کرد.

خندان هرگونه همکاری با تروریسم یا ستیزه جویی پس از سال 2001 را رد کرد و 

سرانجام در 11 اکتوبر 2006 دوباره به افغانستان انتقال داده شد.

تا  کرد  افتتاح  خصوصی  مکتب  یک  خوست،  در  خانه اش  به  بازگشت  از  پس  او 

جاگزین دواخانه ی خانواده اش شود که در نبود او سقوط کرده بود. اما او به نشنل 

گفت که به زودی بار دیگر توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و دوباره به بگرام 

برده شد؛ جایی که او تا ماه فبروری 2014، چندین سال نگهداری شد.

باز هم  او  بار دیگر در سوگ نشست.  با مرگ همسرش  او  این مدت،  در جریان 

خودش را سرزنش کرد که مخمصه باعث شده بود که وضعیت صحی همسرش رو 

به خرابی برود. وی گفت که او تقریباً چهل ساله بود و »به خاطر من مرد«. 

تقال  هنوز  و  کرد  ازدواج  دوباره  اخیراً  بدهد،  غذا  کودک  هفت  به  باید  که  خندان 

مورد  در  متحده  ایاالت  اسناد  بدهد.  سامان  و  سر  را  زندگی اش  دوباره  تا  می کند 

بازداشت بودن او در گوانتانامو او را به نام خندان قدیر خوشحال می شناسد که در 

1 جنوری 1969 متولد شده است. در این اسناد گفته شده است که او به هیئتی 

که پرونده ی او را بازبینی می کرد، حمالت یازدهم سپتامبر را محکوم کرده است. 

او گفته است: »کودکان یتیم شدند و من طوری احساس می کنم که گویا کودکان 

سفارت  برابر  در  گذشته  ماه  که  پیشینی  بازداشتی های  باشند«.  شده  یتیم  خودم 

بگرام،  زندان  در  اذیت ها  و  آزار  خواستند  هم چنین  می کردند  تظاهرات  امریکا 

اسارت  در   2002 سال  در  افغان  دو  جایی که  کنند؛  برجسته  را  کابل،  شمال  در 

امریکایی ها کشته شدند. 

زندان بگرام اکنون تحت کنترل حکومت افغانستان است، اما رفتار با بازداشتی ها 

در آن جا هنوز جنجال برانگیز است. اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، اخیراً 

فرمانی را صادر کرد که اجازه می دهد تروریست های مظنون بدون محاکمه برای 

مدت نامشخصی در بازداشتگاه بمانند. با این حال، طالبان هم چنان خواستار آزادی 

زندانیان نامشخص به عنوان یک اقدام اعتمادسازی، قبل از هرگونه گفت وگوهای 

معنادار، هستند. شریف الله شیرزاد در ماه جنوری 2003 بازدشت شده بود و قبل 

از این که سرانجام در ماه دسامبر 2009 آزاد شود، در بگرام و گوانتانامو نگهداری 

شده بود. او که در جریان این تظاهرات صحبت می کرد، گفت که وقتی شنید که 

به زودی آزاد می شود، خشمیگن و حیرت زده شده بود. »از آن ها پرسیدم پس هفت 

سال گذشته چه می شود؟ چرا من را دستگیر کردید؟ آن ها گفتند که ما نمی دانیم 

اما می دانیم که تو بی گناهی می توانی به خانه ات برگردی«. 

ترجمه: حمید مهدوی
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بگو مگو از

امور  وزیر  کلینتون،  هیالری  روز:  اطالعات 
خارجه پیشین که برای نامزدی حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا با 
هم حزبی اش برنی سندرز، سناتور کنگره این 
سومین  در  شنبه  روز  می کند،  رقابت  کشور 
نوادا  در  اندک  اختالفی  با  ایالتی  انتخابات 

پیروز شد.
کارولینای  در  همزمان  بی بی سی،  از  نقل  به 
جنجالی  میلیاردر  ترامپ،  دونالد  جنوبی، 
نامزدهای  دیگر  زیاد  اختالف  با  شد  موفق 

جمهوری خواه را شکست دهد.
که  شد  اعالم  آرا  شامرش  از  پس  شنبه  روز 
برنی  توانسته  درصد   52.۴ با  کلینتون  خانم 

سندرز را شکست دهد.
تنها  اولیه  آقای سندرز که در نظرسنجی های 
او  از  نوادا  دموکرات های  از  درصد   20 حدود 
پیرشفتی  با  توانست  بودند،  کرده  حامیت 
به  را  ایالت  این  آرای  درصد   ۴۷.5 چشم گیر 

خود اختصاص دهد.
ترامپ،  دونالد  که  هم  جنوبی  کارولینای  در 
رقیب  دو  با  جمهوری خواهان  اردوی  پیشتاز 
مارکو  و  تگزاس  سناتور  کروز،  تد  اصلی اش 
روبیو، سناتور اهل فلوریدا رقابت می کرد، موفق 
با اختصاص بیش از 3۴ درصد آرا پیروز  شد 

شود.
از  بیش  را  ترامپ  آقای  راه  پیروزی  این 
حزب  نهایی  نامزدی  کسب  برای  پیش 
در  تنها  که  او  می کند.  هموار  جمهوری خواه 
یک هفته گذشته با انتقادهای تندی از سوی 
پاپ  و  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
مواجه  جهان  کاتولیک های  رهرب  فرانسیس، 

شده بود، در یک سال گذشته تقریباً همیشه 
در صدر توجه طرفداران حزب جمهوری خواه 

بوده است.
ترامپ،  آقای  از  پس  و  جنوبی  کارولینای  در 
مارکو روبیو و تد کروز هر دو با کسب کمی 

بیش از 22 درصد آراء دوم و سوم شدند.
قرار گرفنت مارکو روبیو در رتبه دوم انتخابات 
برای  می تواند  جنوبی،  کارولینای  مقدماتی 
این سناتور جوان اهل فلوریدا، پیروزی بزرگی 
کشیدن  کنار  با  که  ویژه  به  شود.  محسوب 
جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، آقای روبیو 
از  بخشی  حامیت  که  باشد  امیدوار  می تواند 

طرفداران او را جذب کند.

