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تراکمشکافها،اصالحاتمیآید؟
چرا رییس حکومت وحدت ملی فرمان اصالحات انتخاباتی 
است  امضا  آماده  فرمان  ارگ می گوید  نمی کند؟  را صادر 
و تا صدور آن بحث ها با اعضای پارلمان جریان دارد تا 
این فرمان به سرنوشت فرمان قبلی اشرف غنی در مورد 
اصالحات انتخاباتی که از سوی مجلس رد شد، دچار نشود. 
ریاست اجراییه می گوید حلقاتی در اطراف اشرف غنی مانع 
اصالح نظام انتخاباتی می شوند. آگاهان امور اما می گویند 

سران حکومت وحدت ملی اراده برای اصالحات ندارند. 
پارلمان  اعضای  پایان رخصتی های زمستانی  تا  هفته  یک 

باقی نمانده است. با افتتاح شروع کار مجلس صدور...

از  داخلی  جنگ های  دوره ی  نخستین  در 
محلی  جنگ ساالران  تا 1994،  سال 1992 
بی رحم، سالح و موادمخدر را در کنار هم 
سراسر  در  که  جنگی  در  پیروزی  برای 
کشور برای قدرت به راه افتاده بود، استفاده 
کردند. پاکستان که مصمم بود تا متحدان 
پشتون خود را در کابل، پایتخت افغانستان، 
به  آی.اِس.آی  طریق  از  بگمارد،  قدرت  به 
حکمتیار،  گلبدین  خود،   متحد  مهم ترین 
سالح و بودجه ارسال می کرد. در آن زمان، 
او نخست وزیر ائتالفی لگام گسیخته بود که 
و  بمباران  صرف  را  سال  دو  نیروهایش 

موشک انداختن به کابل کردند. در طی...

سرمقاله | ص2

هیواد والو ته دکاري فرصتونو برابرول
»دسولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام« زمونږ بیوزلو خلکو ته، که په کلیو کې دي او که په ښارونو کې یو زیری دی، ځکه نوموړی پروګرام دهیواد په ۳۴والیتونو کې یو شان اقتصادی او پراختیایي 

خدمتونه په تدریج رسه تطبیق او عميل کوي. 

دې ميل پروګرام، څرنګه چې له نوم نه یې ښکاري، زمونږ سلګونو هیوادلو ته په عامه توګه لوستي کسانو، بزګرانو او کلیوالو ته د کار زمینه برابروي. دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزارت، دميل پیوستون 

پروګرام دساتنې اوڅارنې دپروژې په تطبیق چې ددې ميل پروګرام تر سیوري الندې عميل کیږي هغه پروژې چې په نسبي توګه ویجاړې شوي دي، بیاځلې ترمیم اورغول کیږي، کومې پروژې چې 

فعالیت نه لري بیاځلې په فعالیت پیل کوي اوکومې نیمه فعالې پروژی چې موجودې دي، بشپړفعالیت ته رسیږي. داټول کارونه دکلیوالودکرنیزواواقتصادي تولیداتو په زیاتوايل کې رغنده رول لوبوي 

اورسبیره پردې هیوادلوته دکاردرامینځته کیدو المل کیږي.

دافغانستان داسالمي جمهوري دولت ولس مرش جاللتآمب محمد ارشف غني ددې ميل پروګرام داعالم په ورځ داسی وویل: 

"... مونږ غواړودبڼونو اوکرنیزوحاصالتودزیاتوايل او دکرنیزاوبورسولو دسیستم د ښه وايل له پاره دهیواد بزګرانو رسه مايل مرسته وکړو.  د سولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام موخه داده چې بزګرانو 

ته پیسې ورکړل يش څو دهغو په وسیله دکرنې، بڼوالۍ او اوبو رسولو د ښه وايل له پاره کاروکړي او پدې ترتیب یې هم حاصالت زیات يش اوهم په کلیو کې کاري فرصتونه برابر يش...."

د سولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام په دریو پړاوونوکې تطبیق اوعميل کیږي، څرنګه چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزیرښاغيل انجنیر نصیر احمد دراين پدی اړه داسی وویل: 

"... دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت دکارموندنې اوږد مهالې اولڼد مهالې برنامې تر الس الندې نیويل دي چې په تطبیق رسه به یې دټولګټو پروژو دساتنې تر څنګ، دکاررامینځته کیدل او دکلیوايل 

اقتصاد غښتيل کیدل ددغو پروژو یو له مهمو او بنسټیزو اهدافو څخه شمیرل کیږي.  ددې ميل پروګرام په لومړي پړاو کې دننګرهار، کنړ، لغامن،بغالن، کندز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، 

کندهار، هرات او فراه والیتونه تر پوښښ الندې راځي چې ددې پړاو په تطبیق رسه به خلکو ته )۵،۲۵( میلیون کارې ورځې مینځته رايش. ....."

دسولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام دتطبیق کار اوس عمآل پیل شویدی او په عميل کیدو رسه یې ورځ ترورځې زمونږ کلیوال خپلې روښانه راتلونکې باندې ډاډمن کیږي او په پوره مینې رسه پکې 

برخه اخيل.

دیادونې وړده چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام تر اوسه، شاوخوا ۸۴۷۲۸ټولګټې بنسټیزې پروژې په عمل کې تطبیق او ګټی اخستنی ته سپاريل دي.  ښکاره ده چې د۱۳ 

نه زیاتو کلونو په تیریدو رسه دا پروژې په نسبې توګه استهالک شویدي چې ساتنې څارنې او بیارغونې ته اړټیا لري.  ددې بنسټیزو پروژودساتنې او څارنې برخه دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دميل 

پیوستون پروګرام پرمخ بیایي.  له همدې امله دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزیر، ښاغيل انجنیرنصیر احمد دراين پدې وروستیو کې دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام دساتنې 

اوڅارنې دنغدي وجهې )MCG( پروګرام لومړی پړاو په څواړونډووالیتونوکې په رسمي توګه پرانست چې دغه بهیر به په راتلونکي کې هم دوام ولري. 

په دې ترتیب دميل یووايل حکومت » دسولی له پاره دکارموندنې ميل پروګرام « په رامینځته کولو اودعمل په ساحه کې دهغه په تطبیقیدورسه یې په رښتیا هم دټولڼی بیوزلواو محرومو خلکو ته جدي 

پاملرنه کړیده او لدې الرې یې دهیواد دبیوزلو خلکو په ژوند کې دمثبت بدلون اودهغوی داقتصادي بنسټ په غښتيل کیدو کې مثبت ګامونه پورته کړیدي.  دسولې لپاره دکارموندنې ميل پروګرام، 

دخلکو داقتصادي ودې په تیره بیا کلیوالو ته دروښانه راتلونکي زیری ورکوي او دپاک خدای په مرسته ډیر ژربه په هیواد کې بیوزيل اوبیکاري ترزیاته حده کمه يش اودهیواد دپرمختګ اوترقۍ زمینه 

ورځ ترورځی پراخوالی ومومي. ددې ميل پروګرام په تطبیق رسه دکلیو او بانډو یوشمیربیوزلو او زیامننو خلکو ته چې بوختیا او مناسب کارته دنه الس ريس له امله، د هیواد پریښودوته اړ وو، لدې 

وروسته به له پخوا نه زیات په خپلو کلیو کې دخپل ژوند دوام ته هیله مند يش او دخپل برشي قوت په کارولو رسه به دخپلو کلیو پراختیایي چارې اوهم اقتصادي بنسټ غښتلی کړي اودپروژو په ساتنې 

څارنې او دهغوی د دوام په الره کې خپله وګړنیز ميل ونډه واخيل.  په رښتیا هم چې دحاللې روزۍ السته راوړل او کار ته الس رسی ددې المل کیږي څو خلک خپلې راتلونکې نه ډاډ ترالسه کړي 

اوهیواد ته دخدمت له الرې هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره خپل انساين اومعنوي قوت، په کارواچوي.

صفحه 2

نیروی افغان در آسمان

ادارهمحیطزیست:
ساالنهیکمیلیونتُنآالینده
درفضایکابلپخشمیشود

در  اشک  می شنویم،  را  آن  وقتی  است.  مقدس  ما  از  بعضی  برای  »افغان«  کلمه ی 

کاسه ی سر مان جمع می شود ) و ای بسا که این اشک از پیاله ی چشمان مان هم 

جاری شود(. همین کلمه اما برای بعضی دیگر از ما، ما شهروندان افغانستان، کلمه ی 

خوشگواری نیست؛ با شنیدن یا دیدن اش بخار می زنیم و زیر لب چیزهایی می گوییم که 

با توجه به وضعیت قواره ی مان در هنگام گفتن آن چیزها امکان ندارد آن چیزها چیزهای 

خوبی باشند.

خوب، این وضعی غیرنرمال نیست. شاید این وضعیت های »شدید« برای مردمان دیگر 

جهان تا حدی عجیب به نظر بیاید. ولی برای ما عجیب نیست. ما سر کلمه ی افغان که 

با همدیگر دعوا نکنیم، سر یک چیز بدتر دعوا خواهیم کرد. همین دیروز، سر کوچه ی 

ما جنگ وحشتناکی در گرفت. قصه از این قرار بود که آغا یعنی پدر جمیل پسر خود را با 

همان اسم جمیل صدا زد و یکی دیگر از شنیدن اسم آن پسر عصبانی شد. نظرمستقل او 

این بود که »جمیل« صفت خداوند جیم است و آدمی زاده را با صفت باری تعالی خواندن 

عین شرک است. وقتی طرفداران هر دو طرف به صحنه رسیدند،...
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بخش دوم

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
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تراکمشکافها،
اصالحاتمیآید؟

چرا رییس حکومت وحدت ملی فرمان اصالحات انتخاباتی را صادر 

نمی کند؟ ارگ می گوید فرمان آماده امضا است و تا صدور آن بحث ها 

با اعضای پارلمان جریان دارد تا این فرمان به سرنوشت فرمان قبلی 

اشرف غنی در مورد اصالحات انتخاباتی که از سوی مجلس رد شد، 

دچار نشود. ریاست اجراییه می گوید حلقاتی در اطراف اشرف غنی 

مانع اصالح نظام انتخاباتی می شوند. آگاهان امور اما می گویند سران 

حکومت وحدت ملی اراده برای اصالحات ندارند. 

یک هفته تا پایان رخصتی های زمستانی اعضای پارلمان باقی نمانده 

است. با افتتاح شروع کار مجلس صدور فرمان با موانع جدی قانونی 

روبه رو خواهد شد که در این صورت امکان به وجود آوردن اصالحات 

انتخاباتی با مشکل مواجه خواهد شد. در یک ماه گذشته که اعضای 

و  بحث  برای  کافی  فرصت  آن ها  غیبت  در  و  بودند  رخصت  مجلس 

با  و  داشت  وجود  هم  فرمان  چالش های  و  موانع  رفع  برای  چانه زنی 

توجه به این که اساسات فرمان در کابینه تصویب شده بود آیا در اندک 

زمانی باقی مانده این موانع رفع و دستور اصالحات انتخاباتی صادر 

خواهد شد؟ 

امر مسلم و قطعی این است که اصالحات انتخاباتی یکی از ستون 

پایه های شکل گیری حکومت وحدت ملی است. این حکومت نه بر 

اساس خواست و اراده مردم و نه بر محور قانون اساسی شکل گرفت 

بلکه بنیاد حکومت توافق نامه سیاسی است و عبدالله و غنی هم برای 

اجرایی شدن این توافق نامه تعهد سپردند. در صورتی که حکومت از 

راه  تنها  باشد،  بی اعتبار  و  لرزان  مردمی  و  قانونی  مشروعیت  نواحی 

ممکن برای ادامه کار آن اجرایی شدن توافق نامه سیاسی است. در 

محدود  اجراییه  و  ارگ  رضایت  به  انتخاباتی  اصالحات  حاضر  حال 

و مشروط شده است و این برداشت در جامعه شکل گرفته است در 

صورتی که دو طرف توافق کنند حتا اگر اصالحات هم انجام نشود، 

به  بستگی  بقای حکومت  و  دوام  زیرا، گفته می شود  ندارد.  اشکالی 

رضایت دو سهامدار قدرت دارد و اگر ارگ و اجراییه باهم توافق کنند، 

رضایت مردم همان خوشنودی رهبران حکومت وحدت ملی است. در 

این میان اما عنصر مردمی نادیده گرفته شده است. 

به  انتخاباتی  اصالحات  جمله  از  سیاسی،  توافق نامه  نباید  بنابراین، 

قدرت  تنها  با شکل گیری حکومت  داده شود.  تقلیل  اجراییه  و  ارگ 

به صورت مساویانه میان ارگ و اجراییه تقسیم نشد تا یک یا دو طرف 

قدرت کامل را از دست داده باشند آن چه از دست رفت و نادیده گرفته 

شد آرای مردم بود. آرا و اراده مردم توسط برگزار کنندگان انتخابات به 

تاراج رفت و این مسئله باعث شد انتخابات به بن بست کشیده شود. 