جب بوش انرصاف داد
با مشخص شدن نتایج انتخابات مقدماتی در 
کارولینای جنوبی، جب بوش، که هم پدرش و 
هم برادرش روسای جمهور امریکا بوده اند، از 

ادامه رقابت ها کنار کشید.
سیاست مداران  که  زمانی  در  و  گذشته  سال 
نامزدی  برای  را  خود  یکی  یکی  امریکایی 
معرفی  جمهوری خواه  و  دموکرات  حزب  دو 
می کردند، از جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، 
یاد  جمهوری خواهان  نخست  امید  به عنوان 
می شد. اما او در حالی کنار کشید که همین 
بوش،  دبلیو  جرج  برادرش  پیش،  روز  چند 
کارزار  کمک  به  سابق،  جمهوری  رییس 

انتخاباتی اش آمده بود.
مقدماتی شنبه شب  انتخابات  در  بوش  آقای 
در کارولینای جنوبی، فقط حدود ۸ درصد آراء 
به  نسبت  فاحش  اختالف  با  و  کرد  را کسب 

آقایان ترامپ، روبیو و تد کروز، در رتبه چهارم 
قرار گرفت. بن کارسن، جراح بازنشسته هم که 
جمهوری خواهان  محبوب  کوتاه  مدتی  برای 
آراء  جدول  قعر  در  شنبه  روز  بود،  شده 
خود  به  را  آراء  درصد   ۷ تنها  و  گرفت  قرار 
کاسیچ،  جان  مشابه  درصدی  داد.  اختصاص 
دیگر جمهوری خواه این رقابت ها که در رتبه 

پنجم قرار گرفته است.
و  دموکرات ها  آینده،  هفته  طی 
جمهوری خواهان برای برگزاری یک انتخابات 
نظر  از  که  می شوند  حارض  دیگر  ایالتی 
است؛  شنبه  روز  متضاد  کامالً  جغرافیایی 
نوادا  ایالت  به  بار  این  یعنی جمهوری خواهان 
جنوبی  کارولینای  در  دموکرات ها  و  می روند 

مستقر می شوند.
نامزدهای هر دو حزب همزمان خود را آماده 
روزی  می کنند؛  مارچ(  )اول  بزرگ«  »سه شنبه 
که طی آن دموکرات ها و جمهوری خواهان در 
مقدماتی  انتخابات  صندوق  پای  ایالت  چند 

حزب خود خواهند رفت.
انتخابات روز شنبه سومین دور از رای گیری های 

درون حزبی در ایاالت مختلف امریکا بود.
در دور اول هیالری کلینتون با اختالفی بسیار 
مقدماتی  انتخابات  برد،  را  برنی سندرز  اندک 
دموکرات ها در آیوا به قدری شانه به شانه بود 
قرعه  با  برنده  تعین  حوزه ها  از  بعضی  در  که 

کشی انجام شد.
اردوی  برای  آیوا  ایالت  در  نتایج  اما 
تد  و  بود  غیرمنتظره  هم  جمهوری خواهان 
را  پیشتاز  ترامپ  دونالد  توانست  آن  در  کروز 

شکست دهد.

اطالعات روز: انفجار دو موتر مبب گذاری شده 
در شهر حمص سوریه دست کم ۴۶ کشته بر 
از  به عنوان یکی  این رخداد  از  جای گذاشت. 
شهر  در  دست  این  از  حمالتی  خونین ترین 
حمص طی پنج سال جنگ داخلی سوریه نام 

برده شده است.
روز  رویرتز  خربگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
یک شنبه، به نقل از گروه ناظر حقوق برش در 
مرکز  در  که  انفجارها  این  داد،  گزارش  سوریه 
شهر حمص، منطقه زهرا، رخ داده دست کم 100 

مجروح نیز بر جای گذاشته است.
گزارش این خربگزاری به تصاویر مربوط به این 
تلویزیونی  شبکه های  از  که  دارد  اشاره  رخداد 
در  و  می شود  پخش  سوریه  حکومت  هوادار 
آتش  در  که  موترهای  سوخته،  جنازه های  آن 
می سوزند و ویرانی های ناشی از این انفجارها 

نشان داده می شود.
شبکه های تلویزیونی سوریه هم چنین سخنان 
طالل برازی، فرماندار حمص، را بازتاب داده اند 
که شامر قربانیان این حمالت را 32 نفر اعالم 
در  برش  حقوق  ناظر  گروه  که  آماری  اما  کرده 
را دست کم 1۴  قربانیان  ارائه داده شامر  سوریه 

نفر بیشرت عنوان می کند.
اختیار  در  کامل  به طور  تقریباً  حمص  شهر 
ماه های  در  و  است  سوریه  حکومت  نیروهای 
بوده،  متعدد  مبب گذاری های  هدف  نیز  اخیر 
را  اما هیچ کدام شدت حمالت روز یک شنبه 

نداشته است.
به مبب گذاری  این حمالت می توان  از جمله 
ماه گذشته در این شهر اشاره کرد که 2۴ کشته 
بر جای گذاشت و گروه داعش نیز مسئولیت 

آن را بر عهده گرفت.

به گفته ی رامی عبدالرحامن، رییس گروه ناظر 
روز  مبب گذاری های  سوریه،  در  برش  حقوق 
یک شنبه در شهر حمص از نظر شامر قربانیان 
آن در یک سال و نیم اخیر بی سابقه بوده و در 
تنها  نیز  سوریه  داخلی  جنگ  سال  پنج  طول 
آن  از  که  گرفت  رساغ  می توان  را  حمله  یک 

مرگبارتر بوده است.
بین املللی  تالش های  میانه  در  حمالت  این 
شده  انجام  سوریه  در  آتش بس  اعالم  برای 
است در حالی که مخالفان بشار اسد گفته اند 
توقف  مورد  در  تضمین  دریافت  ازای  در  که 
حمالت دولت و متحدانش، حارض به پذیرش 
آتش بس هستند. بشار اسد نیز می گوید که او 
که  آن  رشط  به  است  آتش بس  پذیرش  آماده 
گروه های به گفته ی او »تروریستی« از آن به سود 

خود استفاده نکنند.

خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  روز:  اطالعات 
ایاالت متحده می گوید که با رسگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه بر رس برقراری آتش بس در 

سوریه به »توافق مقدماتی« رسیدند.
جان  آسوشیتدپرس،  خربگزاری  گزارش  به 
هم تای  با  که  کرد  اعالم  یک شنبه   روز  کری 
در  که  آتش بسی  مفاد  درباره  خود  روسی 
چند روز آینده در سوریه اعالم خواهد شد به 
توافق رسیدند و باید با طرف های درگیر وارد 

گفت و گو شوند.
که  گفت  کری  آقای  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
هنوز این تفاهم نهایی نشده و زمانی قابل اجرا 

است که باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
به  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدمیر  و 

توافق برسند.
وزرای خارجه امریکا و روسیه دومین بار است 
که در هفته ی جاری در گفت وگو های تلفونی 
به بررسی رشایط الزم برای ایجاد آتش بس در 

سوریه می پردازند.
مذاکرات  برای  که  دارند  تفاهم  طرف  دو 
رشایط«  و  »اخالقیات  باید  سوریه  آتش بس 
در نظر گرفته شود و سازمان هایی که سازمان 
ملل متحد آن ها را تروریست معرفی می کند 

از جریان مذاکرات کنار گذاشته شوند.