از این جهت حکومت وحدت ملی به یک معنا عبور از بحران بود و 

گویا از سر ناچاری و ناگزیری شکل گرفت. از این نظر، توافق نامه 

با  داکتر  دو  میان  که  بود  بحران  از  عبور  برای  سیاسی  نسخه  تنها 

تنش  و  از طب  افغانستان  تا سیاست  نوشته شد  میانجی جان کری 

سیاسی فرو بنشیند و به وضعیت عادی برگردد. این نسخه از اعتبار 

دو ساله برخوردار بود و برای این که تنش ها فروکش کند و عواملی که 

باعث اختالل و آشفتگی سیاسی شده بود، از میان برده شود. برای 

این منظور، به چند مورد از جمله اصالحات انتخاباتی، توزیع تذکره 

تعدیل  جرگه  لویه  تدویر  سرانجام  و  انتخابات  برگزاری  الکترونیکی، 

قانون اساسی اشاره شده بود. اکنون شش ماه بیشتر تا بی اعتبار شدن 

این توافق نامه باقی نمانده است. طی یک و نیم سال گذشته برای 

اجرایی شدن توافق نامه تنها یک گام و آن هم اصالحات انتخاباتی 

برداشته شده است که این مسئله اکنون خود تبدیل به کالف سردرگم 

شده است. 

چنین به نظر می آید، حکومتی که قرار بود افغانستان را از یک مقطع 

شده  بحران  به  تبدیل  خود  اکنون  دهد  عبور  چالش  از  پر  و  بحرانی 

با انجام یک سلسله اصالحات  است. قرار بود حکومت وحدت ملی 

اساسی ریشه های اصلی بحران را از ریشه حل کند اما اوضاع جاری 

و  گسترده تر  را  بحران  ریشه های  کنونی  دستگاه  که  می دهد  نشان 

عمیق تر کرده و مشکالت را انبار و شکاف ها را متراکم کرده است. 

گذشت زمان تنها فرصت اصالحات را هدر نمی دهد، بلکه خزان عمر 

حکومت از راه می رسد و یک عالم کاری که تا هنوز باید انجام داده 

می شد، انجام ناشده باقی است. 
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جواد ناجی 

اطالعات روز: مقام ها در اداره حفاظت محیط زیست کشور 
می گویند که حکومت قبىل و کنوىن، اراده ی براى کاهش 
آلودگى هوا ندارد و براساس آمار بانک جهانی، ساالنه یک 
پخش  کابل  فضای  در  معلق  ذرات  یا  آالینده  تُن  میلیون 
می شود و دولت برای پاک کاری آن هیچ هزینه ی را در نظر 

منی گیرد.
و  افغانستان  »رسانه های  عنوان  زیر  دیروز  که  نشست  در 
کاظم  محمد  شد،  برگزار  کابل  در  اجتامعی«  مسئولیت 
اداره حفاظت از محیط زیست   برنامه ریزی  هامیون، رییس 
گفت: »بر اساس آماری که بانک جهانی رصف در محدوده 
شهر کابل انجام داده، ساالنه یک میلیون تُن به شمول )۶۷۰ 
هزار تن دی اکسید کاربن و ۹۷هزار تن مونواکسید کاربن( 
آالینده به فضای شهر کابل پرتاب می شود ولی دولت هیچ 

هزینه ی را برای پاک کاری آن منی پردازد.«
آقای هامیون یادآور شد که سایر کشورهای جهان به ویژه 
ایاالت متحده امریکا، برای پاک کاری یک تن ذرات معلق 

در فضا، ۵۳۰۰ دالر هزینه می کند اما دولت افغانستان چنین 
هزینه ی را منی پردازد.

هامیون، نبود اراده سیاسی از سوی حکومت قبلی و فعلی، 
بازار،  اقتصاد  فرهنگى، ساختار  فقر ماىل و  قانون شکنی ها، 
کمبود  خشک،  هوای  و  آب  ناامنی ها،  ادامه  نفوس،  تراکم 
از  را  اقلیمی  تغییرات  و  ذی دخل  ادارات  میان  هامهنگی 

چالش های فرا راه اداره حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
او افزود که این اداره برنامه ها و پالیسی های مبارزه با آلودگی 
هوا را در سطح کشور ساخته است، ولی دولت هیچ متایلی 

برای متویل این برنامه ها ندارد.
شامری از رشکت کنندگان این نشست نیز گفتند که در حال 
حارض خاک و هوای شهر کابل به شدت آلوده است و این 

مسئله مشکالت زیادی را برای مردم به بار آورده است.
محیط  اهمیت  مورد  در  آگاهی دهی  لحاظ  از  رسانه ها 

زیست نقش مهم دارند
شامل  خربنگاران  اجتامعی  انجمن  سوی  از  نشست  این 

برگزار  افغان-آملان  همکاری  مؤسسه  همکاری  با  افغانستان 
لحاظ  از  را  رسانه ها  نقش  آن،  کنندگان  رشکت  و  بود  شده 
آگاهی دهی در مورد اهمیت محیط زیست برای شهروندان 

کشور مهم خواندند.
کشور  زیست  محیط  از  حفاظت  اداره  برنامه ریزی  رییس 
اهمیت  مورد  در  آگاهی دهی  لحاظ  از  رسانه ها  گفت، 
محیط زیست، چالش های محیط زیستی و مزیت هايی که 

افغانستان نسبت به سایر کشورها دارد، نقش برجسته دارند.
انرژی پاک مؤسسه همکاری آملان  ایمل، کارشناس  فرهاد 
و  آفتابی  انرژی  مانند  پاک  انرژی  از  استفاده  باید  گفت که 
برق آبی در جهت مبارزه با آلودگی هوا در میان مردم ترویج 

شود که نیاز به هزینه زیاد نیز ندارد.
متامی  برای  خطری  را  زیست  محیط  آلودگی  ایمل،  آقای 
باید  انسان ها یاد کرده و تاکید دارد که  زنده جان ها به ویژه 
سوی  از  زمینه  در  عامه  آگاهی دهی  برای  وسیعی  تبلیغات 

دولت به همکاری رسانه ها راه اندازی شود.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی در نشست اخیر کمیسیون 
در  ملی  وحدت  حکومت  که  است  گفته  ملی  تدارکات 
از  استفاده  و  داخلی  تولیدات  تقویت  منظور  به  دارد  نظر 
ظرفیت های داخلی، زمینه چاپ کتاب های درسی معارف را 

در داخل کشور فراهم کند.
خربنامه ای  نرش  با  دیروز  جمهوری  ریاست  مطبوعات  دفرت 
گفته است که در نشست روز شنبه کمیسیون تدارکات ملی، 
تولیدات  به  شدن  قایل  اولویت  به  توجه  با  جمهور  رییس 
داخلی تصمیم گرفته است که زمینه چاپ کتاب های درسی 

معارف در داخل کشور مساعد شود.
رشکت های  و  مطبعه ها  که  است  رضور  افزوده  غنی  آقای 
داخلی روی ظرفیت سازی شان بیشرت رسمایه گذاری کنند تا 
لحاظ  از  معارف  وزارت  درسی  کتاب های  چاپ  نیازمندی 

کمیت و کیفیت در داخلی کشور برآورده شود.
کشور  از  خارج  در  معارف  درسی  کتاب های  اعظم  بخش 

کتا ب های  چاپ  که  گفته  جمهور  ریس  می شود.  چاپ 
لحاظ کمیت و کیفیت مؤثر  از  از کشور  معارف در خارج 

نیست و باید از ظرفیت های داخلی حامیت شود.
 16 چاپ  قرارداد  معارف  وزارت  امسال  رسطان  ماه  در 
امضا  ویتنام  و  هند  با  را  معارف  درسی  کتاب  جلد  میلیون 
کرد. وزارت معارف آن زمان گفته بود که به تعداد 3 میلیون 
جلد کتاب های درسی در چاپ خانه های هندی تحت چاپ 

است.
کشورهای  از  شامری  در  مکتب ها  درسی  کتاب های  چاپ 
خارجی از جمله هند، پاکستان و ویتنام در جریان سال های 
شامری  است.  داشته  دنبال  به  را  زیادی  انتقادهای  گذشته 
ورشکستگی  باعث  مسئله  این  دارند،  باور  کارشناسان  از 

تعدادی زیادی از چاپ خانه های داخلی شده است.
میلیارد   13 شده  تصویب  قراردادهای  از  شامری  در 

افغانی رصفه جویی شده است

هم چنان خربنامه افزوده که کمیسیون تدارکات ملی تاکنون 
بیش از 6۰۰ قرارداد را به ارزش مجموعی حدود ۹۷ میلیارد 
افغانی منظور کرده که حدود 13 میلیارد افغانی در برخی از 

قراردادها رصفه جویی شده است.
مربوط  قرارداد   6 نیز  کمیسیون  این  شنبه  روز  نشست  در 
ساخت و اسفالت 13.۸ کیلومرت رسک در ولسوالی کوه بند 
والیت کاپیسا و اعامر فارم های زراعتی در والیت های پروان 

و بلخ به ارزش 1.1 میلیارد افغانی تصویب شده است.
وزارت  قرارداد  یک  نشست  این  در  که  آمده  خربنامه  در 
ملی  دفاع  وزارت  به  مربوط  پروژه  یک  و  رد  آب  و  انرژی 

فسخ شد.
اعامر رسک یکاولنگ- دره صوف نیز در این نشست مورد 
مأمور شده که طرح  فواید عامه  قرار گرفته و وزارت   بحث 
ارائه  کمیسیون  به  و  ترتیب  مورد  این  در  را  عملی  و  عاجل 

کند.

اطالعات روز: وزارت داخله می گوید که در حمالت راکتی 
تروریستان بر خانه های مسکونی در ولسوالی مروره والیت 
کرن یک کودک کشته و چهار کودک دیگر زخمی شده اند.
از  پیش   1۰:3۰ ساعت  حوالی  که  افزوده  داخله  وزارت 
بر خانه های  فیر راکت را  ظهر یک شنبه تروریستان چندین 
پرتاب  مروره  ولسوالی  برکلی  و  لرکلی  مناطق  در  مسکونی 

شده  کودک  پنج  زخمی شدن  و  کشته  به  منجر  که  کردند 
است.

این وزارت در خربنامه ای که در این مورد منترش کرده، نگفته 
که این راکت ها از سوی کدام گروه  مسلح پرتاب شده است.
شدن  کشته  به  منجر  که  را  حمالت  این گونه   داخله  وزارت 

کودکان می شود به شدت محکوم کرده است.

از  پاکستان،  با  هم مرز  و  کشور  رشق  در  کرن  والیت 
والیت های ناامن است. هرازگاهی نظامیان پاکستان نیز از آن 
بر خانه های مسکونی و جنگالت راکت شلیک  سوی مرز 
می کنند. این مسئله میان افغانستان و پاکستان تنش های را نیز 
خلق کرده است که در موارد وزارت خارجه سفیر پاکستان 

را احضار کرده است.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که یک 
نوجوان 14 ساله که قصد انجام حمله انتحاری در شهر کابل 
را داشت، از سوی مأموران این اداره، از ناحیه اول شهر کابل 

بازداشت شد.
که  است  نوشته  دیروزش  خربنامه  در  ملی  امنیت  ریاست 
این نوجوان نبی الله نام دارد که به نام مستعار نجیب الله قبالً 
انجام  برای  افغانستان  صلح  دشمنان  و  تروریستان  سوی  از 

حمالت انتحاری آموزش نظامی دیده  است.
فراگیری آموزش های  از  بعد  نوجوان  این  افزوده که  خربنامه 
الزم برای انجام اعامل تروریستی و انتحاری از مسیر والیت 
کرن وارد کابل شده بود که قبل از انجام حمله انتحاری از ناحیه 

اول شهر بازاشت شد.
امنیت ملی می گوید که تروریستان و دشمنان صلح افغانستان 
احساسات  از  نیرنگ  و  حیله  با  که  کرده اند  تالش  همواره 

کودکان برای انجام اعامل تروریستی شان که منجر به کشته 
شدن افراد بی گناه می شود، استفاده کنند.

امنیت ملی مشخص نکرده که این نوجوان از سوی کدام گروه 
تروریستی برای انجام حمالت انتحاری آموزش دیده و مأمور 
شده است. پیش از این بارها نیروهای امنیتی کشور کودکان را 
که از سوی گروه طالبان برای انجام حامالت انتحاری مأمور 

شده بودند، بازداشت کرده اند.

مصارف  می گویند  پکتیا  والیت  پرورش  و  آموزش  مقامات 
بیش از پنجاه مکتب خیالی را در این والیت قطع کردند.