استفان دی میستورا، مناینده ویژه سازمان ملل 
حمالت  ادامه  دلیل  به  پیشرت  سوریه  امور  در 
طرف های درگیر مذاکرات صلح سوریه را که 
لغو  برگزار شود،  ژنو  بود سوم فربوری در  قرار 

کرد.
که  کردند  اعالم  شنبه  روز  اسد  مخالفان 
سوریه  ارتش  نیروهای  و  روسیه  چنان چه 
کنند،  متوقف  آن ها  علیه  را  خود  حمالت 

آتش بس را خواهند پذیرفت.
بشار اسد نیز صبح یک شنبه گفت، به رشطی 
که مخالفان از آتش بس »سوء استفاده« نکنند، 

آتش بس را می پذیرد.

رضورت  زمانی  هر  و  کاری  هر  از  بیش  و  پیش 

حامیت از دولت دیده می شود. رنج و مشقت و فقر 

را که در سال های گذشته تحمل کردیم، یکی دو 

سال دیگر هم روی آن، اما نگذاریم که نهادهای 

نوپا از رفنت باز ماند. حامیت و روحیه بخشی به نیروهای امنیتی اولین گامی 

و  فروپاشی  برطبل  همه  این  که  بگیریم  یاد  برداریم.  می توانیم  که  است 

سقوط »قرصک« ننوازیم. چه این که قرصک به مراتب خشن تر و وحشی تر و 

رام نشدنی تر از ساز لوگر است. به جای کرزی و غنی و دار و دسته هر دو، هر 

کدام از ما یا از قوم ما در قدرت باشیم، شاید بدتر از این ها عمل می کردیم. 

در جایی که قدرت بنیاد غارتی دارد، اقتصاد غارتی و فرهنگ رسشت زندگی 

و رفتار فردی هر کدام ما را با »متامیت خواهی« شکل داده است، انتطار 

چندانی برای کار بهرت و عمل بهرت وجود ندارد. گذشته از این ها، بودن غنی 

بتواند  او  که  کنیم  کاری  فقط  است.  نبودنش  از  بهرت  قرن(  دیکتاتور  )این 

دوره اش را تکمیل کند. دوباره انتخابات داشته باشیم ولو با تقلب و تغلب. 

کوشش کنیم و کمک کنیم که انتخابات پارملانی در سال آینده به خوبی و 

خوشی برگزار گردد. رسانه های ما این همه بلندگوی طالبان نشوند. روزنامه 

نگار شهروند اندکی مسئوليت پذیر باشد. فعال مدنی بدون پروژه هم بتواند 

یک شاخه گل خریداری کند و در صبح روشن صمیمیت به یک رسباز هدیه 

کند. البته به این معنا هم نیست که انتقاد را کنار بگذاریم، فقط از فاز انقالب 

و دگرگونی بهشت ساخنت این زمین بیرون آییم و همین نهادهای نیم بند 

دموکراتیک را اصالح کنیم و تقویت کنیم. در کل، سیاف نشوید دیگر!

پاكستان يك بار ديگر رضبه محكم بر روند اقتصادى 

چه  افغانستان  منايندگان  اما  كرد؛  وارد  افغانستان 

پذيرفته  پاكستان  خواست  اين  تا  كردند  معامله اي 

شود؟

در نشست دو جانبه اي افغانستان و پاكستان هفته گذشته روى موافقت نامه ي 

ترانزيتى و تجارىت ميان دو كشور فيصله صورت گرفت كه موترهاى باربرى 

افغانستاين  انتقال كاالهاى  براى  را  از خاك پاكستان  افغانستان اجازه ورود 

اىل بندر »واگه« را دارد اما در برگشت مني توانند كاالهاى هندوستاىن را به 

افغانستان انتقال دهند؛ اما الرى هاى پاكستان ضمن اين كه حق انتقال اين 

با  را  نوع كاال  انتقال دو طرفه اي هر  اجازه  توافق نامه  را دارند در منت  كاال 

استفاده از خاك افغانستان از/ به كشور هاى آسيای ميانه را نيز دارند. اين به 

اين مفهوم است كه اين توافق نامه قباًل بر اساس تخلفات پاكستان از مواد 

اين توافق نامه كه هامنا ترانزيت آزاد ميان كشور ها بود، نيز يك جانبه به نفع 

پاكستان استفاده می شد و اكنون كه در منت اين بحث تذكر يافته و به صورت 

قانوىن اين توافق نامه يك جانبه به نفع آن كشور تصحيح گرديد، زيرا مصارف 

برابر الرى هاى پاكستاىن می شوند.  بندر واگه دو  افغانستان اىل  الرى هاى 

حال سوال اين جاست كه هئيت افغانستاين كه به منظور رفع اين معضل و 

جامع ساخنت اين توافق نامه به نفع افغانستان در اين جلسه اشرتاك كرده بود، 

چه معامله اي در ُپشت پرده با پاكستان انجام داده تا اجازه دهند يك رضبه ي 

محكم ديگر بر پيكر اقتصاد افغانستان وارد گردد؟ 

مگر انتحار و انفجار كاىف نبود؟ 

ریيس جمهور و ریيس اجرائيه بايد از اعضاى اين هئيت بپرسند!

خیانت )ملی( واژه ی نام آشنا در رسزمین ما است. 