پرورش  و  آموزش  معارف/  رییس  حکیمی  حکیم  لقامن 
والیت پکتیا می گوید که گویا هزاران شاگرد به این مکاتب 

خیالی می رفتند؛ مکاتبی که تنها به روی کاغذ وجود داشتند.
و  نشده  حل  کامل  طور  به  مشکل  این  هنوز  وی،  گفته  به 
تحقیقات آن ها برای دقیق ساخنت شامر مکاتب و شاگردان 

خیالی در والیت پکتیا ادامه دارد.
آقای حکیمی می گوید هدف از موجودیت این مکاتب بر 

روی کاغذها، تنها حیف و میل پول بوده است.
از  شاگرد  هزار  پکتیا 1۸۰  والیت  در  موجود  آمار  اساس  به 
آموزش  مرصوف  مکتب   3۵۰ در  دخرت  هزار  پنجاه  جمله 

هستند. آماری که ریاست معارف پکتیا آن را تایید منی کند.

بازسازی  برای  آمریکا  ویژه  بازرس  دفرت  هم  گذشته  سال 
دالر  میلیون   ۷۵۰ رفنت  هدر  احتامل  از  )سیگار(  افغانستان 
کمک آمریکا به معارف افغانستان ابراز نگرانی کرد و در مورد 
این  در  خیالی«  »مکاتب  موجودیت  و  معلامن  شامر  جعل 

کشور هشدار داد.
حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان نیز در اوایل سال جاری 
در نشست مجلس منایندگان این کشور گفته بود که مسئوالن 
پیشین این وزارت خانه  در زمان حکومت حامد کرزی، رییس 
جمهوری پیشین افغانستان، شامر مکاتب و معلامن را جعل 

کرده اند.
او در یک مصاحبه تازه با بی بی سی نیز بار دیگر تایید کرد که 
»مکاتب خیالی« هنوز در افغانستان وجود دارد و شامر آن ها 

در حال نوسان است.

یا کاهش  به گسرتش  این مکتب ها  بلخی گفت شامر  آقای 
ناامنی در نقاط مختلف این کشور بستگی دارد.

وزارت  در  ساختار  لحاظ  از  خیالی  مکتب های  که  افزود  او 
نداشنت  گاه  و  ناامنی  دلیل  به  ولی  دارند  وجود  معارف 

ساختامن، دانش آموزان منی توانند در آن ها درس بخوانند.
شاگرد  »وقتی  گفت:  خیالی  مکتب  تعریف  در  بلخی  آقای 
به مکتب نرود، خیمه فرسوده شده باشد و از بین رفته باشد، 
مکتب ساختامن نداشته باشد و منطقه هم ناامن باشد، این یک 

مکتب خیالی است.«
افغانستان حدود ۸  اکنون در  معارف،  اساس آمار وزارت  بر 
هزار  و حدود 16  معلم  هزار  دانش آموز، 1۷۰  میلیون  نیم  و 

مکتب وجود دارد.
)بی بی سی(

ادارهمحیطزیست:ساالنهیکمیلیونتُنآالینده
درفضایکابلپخشمیشود

رییس جمهور: 
کتاب های درسی معارف در داخل کشور چاپ خواهد شد

در حمالت راکتی بر خانه های مسکونی در کنر 
یک کودک کشته و چهار تن زخمی شدند

یک نوجوان که قصد حمله انتحاری در کابل را داشت بازداشت شد

بودجه بیش از پنجاه مکتب خیالی در والیت پکتیا افغانستان قطع شد



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

زمستان است و فضای شهر گرم تر و خشک تر از همه ی 

زمستان های گذشته: نه برفی ست، نه بارانی و نه امنیتی؛ 

برق نیز تازه وصل شده است.

نیم ساعت پیش تر پاسپورتم را با ویزای یکی از کشورها، 

انداخته،  کُت ام  دورنی  به جیب  و محکم  تحویل گرفته 

دلم برای دور شدن و بیرون شدن و یا بهتر بگویم: فرار 

فرط گرمی  از  و  آمده  پیاده  را  راه  گرم تر می شود. مسیر 

کُت ام را روی شانه هایم پایان کشیده، چهره های خسته 

مردم شهر را تماشا می کنم و کاروان هایی از موترهای زره 

را که تن یک جنایت کار را حمل می کنند.

کمی پیش تر، به چهار راهی صدارت می رسم. گیر و بار 

اعصاب  بلند  و  هارن های  ترافیک  است؛ حجم سنگین 

ایجاد  جرقه ای  ذهنم  به  آگاه  ناخود  موترها.  ُخردکن 

در  راهی صدارت،  بار چهار  این  نکند  این که:  می شود. 

فاصله کمی پایان تر از چهار راهی فواره آب، جایگاه 20 

سال قبل را از آن خود کند؛ همان زمانی که دکتر نجیب، 

رییس حکومت را در آن جا دار زدند.

بد  دهن  و  خاک  پر  کفش  حلق خشک،  تنگ،  خلق  با 

مزه مسیر را پیش می گیرم. پیش وزارت معارف می رسم. 

می نگرم،  معارف  وزارت  ساختمان  بلندای  به  سرباالیی 

مکانی، دفتری و یا اتاقی که در آن صدها میلیون دالر 

کشور  طفل  میلیون ها  و  قابیدند  گاومانند  و  قلمبه وار  را 

محروم  کتاب  و  معلم  ساختمان،  مکتب،  داشتن  از  را 

کردند؛ درون ام پر از حس نفرت می شود. آخر چرا اکثر 

حاکمان ات دزد و وطن فروش باشند؟ شرمندگي افزون تر 

از این آدم را آب نمی کند؟ ُخب، به قول کرزی: ما شیر 

هستم و قلمرو زیست ما جنگل. پس موجوداتی که در 

اند. اگر  پسا حیوان  اکثراً  بود و باش دارند،  این جنگل 

افشانی  خون  و  ویرانی  شاهد  روز  هر  ما  نمی بود  چنین 

نبودیم. پس باید اعتراف کرد که قلمرو زیست ما، قلمرو 

پسا حیوانی است و باید چاره ای جست.

مزدحم ترین  از  یکی  افغان،  ده  می آیم؛  جلوتر  کمی 

موتر  داخل  ترافیک  پولیس  کابل.  شهر  در  مکان ها 

که:  می زند  داد  رنجر  اسپیکر  از  هی  و  نشسته  رنجر 

کروال، تکسی و... زود باش برآی. همین ها همش خلق 

را  افغانستان است. اعصاب  این کالن شهر  تنگی های 

می خراشد؛ کنار رنجر می رسی و سخت دلت پر پر می زند 

بدهی  آنان درس منطق  به  و  بدهی  که محکم دشنامی 

و  تراکم  این  از  خودت  ترافیک،   پولیس  جناب  که: 

آلودگی صوتی کابل خسته نیستی که می آیی روی عابرین 

چنین ور رفته و داخل موتر راحت نشسته، داد می زنی؟ 

ده افغانان شلوِغ شلوغ است. پسر بچه های کوچک که 

هر کدام بابت پر کردن موتر ها از مسافر، 5-10 افغانی 

داراالمان  داد می زنند که: کوته سنگی،  پول می گيرند، 

و ... 

پراکنی های  عکس  و  می بینی  را  جاده  و  سرک  شلوغی 

پریروز اشرف غنی احمدزی را در همین منطقه که غیر 

از چند طفل کارگر خیابانی، حتا یک موتر و انسان دیگر 

روزهای دیگر چه شلوغ است.  و  امروز  نمی دید.  آدم  را 

می افتم.  است،  دکتر  که  دوستان  از  یکی  گفته ی  یاد 

چند سال قبل وی در یک گفت وگوی دوستانه می گفت: 

یا کشور نمی شود که  و  آباد  تا زمانی درست،  افغانستان 

چون  بگردنند،  آزادانه  افغانان  ده  در  نتوانند  کابلی  زنان 

دارند  و دختران جوانی هستند که دوست  زنان  از  خیلی 

لباس دلخواه شان  اجتماع  از جبر  به دور  و  به میل خود 

ببین، کاری که فکر می شود  و  بیا  بپوشند. ولی حاال  را 

یک خواب ابدی است برای کابلیان چون در جوار همین 

ده افغانان بود که فرخنده را زنده در آتش سوزاندند. به 

این جا  افزون است:  و  افزون  تنگی ها  هر صورت، خلق 

خود  قصه ی  این مجمل  از  شما  »افغانان«.  »ده«  هم 

خوانید!

کمی پیش می آیم. کتاب فروشی کنار سرک ده افغانان 

است. مشتری های تمام غرفه های کتاب خیلی ها کم تر از 

مشتری لیری لیالمی فروشی است که کاپشن های کهنه 

و فرسوده می فروشد. آن هایی هم که مشتری کتاب ها اند 

و کتاب ها را زیر و رو می کنند، کتاب گونه های مسایل 

کتاب  ارزش  که  شهری  کابل،  می خرند؛  دینی  آموزشی 

خیلی کم تر از ارزش جاکت لیالمی است.

سرای  طرف  می روم،  پیش  گرفته  داغون  اعصاب  با 

صدای  که  هستم  عمومی  باغ  پل  روی  دقیق  شهزاده. 

بازار مندوی را سر جای شان  بلندی تمام شلوغی دهن 

میخ کوب می کند. همه در جا می ایستند و دور و برشان را 

تماشا می کنند. انفجار و یا انتحار است. صدا کمی دورتر 

است. ناگهان دود و گرد و خاکی از آن سوی مرادخوانی 

بلند می شود. انگار تمام خانه های گلی مراد خوانی را به 

آواز صدا می زنند: وزارت  با یک  باشند. همه  بمب بسته 

دفاع را زد.

این جریان جنگ و انتحار همه را جگر خون و ناامید کرده 

است. پیرمردی سرش را تکان داده و  قدم زنان حرکت 

کشور  این  می گوید:  با خودش  می زنم،  می کند. حدس 

جور شدنی نیست. از این که این جا مانده است و از این 

کشور فرار نکرده است شاید پشیمان باشد، شاید هم نه و 

یک موضوع دیگری را در ذهن اش مرور می کرد.

حرف، حرف یک روز و یک انتحار نیست، انتحار، خون 

و ویرانی را دیگر قصه جدا بافته از روزمرگی های انسان 

افغانستانی نباید حساب کرد. جنگ، قصه دایمی و همه 

روزه ی آدم های این خاک شده است و این شهر، شهر 

ویرانی آرزوها است. از حمله انتحاری پریروز کنر هم خبر 

شدید که چطوری قبرستانی توانست که سه تا برادر جوان 

را و هر سه را در کنار هم بخود جای بدهد.

و جنگ  برای حمالت  تروریستان  نمی داند  دقیق  کسی 

بهاری شان در جنوب چه نقشه ی کشیده اند؟ در شمال 

بی گناه  انسان  هزار  چند  هلمند  در  و  می گذرد  چه  واقعاً 

بی خانه شدند و سرنوشت شان خون و خاک می شود؟

انگار این جنگ طوالنی دیگر رها بخش جغرافیای زیست 

ما نیست و باید ادامه یابد و انسان افعانستانی نیز مجبور 

است به خو گرفتن و  کنار آمدن با آن؛ راه چاره ی دیگر 

- مبارزه و مقاومت - نیز سخت و جان فرسا است. زندگی 

را چرکین می کند و ما نیز بی آن که زیسته باشیم، کشته 

خواهیم شد. راه چاره ای دیگری باید جست.

با آن  نیز  تباه کننده است. وقتی  بد است؛ جنگ  جنگ 

کنار باید آمد، یعنی کنار آمدن با فاجعه و پذیرفتن جنگ 

و ویرانی یعنی تباهی و دربدری بشر و ساکنان یک شهر. 

نیز  مسئله  و  قضیه  این  معکوس  امر  هست؛  گریز  راه 

ثمر  جنگی  تا  شود  ویران  بباید  شهری  است؛  ویران گر 

بخش شده باشد.

جلوی دروازه محکمه ابتدایی، یکی از کارمندان این اداره 

حین بیرون شدن از ساختمان، موترش را توقف داده از 

عسکر و محافظ دروازه چیزی می پرسد. پولیس می گوید: 

»چیزی نبود الستیک یک موتر پاره شده.«

وقتی حمله انتحاری که حیات اضافه تر از 15 آدم را به 

به  کند،  مجروح  را  دیگر  انسان  ده ها  و  بکشاند  نابودی 

و  باشد،  موتر  یک  الستیک  شدن  پنچر  یا  و  پاره  مثابه 

وقتی هم حمله باالی پارلمان کشور شارتی برق قلمداد 

شود، این یعنی عادی شدن فاجعه و زیستن در یک شهر 

فاجعه بار؛ فاجعه ی  مضاعف.
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کمی  اگر  کرده.  سقوط  دالر  برابر  در  افغانی  که  دارید  خرب  حتامً 

سخاوت مندانه بگویم، ارزش افغانی در برابر متامی پول ها کاهش یافته. 

زمینه  این  در  دولت  منی گویم  نیست.  ساخته  کسی  دست  از  هم  کاری 

که  می گویم  است؛  ناقص  دولت  برنامه ی  و  دارد  برنامه  یا  ندارد،  برنامه 

برابر  در  افغانی  ارزش  کاهش  از  جلوگیری  برای  برنامه  بهرتین  دولت 

پول های خارجی را دارد. ولی مشکل اساسی این است که هرچه در این 

مملکت بهرتین باشد، جواب منی دهد. 