مصونت  از  فراوان اش،  کاربرد  برخالف  واژه  این 

از  دیار  این  در  خاین  است.  برخوردار  کانکریتی 

از  زبان  که  است  برخوردار  بلندی  جایگاه  چنان 

و  شهیدپرور  دیار  در  خاینین  می شود.  بند  آن  نوشنت  از  قلم  و  آن  اشاره 

مجاهد محور ما حاکامن بالمنازعه می باشند. در این جا آشکارا فسادهای 

می شود.  انسانیت  دشمن  تسلیم  والیت  یک  می گیرد.  صورت  میلیونی 

بخش  و  مکاتب  در  دالر  میلیون ها  می گردد.  چور  بانگ  از  مردم  رسمایه 

امنیت به صورت خیالی مورد دستربد قرار می گیرد. در قراردادها میلیون ها 

دستاورد  کوچک ترین  بدون  دیگر  پول  میلیون ها  می شود.  اختالس  پول 

که  نیست  کسی  می گردد.  صلح  بی درایت  کهن ساالن  شورای  مرصف 

بپرسد در این مدت چه ..... جز افزایش جنگ کدام دستاورد داشتید که 

باز بر طبل تدوام آن می کوبید. از کجای این نظام باید نالد. به کدام امید 

این جا زندگی کرد. هر روز ده ها انسان شاید جان اش را از دست بدهد. یا 

بر اساس انتحار و انفجار و یا در اثر جنگ و خشونت دوامدار. احتاماًل هر 

افراد عادی  اینجا زنی قربانی می شود. هر چند روز در این ویرانه  روز در 

به  این وضعیت جام کرده است.  برابر  گیروگان گرفته می شود و همه در 

احتامل قوی هیچ سمت دولتی بدون واسطه مقرر منی شود. کجای ارشف 

به  خاین  هیچ  وقتی  حکومت؟  بی بنیاد  ستون های  سایر  و  عبدالله  غنی، 

دادگاه کشیده منی شود و هیچ کاری انجام منی شود و هیچ امیدی وجود 

پایه  را حکومت می گذارید. شامی که حتا یک  نام خود  واقعًا  ندارد شام 

نوش  موش  مرگ  افتخار  با  چرا  منی توانید،  ساخته  را  خود  پایتخت  برق 

جان منی کنید. در واقع دیگر کار از فساد و تعصب گذشته است. این جا 

رساًم ظلم بیداد می کند. حاال به صورت آشکار همه اراده فساد را دارند و 

هیچ کس منی خواهد در اختالس بیت املال کم بیاورد. من بارها شنیده ام 

احمق  نزد  به جیب  و  رسید  پول  به  اگر کسی دستش  برخی می گویند  که 

بیش نیست. تا وقتی که قانون پیاده نشود و عدالت حداقلی تأمین نشود، 

هیچ امیدی برای زندگی که هیچ حتا زنده ماندن وجود ندارد. هر کی رفته 

می تواند جان اش را نجات دهد و حتا غرق دریا بهرت است از غرق شدن 

در باتالق فساد و تبعیض.

خالق ابراهیمی

Haroon Mutaref

Didar Mashriqi

انتخابات امریکا: 
کلینتون و ترامپ بردند، جب بوش انصراف داد

دو انفجار در شهر حمص سوریه دست کم ۴۶ کشته بر جای گذاشت

وزیران خارجه امریکا و روسیه
 بر سر آتش بس سوریه به »توافق مقدماتی« رسیدند
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رسمربی آرسنال اشتباهی عجیب در نشست خربی پس 

از دیدار آرسنال مقابل هال سیتی انجام داد. 

انگلیس  حذفی  جام  رقابت های  پنجم  دور  در  آرسنال 

گول  بدون  نتیجه  ا  ب امیریتس  در  سیتی  هال  مقابل 

دیدار  به  بعد  دور  به  صعودش  تکلیف  تا  شد  متوقف 

تکراری کشیده شود. آرسن ونگر، رسمربی آرسنال، در 

نشست خربی بعد از این دیدار مرتکب اشتباهی عجیب 

شد. 

که قصد  کرد  تاکید  نشست خربی  این  در  ونگر  آرسن 

ندارد صحبت های زیادی را مطرح کند چرا که می خواهد 

ا مقابل الس پاملاس  خودش را به متاشای دیدار بارسلون

عرص   )GMT(5:30 ساعت  از  که  اللیگا  رقابت های  در 

برگزار می شد، برساند. 

ونگر در حالی این مسئله را مطرح کرد که منی دانست 

در  و  آغاز شده  از ساعت GMT(3( عرص  ا  بارسلون دیدار 

بوده  نتیجه 1-1 در جریان  ا  ب نیز  او  زمان صحبت های 

است. 

آرسنال سه شنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 

ا قرار می گیرد.  قهرمانان اروپا مقابل بارسلون

و  مسی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  برزیلی  رونالدوی 

بازیکنان  متام  از  برتر  را  دو  این  رونالدو،  کریستیانو 

دیگر دانست. 

تیم  دو  هر  برای  بازی  سابقه  که  برزیلی  رونالدوی 

ا و رئال را در کارنامه دارد این روزها در میالن  بارسلون

به رس می برد و با دعوت ماسیمو موراتی، در سن سیرو 

نظاره نشسته  به  نزدیک  از  را  اینرت و سامپدوریا  دیدار 

بود. 

ا اسکای اسپورت در مورد مسی و رونالدو  او در گفتگو ب

بازیکنان  دیگر  از  برتر  بی شک  رونالدو  و  گفت: مسی 

مقایسه ای  بخواهم  اگر  اما  هستند  دنیا  حارض  حال 

کمی  مسی  که  بگویم  باید  باشم  داشته  دو  این  بین 

توپ  او  که  می کند. شکلی  بازی  رونالدو  از  فانتزی تر 

را به حرکت در می آورد، رسعت انتقال توپ او و تغییر 

زیباتری  شکل  او  بازی  به  اش،  ناگهانی  مسیرهای 

می دهد. 

رئال مادرید در دوران حضور رافا بنیتس، پس از انجام 

بازی در لیگ قهرمانان معموالً در اللیگا به مشکل 

برخورد می کرد. 

بازی   6 قهرمانان  لیگ  گروهی  دور  در  مادرید  رئال 

امتیاز   8 اللیگا  در  بازی   6 این  از  پس  و  کرد  برگزار 

را  اروپا  در  کارشان  رئالی ها  داد.  دست  از  را  حساس 

در  سپس  و  کردند  رشوع  شاختار  برابر   0-4 برتری  ا  ب

رو  پیش  از  گول  یک  با  را  گرانادا  زحمت  به  اللیگا 

برداشتند. درخشش کیلور ناواس مهم ترین دلیل ثبت 

برتری این تیم بود. 

در دومین بازی، رئال مقابل ماملو به برتری 2-0 رسید 

متوقف   1-1 اتلتیکو  مقابل  اللیگا  در  بالفاصله  و 

شد. رئال در سومین بازی خود در لیگ قهرمانان در 

زمین PSG بدون گول متوقف شد و پس از این بازی 

مهارهای  لطف  به  را  سلتا   1-3 شد  موفق  اللیگا  در 

استثنایی ناواس شکست دهد. 

رئال در بازی برگشت مقابل PSG موفق به پیروزی 0-1 

شد اما بعد از این دیدار بود که در زمین سویا اولین 

ا نتیجه 3-2 متحمل شد.  شکست اللیگایی خود را ب

کهکشانی ها در پنجمین بازی خود در لیگ قهرمانان 

موفق به برتری 4-3 در زمین شاختار شدند و چند روز 

بعد در زمین ایبار نیز 2-0 به پیروزی رسیدند. 

بازی خود در دور گروهی لیگ  رسانجام رئال آخرین 

ا برتری 8-0 مقابل ماملو پشت رسگذاشت  قهرمانان را ب

اما سه روز بعد در زمین ویارئال 1-0 شکست خورد. از 

دست دادن 8 امتیاز از 18 امتیاز ممکن در 6 دیداری 

که رئال پس از انجام بازی در لیگ قهرمانان برگزار 

ا آن  ب بنیتس  تیم  از معضلی داشت که  کرده، نشان 

دست به گریبان بود. 