ملت هم کاری به این مسایل ندارد، چرا؟ چون هنوز این مسئله که من 

بزرگ ترین  اوزبیک؛  فالنی  و  است  هزاره  فالنی  تاجیکی،  تو  پشتونم، 

دغدغه ی ملت را تشکیل می دهد. باید اعرتاف کرد که این مسئله خیلی 

دست خود ملت نیست، هر قوم از خود بزرگانی دارند و سخن بزرگان هم 

که رد شدنی نیست. 

برای بزرگان اقوام مسایل کوچکی چون کاهش ارزش پول مهم نیست. 

پمپ  تان  خدمت  را  تایش  دو  من  که  دارد  وجود  زمینه  این  در  دالیلی 

به  ما  ذهن  اتومات  اقوام،  بزرگان  می گوییم  که  همین  یک؛  می کنم. 

هرکه  می رود.  داخلی  جنگ های  و  جهاد  دوران  در  آن ها  فعالیت  میزان 

بیشرت جهاد و جنگ کرده باشد، بزرگی اش بیشرت آماس کرده و طبعاً که 

چیزی از الفبای ارزش پول یا سقوط و صعود ارزش پول نفهمند. مطمنئ 

از اقوام، چیزی در این  از بزرگان یکی  باشید اگر خدای نخواسته یکی 

زمینه می دانست، تا حاال به خاطر یک کلمه حرف حسابش، بیست درصد 

ذخیره دالر بانک مرکزی را قاپیده بود. دو؛ فرض می کنیم که متام این 

رهربان یک شبه دانشمند شده و سیر تا پیاز ارزش پول و پارامرتهای موثر 

در کاهش و افزایش ارزش پول را می فهمند. بازهم کاهش ارزش افغانی 

در برابر دالر مهم نیست، چرا؟ چون دخل و خرج شان به افغانی نیست. 

همه دالر دریافت می کنند. مباند که از کجا دریافت می کنند. اکیداً اعالم 

می کنم که فرض ما غلط است!

حاال بگذریم از پول، نشود یک دفعه هم از حکومت قرضدار شویم، هم 

در  اضطراری.  پادشاهان  روی  راست  یک  برویم  خود.  قوم  بزرگان  از 

باشیم،  واقع بین  اگر  اما  شد،  قومی  بزرگان  از  حرف  باال  پاراگراف های 

قومی  هر  از  شام  اند.  قومی  پادشاهان  بلکه  نه،  قومی  بزرگان  آن ها 

باشید، به نان، خانه، لباس، خدمات صحی، برق، آب، مکتب، دانشگاه 

و امثالهم رضورت دارید. پادشاهان قومی در این زمینه هیچ کاری برای 

را رفع کنید. ولی  تان  نیازهای  و  باید کار کنید  شام منی توانند. خودتان 

بدبختی این است که کار برای همه میرس نیست. کار در افغانستان به سه 

باشید، می توانید  اگر زمیندار  بخش عمده تقسیم می شود. زراعت )شام 

)کارهای  دولت  در  کار  بردارید(،  حاصل  و  کنید  کشت  خود  زمین  روی 

تاجیک 30  مثالً پشتون 50 درصد،  دولتی یک دفعه سهمیه بندی شده، 

درصد، هزاره 15 درصد، اوزبیک 5 درصد. دفعه ی بعد، همین سهم هر 

قوم میان بزرگان هامن قوم تقسیم شده، مثالً استاد فالنی یک وزارت، 

شش معینت، دو ریاست.( و کار در خارج از کشور )شام قانونی یا قاچاق 

برای پیداکردن پول و خریدن نان به کشورهای دیگر مهاجر می شوید.

پادشاهان  است.  قومی  پادشاهان  اختیار  در  کار  بخش  یک  که  دیدید 

انتخابات  بپذیرد. هنگام  را  او  پادشاهی  که  به کسی می دهد  را  کار  هم 

به صندوقش رای بریزد. هر وقت پادشاه الزم دید، باید به جاده بیاید و 

قبیل مسایل.  این  از  و  بدهد  بلند شعار  پادشاه خواست،  که  هر شعاری 

دارد.  وجود  ناامنی گسرتده  نیازهای خلق،  و  کار  مقابل  دیگر،  در سوی 

طالبان را که همه می شناسیم، داعش هم جدیداً عالوه شده، القاعده که 

این روزها ورزش و نرمش می کنند تا آمادگی بگیرند، قوماندان های ُخرد و 

ریزه ی محلی که در متام والیات وجود دارند. البته قانوناً اگر بحث کنیم، 

قوماندان های  به جزء  ربط منی گیرند،  قومی  پادشاهان  به  ناامنی ها  این 

کوتاه  مدت  یک  برای  و  می کنند  تجاوز  و  قتل  گاهی  از  هر  که  محلی 

قول و قریه را ناامن می سازند؛ بقیه را باید حکومت رسکوب یا کنرتل کند 

معامالت  دل  از  این که حکومت  است.  تقصیر حکومت  اگر منی کند،  و 

پادشاهان قومی بیرون شده، برای هیچ کسی مهم نیست. 

حاال یک جمع بندی مخترص می کنیم که چرا پادشاهان قومی، هم چنان 

پادشاه باقی می مانند؟ به این دالیل ساده:

کار را قسامً انحصار کرده؛

بلندگوهای مساجد و مالامامان را در اختیار دارند؛

در حکومت زور دارند و در محل زر؛

وارث شامری از مراسم اند که خلق به هر قیمتی حارضند در آن رشکت 

کنند؛

توان تولید رعب و وحشت های جزئی را دارند؛ 

مصونیت قضایی دارند، حتا می توانند مصونیت قضایی بفروشند؛

مردم هم که تا این جای کار، مردم همیشه در سنگر است و سنگرها ملک 

شخصی پادشاهان اند.

همین قدر بود. یک صلوات بلند و یک صلوات آهسته ختم بفرمایید! 

ما و پادشاهان قومی
جلیل سحر

این جریان جنگ و انتحار همه را جگر خون و ناامید کرده است. پیرمردی رسش را 
تکان داده و  قدم زنان حرکت می کند. حدس می زنم، با خودش می گوید: این کشور 
جور شدنی نیست. از این که این جا مانده است و از این کشور فرار نکرده است شاید 

پشیامن باشد، شاید هم نه و یک موضوع دیگری را در ذهن اش مرور می کرد.
حرف، حرف یک روز و یک انتحار نیست، انتحار، خون و ویرانی را دیگر قصه جدا 

بافته از روزمرگی های انسان افغانستانی نباید حساب کرد. جنگ، قصه دایمی و همه 
روزه ی آدم های این خاک شده است و این شهر، شهر ویرانی آرزوها است. از حمله 
انتحاری پریروز کرن هم خرب شدید که چطوری قربستانی توانست که سه تا برادر 

جوان را و هر سه را در کنار هم بخود جای بدهد.