ویدال: اگر به یووه گول بزنم 
خوشحالی منی کنم

آردا: در ترکیه فشار
 پاپاراتزی ها بیشرت از اسپانیاست

ماسکرانو: آماده نبودیم 
الس پاملاس را منی بردیم

بنیتس: گواردیوال 
در سیتی موفق خواهد بود

بارتومئو: 
نیامر بخاطر پول از بارسلونا منی رود

بنیتس: 
بیل بهرتین بازیکن جهان خواهد شد

آلگری: واقعاً از لواندوفسکی می ترسیم!

مویس: منچسرت یونایتد 
نباید فان خال را اخراج کند

آرتورو ویدال، هافبک بایرن مونیخ پیش 

ا تیم سابقش،  یوونتوس،  عنوان  از تقابل ب

کند،  خوشحالی  گول زنی  اگر  که  کرد 

نخواهد کرد. 

دو تیم سه شنبه شب در ورزشگاه یوونتوس 

ا در دیداری حساس به میدان خواهند  آره ن

تیم  به  عالقه  وجود  با  ویدال،  و  رفت 

ا بایرن پا  سابقش،  برای کسب پیروزی ب

به تورین خواهد گذاشت. 

تورین  به  رقیب  عنوان  به  من  گفت:  او 

باز می گردم نه دشمن. منی دانم چطور از 

من استقبال می شود. اگر گول زنی کنم، 

سال  چهار  در  کرد.  نخواهم   خوشحالی 

ا ارزشی یاد گرفتم. یووه را  من چیزهای ب

ترک کردم  زیرا به نظرم فرصت مناسبی 

برایم پیش آمده بود و این انتقال به نفع 

ابراین همه خوشحالیم.  ن یووه هم بود ب

بایرن،  در  حضورش  زمان  در  ویدال 

 بازی های یووه را به دقت دنبال می کرده 

شکی  گفت:  رابطه  این  در  او  است. 

نداشتم که بیانکونری به کورس قهرمانی 

وقتی  حتی  گشت.  بازخواهد  اسکودتو 

می دانستم  بودند  دوازدهم  رده ی  در 

بسیار  تیم  زیرا  برمی گردند  صدر  به  که 

منی شود.  تسلیم  که  دارند  قدرمتندی 

نگاه  تلویزیون  از  را  یووه  بازی های 

می کردم. در مونیخ من بیشرت زمانم را یا 

در خانه ام یا در حال فوتبال بازی کردن. 

دو  هر  می کنم  فکر  داد:  ادامه  ویدال 

اگر  دارند.  صعود  شانس  درصد   50 تیم 

بخواهم یکی از بازیکنان یووه را انتخاب 

کنم،  آن پل پوگبا خواهد بود زیرا بسیار 

پرتالش است و می تواند جزء بهرتین های 

جهان باشد. 

که  است  سال   5 به  نزدیک  توران  آرداد 

در خارج از ترکیه و رد اسپانیا مشغول به 

فوتبال است. 

فوتبال  بازیکن  محبوب ترین  و  بهرتین 

ترکیه پس از 4 فصل بازی در اتلتیکو، 

ا پیوست و در  تابستان گذشته به بارسلون

ابتدای جنوری اولین بازی خود برای این 

به  البته هنوز  آردا که  تیم را انجام داد. 

روزهای اوج خودش نرسیده، در مصاحبه 

آرزوی  همیشه  گفت:  حریت  نرشیه  با 

نه چلسی  داشتم  را  ا  بارسلون برای  بازی 

خودم  به  همیشه  منچسرتیونایتد.  نه  و 

از  عضوی  روزی  کاش  که ای  می گفتم 

اکنون  را شکر که  و خدا  باشم  ا  بارسلون

این رویا به واقعیت تبدیل شده است. 

در اسپانیا به نسبت ترکیه احساس آزادی 

پاپاراتزی ها  این جا  می کنم.  بیشرتی 

و  مسی  حتی  منی کنند.  تعقیب  را  شام 

فشار  پاپاراتزی ها  جانب  از  نیز  رونالدو 

زیادی را تحمل منی کنند. 

اینجا  دارد.  تفاوت  اتلتیکو  ا  ب بارسا 

فشارها روی من کمرت است. می دانم که 

در بارسا موفق خواهم شد و نیاز نیست 

بارسا  از  اثبات کنم. اگر روزی  چیزی را 

جدا شوم بدین معناست که از سطح اول 

فاصله گرفته ام. 

بارسلونا شنبه شب این هفته به زحمت 

پیروز  پاملاس  الس  زمین  در  شد  موفق 

شده و سه امتیاز دیگر به اندوخته هایش 

اضافه کند. 

بارسا ابتدا با گول سوارز پیش افتاد اما 

الس پاملاس خیلی زود کار را به تساوی 

کشاند و سپس به لطف گول نیامر بود 

که موفق شد 2-1 به پیروزی برسد. الس 

پاملاس به خصوص در 10 دقیقه پایانی 

فرصت های مناسب گول زنی را از دست 

داد. 

ماسکرانو در مورد این بازی به خربنگاران 

گفت: الس پاملاس بازی بزرگی به منایش 

می توانستیم  دوم  نیمه  در  گذاشت. 

فاصله را بیشرت کنیم اما موفق نشدیم 

و این باعث شد دقایق پایانی به سختی 

برای ما بگذرد. در توپ گیری به مشکل 

برخورد کرده بودیم. 

الس پاملاس و تیم هایی که فشار شدید 

را در دستور کار قرار می دهند می توانند 

آماده  اگر  و  برای شام مشکل ساز شوند 

را  تیم  این  منی توانستیم  نبودیم، 

بارسلونایی  زمین،  در  دهیم.  شکست 

امتیاز  سه  برای کسب  که  که  دیدیم  را 

مجموع  در  و  داشت  باالیی  انگیزه 

شایسته پیروزی بودیم. 

مادرید  رئال  بنیتس،  رسمربی سابق  رافا 

معتقد است که پپ گواردیوال در سیتی 

موفق خواهد بود. 

امتام  با  فصل  پایان  در   گواردیوال 

خواهد  سیتی  راهی  بایرن  ا  ب قراردادش 

برتر  لیگ  در  را  اش  ماجراجویی  و  شد 

آغاز خواهد کرد. حال بنیتس عنوان کرد 

که هم وطنش می تواند "دانش" و "شور و 

هیجان" را به سیتی منتقل کند. 

او گفت: درباره گواردیوال باید بگویم که 

مقابل  والنسیا  دیدار  در  را  او  ار  ب اولین 

بارسلونا دیدم. باشگاه من را دعوت کرد 

به  تالش هایم  خاطر  به  جایزه  یک  که 

رسمربی  او  موقع  آن  در  کند.  اهدا  من 

داشتیم.  هم  با  صحبتی  ما  و  بود  بارسا 

ا  ب و  دانش  ا  ب او خیلی  آمد.  او خوشم  از 

شور و انگیزه درباره مربی گری و مدیریت 

خاص  روش های  با  او  می کرد.  صحبت 

خودش کار می کند. از آن دسته است که 

درجه  در  زیرا  بود  خواهد  موفق  همیشه 

اول سخت کوش است و هم چنین رو به 

موفقیت قدم برمی دارد. خیلی انگیزه دارد 

عملکردش  متاشای  کند.  کار  خوب  که 

خیلی جذاب خواهد بود. او بازیکنانی را 

دوست دارد که بتوانند توپ را کنرتل کرده 

و منچسرتسیتی کامالً مناسب اوست. به 

نظرم منچسرتسیتی در تابستان تقویت 

این  در  از من  اگر  ابراین  ن ب و  خواهد شد 

خواهد  موفق  نظرم  کنید،  به  سوال  باره 

بود. 

باشگاه هایی  راس  در  منچسرتیونایتد 

گرفنت  خدمت  به  خواهان  که  است 

نیامر هستند و حارض است 190 میلیون 

یورو رقم فسخ قرارداد این بازیکن را نیز 

بپردازد. 

ا  بارسلون ا  ب نیامر  قرارداد  متدید  عدم 

از  او  جدایی  به  مربوط  شایعات  به  نیز 

ا در پایان فصل افزوده است.  بارسلون

باشگاه  رئیس  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 

در  میل  دیلی  ا  ب مصاحبه  در  ا  بارسلون

مورد این شایعات گفت: خواهیم دید که 

افتاد.  نیامر خواهد  مورد  در  اتفاقی  چه 

نیامر  که  دارم  اطمینان  شخصه  به  من 

و دیگر بازیکنان بارسا از حضور در این 

تیم خوشحالند و دوست دارند به فوتبال 

ا  ا ادامه دهند. می توانم ب خود در بارسلون

اطمینان بگویم که هیچ بازیکنی بارسا 

را بخاطر پول ترک نخواهد کرد. 

از  قبل  مثال  به طور  سوارز  و  نیامر 

دیگر  تیم هایی  از  ا  بارسلون به  پیوسنت 

اما  داشتند  باالتر  پیشنهاداتی  نیز 

آن ها  بپیوندند.  بارسا  به  دادند  ترجیح 

بروند  دیگر  تیمی  به  اگر  حاال  همین 

کرد.  خواهند  دریافت  نیز  بیشرتی  پول 

گفت  پیش رصاحتاً  چندی  که  مسی  یا 

ا  که در اروپا پیراهن تیمی غیر از بارسلون

است  بهرت  پس  کرد  نخواهد  تن  به  را 

باشگاه هایی به دنبال مسی هستند نیز 

او را فراموش کنند. 

رئال  سابق  بنیتس،  رسمربی  رافائل 

مادرید به متجید از گرت بیل پرداخت و 

عنوان کرد که او در طول دو سال آینده به 

بهرتین بازیکن جهان تبدیل خواهد شد. 

در  ماه   6 از  کمرت  اسپانیایی  رسمربی 

و گفته می شد که  ابئو حضور داشت  برن

ا  حامیت رختکن را از دست داده است. ب

ا بیل  این حال او همواره رابطه نزدیکی ب

داشت و مهره کلیدی تیم او،  ستاره ولزی 

به متجید  اسپانیایی  بود. حال رسمربی 

بیل پرداخت و مدعی شد در دو سال آینده 

او بهرتین بازیکن جهان خواهد شد. 

او گفت: من هیچ گاه مشکلی با گرت بیل 

مستحکم  و  حرفه ای  خیلی  او  نداشتم. 

بود و خوب گوش می کرد ولی چیزی که 

او دیدم،  پیرشفت  از هر چیزی در  بیش 

بوده است. زمینه هایی در بازی او هست 

می تواند  او  دارد.  پیرشفت  به  نیاز  که 

بازیکن  او  مشخصا  بشود.  هم  بهرت 

خیلی خوبی است ولی در طول چند سال 

آینده اگر همین روند را طی کند،  دلیلی 

منی بینم که بهرتین بازیکن جهان نشود. 

در  یوونتوس  رسمربی  آلگری،  مکس 

بایرن  مقابل  تیمش  مصاف  آستانه 

روبرت  مراقب  خیلی  باید  کرد  اذعان 

لواندوفسکی باشند. 

مرحله  چارچوب  در  شب  سه شنبه 

قهرمانان  لیگ  پایانی  یک هشتم 

ایتالیا  بایرن مونیخ در  اروپا  باشگاه های 

میهامن یوونتوس است. 

دویچه سایتونگ"  "زود  رابطه  در همین 

ا ماسیمیلیانو آلگری مصاحبه ای ترتیب  ب

که فصل  مورد خدیرا  در  مربی  این  داد. 

قبل از رئال مادرید به یووه پیوست گفت: 

سامی از نظر من یک بازیکن بسیار بزرگ 

است.  

بولونیا  مقابل  تیمش  بازی  در  آلگری 

به  که  ساله   28 هافبک  این  داد  ترجیح 

رس  پشت  را  اخیرش  مصدومیت  تازگی 

بایرن  مقابل  مصاف  برای  را  گذاشته 

به  خیلی  سامی  افزود:  او  کند.  حفظ 

موقع به میادین بازگشته و ما از داشنت او 

خوشحالیم. او بازیکن بسیار کم اشتباهی 

صحیحی  جاگیری های  همواره  و  است 

هافبک  به  تا  می رود  رفته  رفته  و  دارد 

تاثیرگذاری در حد و اندازه های آندرا پیرلو 

تبدیل شود. 

هم  بایرن  برابر  بازی  درمورد  مربی  این 

بایرنی ها  ترکیب  در  بازیکن  یک  گفت: 

هست که من واقعاً از او می ترسم: روبرت 

ندارم  قصد  حال  این  ا  ب لواندوفسکی. 

کنم.  وی  مهار  مامور  را  بازیکن  چندین 

می سازد،  قفس  دیگری  برای  که  کسی 

خودش هم منی تواند آزادانه حرکت کند. 

رسمربی سابق منچسرتیونایتد به حامیت 

این  لوئیس فان خال، رسمربی فعلی  از 

تیم پرداخت. 

در  خال  فان  لوئیس  ضعیف  عملکرد 

شایعات  تا  شده  باعث  منچسرتیونایتد 

این  قریب الوقوع  اخراج  پیرامون  زیادی 

رسمربی هلندی در رسانه های انگلیسی 

مویس،  دیوید  حال  این  ا  ب شود.  مطرح 

رسمربی سابق منچسرتیونایتد، که خود 

در  را  تیم  این  از  اخراج  سابقه  بار  یک 

مسئوالن  که  است  معتقد  دارد،  کارنامه 

برکنار  کار  از  را  خال  فان  باید  ن یونایتد 

کنند. مویس پیرامون این مسئله گفت: 

به  باید  ن منچسرتیونایتد  من  نظر  به 

همواره  که  شود  تبدیل  باشگاهی  یک 

از  من  می کند.  اخراج  را  خود  رسمربیان 

از 10 ماه کار خود را در  اینکه تنها پس 

اامید  ن بسیار  دادم،  از دست  باشگاه  این 

به خاطر چیزهای  یونایتد همواره  شدم. 

ا اهمیت تری از اخراج رسمربیان خود در  ب

شکست  از  همه  می شود.  شناخته  دنیا 

مقابل میتیلند صحبت می کنند در حالی 

که هنوز بازی برگشت در راه است. یونایتد 

ا پیروزی در الدترافورد به مرحله  می تواند ب

بعدی رقابت های لیگ اروپا صعود کند. 

را  رشوزبری  دوشنبه  هم چنین  یونایتد 

رقابت ها  و  دارند  رو  پیش  در جام حذفی 

برای آنان در فصل جاری هنوز متام نشده 

است. من از تیم انتظار دارم پس از غلبه 

بر رشوزبری، به مرحله بعدی رقابت های 

لیگ اروپا نیز صعود کند. 

به گفته رسانه های انگلیسی لوئیس فان 

خال، تنها سه بازی برای خروج یونایتد ار 

بحران فرصت دارد. 

ونگر و اشتباه عجیب 
در مورد زمان بازی بارسلونا

تفاوت مسی و کریستیانو
 از نگاه رونالدوی برزیلی

زیدان و مقابله با معضل عجیب 
رئال درزمان بنیتس
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اطالعات روز: اداره مهاجرت فدرال آملان آمار و ارقامی را 

از رد و یا تایید درخواست پناه جویانی که در سال گذشته به 

این کشور وارد شده اند، ارائه کرده است که طبق این آمار 

به درخواست بیش از 50 فیصد پناه جویان افغان جواب رد 

داده شده است.

دویچه وله گزارشی از این آمار و ارقام را به نرش رسانده که 

نشان می دهد  در جریان سال 2015 میالدی 31902 افغان 

مهاجرت  به  مربوطه  ادارت  به  پناهندگی  خواست  در  برای 

آملان مراجعه کرده اند که از این میان، 5966 پرونده ی آنان 

این رقم،  از میان  در هامن سال مورد بررسی قرار گرفت. 

47.6 درصد آنان با پاسخ مثبت روبه رو شدند و پاسخ به بقیه 

درخواست ها منفی بوده است.

از سویی هم آمار و ارقامی که اداره مهاجرت آملان از سال 

جاری میالدی منترش کرده است، نشان می دهد که تنها در 

ماه جنوری، 4949 پناه جوی افغان به گونه ی رسمی در آملان 

درخواست پناهندگی داده اند که پرونده ی 699 تن در نقاط 

مختلف آملان بررسی شده است. از این میان 330 تن جواب 

مثبت و 369 تن دیگر آنان با نتیجه منفی روبه رو شده اند.

براساس این گزارش، رقم مجموعی متقاضیان پناه جویی از 

سال  جنوری  ماه  نسبت  امسال  جنوری  ماه  در  افغانستان، 

2015 میالدی نزدیک به 5 برابر افزایش را نشان می دهد.

کشورهای  در  افغانستان  پناه جویان  حضور  حارض  حال  در 

گرفته  قرار  عراق  و  سوریه  از  پس  سوم  رده ی  در  اروپایی 

است. در سال گذشته میالدی افغانستان در جایگاه چهارم 

قرار داشت.

این آمار و ارقام نشان می دهد که تنها در ماه جنوری امسال 

بررسی  افغان در جریان  پناه جویان  47.2 درصد درخواست 

شده اند.  شناخته  پناهندگی  واجد رشایط  شان،  پرونده های 

 52103 میان  از  که  می دهد  نشان  گزارش  این  هم چنان 

متقاضی پناهندگی در ماه جنوری امسال در آملان، 64 درصد 

آنان واجد رشایط پناهندگی شناخته شده اند.

سال  در  که  کرد  اعالم  مهاجرین  امور  وزارت  پیش  چندی 

کشور   44 در  افغان  هزار   250 دست کم  میالدی   2015

 150 تنها  که  داده اند  پناهندگی  درخواست  جهان  صنعتی 

هزار افغان در این سال در کشور آملان درخواست داده اند.

اطالعات روز: اداره کرکت بورد افغانستان اعالم کرده که قرار 

است بازی کرکت در مضامین درسی مکاتب افزوده شده و این 

بازی در متام مکاتب در رسارس کشور تدریس شود. 

بر اساس اعالمیه ای که در وب سایت کرکت بورد افغانستان 

اداره  و  معارف  وزارت  میان  نیز  توافق نامه ای  شده،  منترش 

کرکت بورد در این مورد به امضا رسیده است. قرار است این 

برنامه از سال 2017 میالدی در مکاتب عملی شود.

 اداره کرکت بورد کشور گفته است که این طرح، در نوع خود 

ابتکاری جدید است و می تواند زمینه ی آموزش و بازی کرکت 

را به گونه حرفه ای در میان جوانان کشور فراهم کند. براساس 

این طرح که قرار است سال آینده میالدی عملی شود، کرکت 

مکاتب  سطح  از  را  برتر  چهره های  می تواند  افغانستان  بورد 

انتخاب کند و برای عضویت تیم ملی پرورش بدهد. کرکت 

بورد افغانستان در سال 2011 تنها کرکت بیست آوره را برای 

مکاتب آغاز کرده بود، اما حاال این اداره در نظر دارد تا کرکت 

پنجاه آوره را نیز شامل سازد. فعالً در مکاتب افغانستان ورزش 

مشخص به گونه ی حرفه ای و روشمند تدریس و یا مترین 

منی شود بلکه یک مضمون تحت عنوان »ورزش« در فهرست 

مضامین مکاتب وجود دارد که آن هم عمومی است.

گزارش  در  تایمز  نیویورک  روزنامه  روز:  اطالعات 

رییس  ویژه  مناینده  کابلوف،  از ضمیر  نقل  به  خود 

به  اين  از  مسکو  كه  است  نوشته  روسیه  جمهوری 

بعد با امريكا در رابطه با مسايل افغانستان همكاری 

نخواهند داشت. 

ضمیر کابلوف، گفته است كه مسکو به جريان های 

بیهوده منی پیوندد و امریکایی ها را نیز در جریان این 

موضوع قرار داده است.

نشست  در  ملی  تدارکات  کمیسیون  روز:  اطالعات 

میلیون   636 ارزش  به  پروژه   25 قرارداد  خود  اخیر 

افغانی را تصویب کرده است.

دفرت مطبوعات ریاست جمهوری در خربنامه ای گفته 

به  ملی  تدارکات  شنبه کمیسیون  روز  نشست  در  که 

ریاست رییس جمهور غنی در مورد 36 پروژه و موارد 

مستقل  اداره های  و  وزارت   11 به  مربوط  تدارکاتی 

حکومتی بحث شده که در نتیجه 25 قرارداد تصویب 

شد.

خربنامه افزوده که در این نشست دو قرارداد رد و یک 

قرار داد فسخ شده است. در خربنامه در مورد این که 

قراردادها مربوط به کدام وزارت و اداره حکومتی است 

اطالعات روز: مسئوالن بانک مرکزی )د افغانستان 

بانک( می گویند که در جریان یک سال، ارزش پول 

افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی 21 

درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی روز یک شنبه در  خلیل صدیق، رییس 

در  نوسانات  دلیل  که  گفت  کابل  در  خربی  نشست 

ارزش ارز عدم کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی 

نیست و این بانک پول را در بازار مطابق به نیازمندی ها 

عرضه و مدیریت کرده است.

به گفته ی خلیل صدیق، خارج شدن نیروهای خارجی، 

و  کشور  از  رسمایه  انتقال  و  رسمایه گذاری  کاهش 

مهاجرت ها عوامل اصلی بلند رفنت اسعار خارجی به 

ویژه دالر امریکایی در مقابل پول افغانی است. 

او افزود که کاهش پول افغانی در برابر دالر امریکایی 

به هیچ وجه اساس پولی ندارد و نه تنها ارزش افغانی 

در برابر دالر کاهش یافته، بلکه ارزش دالر در برابر 

سایر ارزهای جهانی نیز افزایش یافته است.

آقای صدیق گفت که براساس آمار بانک مرکزی در 

افغانستان که به خارج  یک سال گذشته شهروندان 

رفته اند، تقریباً دو و نیم میلیارد دالر را با خود برده اند 

و از این رو تقاضای دالر در بازار افزایش یافته است.

تقریباً دو سال پیش یا پیش از تشکیل حکومت وحدت 

روسیه و امریکا در حال حارض بر رس مسایل جهانی 

با هم تنش  اوکرایین  و  از جمله بحران های سوریه 

با  همکاری هایش  توقف  از  مسکو  حاال  و  دارند 

واشنگنت درباره ی افغانستان خرب داده است.

نیویورک تایمز به نقل از کابلوف گزارش داده است 

روسيه  دولتی  رسانه های  به  فربوری  ماه  در  او  كه 

گروه  با  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  در  كه  گفته 

طالبان اشرتاک منی کند.

 2 چهارجانبه  گروه هامهنگی  نشست  دور  چهارمني 

روز بعد با اشرتاك منايندگان افغانستان، پاکستان، 

امریکا و چین برگزار خواهد شد.

که  کاری  به  پیوسنت  از  مسکو  کابلوف  گفته ی  به 

واشنگنت آغاز می کند، خسته شده و به اشرتاک در 

اين گونه مسايل متایلی ندارد.  

اداره  که  است  آمده  تایمز  نیویورک  گزارش  در 

والدیمیر پوتین تصمیم گرفته تا بر تهدیدات امنیتی 

فوری برای روسيه مانند ظهور داعش در افغانستان، 

مترکز کند.  

که  ملی  وحدت  حکومت  مقام  یک  حال  همین  در 

نخواسته نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفته 

ادامه ی  به  را  مسكو  تا  دارد  تالش  کابل  که  است 

همکاری متقاعد كند، اما روسیه اين اداره را بخشی 

از بازی بزرگ امریکا در منطقه می داند.

جزئیات داده نشده است.

در همین حال در خربنامه آمده که در 21 قرارداد حفظ 

دفاع حدود  وزارت  قول اردوهای  تأسیسات  مراقبت  و 

290 میلیون افغانی رصفه جویی شده است.

در همین حال تعدیل قرارداد پروژه اعامر 19 باب مرکز 

بسته بندی محصوالت کشاورزی و تدارک وسایل مورد 

نیاز تولید انرژی دستگاه بند برق رسوبی نیز در این 

نشست تصویب شده است.

رییس جمهور غنی به مسئوالن تدارکات وزارت دفاع 

گفته است که در تدارک نیازمندی های این وزارت و 

قول اردوها از تولیدات داخلی استفاده کنند.

از سویی، خربنامه افزوده که رشکت برق برشنا طرح 

استفاده دستگاه انرژی آفتابی )سولر( را به حیث بدیل 

خط انتقال شبکه برق برای والیت فراه ارائه کرد که از 

سوی کمیسیون تدارکات ملی تصویب شد.

خربنامه افزوده که این دستگاه ها در مقایسه به شبکه 

به  افغانستان،  به  منطقه  کشورهای  از  برق  انتقال 

مراتب ارزان، مؤثر و مصون می باشد.

ملی  تدارکات  کمیسیون  خربنامه،  این  براساس 

تاکنون حدود 600 قرارداد را با ارزش مجموعی حدود 

96 میلیارد افغانی تصویب کرده که بالغ بر13 میلیارد 

افغانی در قراردادها رصفه جویی شده است.

ملی، یک دالر امریکایی تا 56 افغانی معامله می شد، 

اما امروز در بازارهای رصافی کابل، یک دالر به 69 

افغانی و 28 پول معامله می شود.

بانک مرکزی از اول ماه جدی سال جاری خورشیدی 

در حدود 300 میلیون دالر را به بازار عرضه کرده و قرار 

است تا پایان ماه حوت سال روان، در حدود 200 یا 

300 میلیون دالر دیگر را نیز به بازار عرضه کند.

خلیل صدیق گفت که هدف از عرضه دالر به بازار، 

کنرتل نوسانات غیرتوقعی پول افغانی است.

در سال 2015 درخواست بیش از 
50 فیصد پناه جویان افغان در 

آلمان رد شده است

بازی کرکت به مضامین درسی 
مکاتب افزوده می شود

روسیه:  با امریکا در رابطه با 
مسایل افغانستان همکاری نخواهیم کرد

کمیسیون تدارکات ملی 
قرارداد 25 پروژه را تصویب کرد

در طول یک سال ارزش افغانی 
در برابر دالر 21 درصد کاهش یافته است