روح خسته ی کابل؛ 

کنار آمدن با فاجعه
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 ،1994 تا   1992 سال  از  داخلی  جنگ های  دوره ی  نخستین  در 

جنگ ساالران محلی بی رحم، سالح و موادمخدر را در کنار هم برای 

پیروزی در جنگی که در سراسر کشور برای قدرت به راه افتاده بود، 

استفاده کردند. پاکستان که مصمم بود تا متحدان پشتون خود را 

در کابل، پایتخت افغانستان، به قدرت بگمارد، از طریق آی.اِس.

آی به مهم ترین متحد خود،  گلبدین حکمتیار، سالح و بودجه ارسال 

می کرد. در آن زمان، او نخست وزیر ائتالفی لگام گسیخته بود که 

نیروهایش دو سال را صرف بمباران و موشک انداختن به کابل کردند. 

در طی آن دوران، کابل تبدیل به ویران شهری شد و درحدود 50000 

نفر جان خود را از دست دادند. زمانی که او در به دست آوردن کنترل 

به نیروی پشتون  را  پایتخت شکست خورد، پاکستان حمایت خود 

منتقل کرد: طالبان، جنبشی  بود،  اخیراً شکل گرفته  تازه نفسی که 

بنیادگرا که از مدارس اسالمی شبه نظامیان برخاسته بود. 

رژیم طالبان، پس از تصرف کابل در سال 1996 و به دست گرفتن 

به کشت  تشویق  را  محلی  کشاورزان  کشور،  مناطق  بیشتر  کنترل 

تریاک کردند. دولت طالبان از تجارت صادراتی حمایت کرده و از 

درآمدهای مالیاتی بر تولید تریاک و هروئین بسیار بیش از حد نیاز 

خود دریافت می کرد. یکی از بررسی های سازمان ملل دررابطه با مواد 

مخدر نشان داد که طالبان در طی سه سال اولی که قدرت را به دست 

گرفته بودند، محصول تریاک این کشور را به 4500 تُن یا 75% از 

تولید جهانی تریاک در آن زمان افزایش داده بودند. 

خشک سالی  درحالی که   ،2000 سال  جوالی  ماه  در  بااین همه، 

را  کشور  گسترده  گرسنگی  و  فقر  و  شده  دوم  سال  وارد  ویران گر 

ناگهان کشت تریاک را به طور کامل  فرا گرفته بود، دولت طالبان 

ممنوع اعالم کرد. ظاهرا آن ها درپی به رسمیت شناخته شدن از سوی 

جامعه ی بین المللی و دریافت کمک بودند. بررسی بعدی سازمان ملل 

متحد که در 10030 روستا انجام گرفت، نشان داد که این ممنوعیت 

کشت تریاک را 94% کاهش داده و به 185 تُن رسانده بود. 

سه ماه بعد، طالبان هیئتی را به نمایندگی معاون وزیر امور خارجه ی 

نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  به  زاهد،  عبدالرحمان  خود، 

فرستادند تا بر سر ادامه ی ممنوعیت مواد مخدر در ازای به رسمیت 

جای  به  سازمان  این  اما  کنند.  معامله  دیپلماتیک  شناخته شدن 

پذیرش خواسته ی طالبان، تحریم های جدیدی را به دلیل حمایت 

از اسامه بن الدن بر این گروه تحمیل کردند. از سوی دیگر، ایاالت 

به حضور بن  الدن  انتقاد سازمان ملل متحد نسبت  اگرچه  متحده 

کمک های  به عنوان  دالر  میلیون   43 پرداخت  با  اما  کرد،  تایید  را 

خارجه،  امور  وزیر  داد.  پاداش  طالبان  به  درواقع  انسان دوستانه، 

کالین پاول، که این کمک را در ماه می 2001 اعالم کرد، گفت »ما 

از تصمیم طالبان برای ممنوعیت کشت خشخاش استقبال می کنیم« 

و از این رژیم درخواست کرد تا »روی تعدادی از مسایل اساسی که 

ما را از هم جدا می کند کار کنند: حمایت آن ها از تروریسم؛ نقض 

با  به ویژه رفتار آن ها  بین المللی حقوق بشر،  موازین شناخته شده ی 

زنان و دختران«. 

جنگ علیه تروریسم )2016-2001(

به  دیگر  بار  افغانستان،  نادیده گرفتن  دهه  یک  از  پس  واشنگتن، 

چند  تنها  این کشور شد.  متوجه  انتقام حمالت 11 سپتامبر  هدف 

هفته بعد در ماه اکتوبر 2001، ایاالت متحده شروع به بمب افکنی 

در آن کشور و پس از آن راه اندازی حمله ای به رهبری جنگ ساالران 

محلی کرد. رژیم طالبان سقوط کرد، و به گفته ی خبرنگار کهنه کار 

و  ناگهانی  »به حدی  سرعتی  با  اَپل،  آر.دبلیو  تایمز«  »نیویورک 

برای شان  استراتژی...  تفسیرگران  و  غیرمنتظره که مقامات دولت 

دشوار است چگونگی آن را توضیح بدهند«. اگرچه حمالت هوایی 

ایاالت متحده آسیب های روانی و فیزیکی قابل توجهی وارد آورد، اما 

بسیاری از جوامع دیگر در برابر بمباران هایی به مراتب گسترده تر دوام 

آوردند و به این شکل سقوط نکردند. با نگاهی به گذشته، به نظر 

می رسید که احتماالً ممنوعیت تریاک از لحاظ اقتصادی طالبان را 

آسیب پذیر کرده بوده است و یک پوسته ی توخالی از حکومت دینی 

آن ها برجا گذاشته بود که با اولین بمب افکنی های آمریکایی در هم 

شکست. 

برای دو دهه ی گذشته، افغانستان بیشترین میزان منابع خود –زمین، 

آب و نیروی کار- را به تولید تریاک و هروئین اختصاص داده بود. در 

زمانی که طالبان کشت خشخاش را ممنوع کردند، این کشور از لحاظ 

درآمدهای  نبود.  تریاک  کشت  سرزمین  از  بیش  چیزی  کشاورزی 

مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات و اشتغال زایی که از کشت و تجارت 

مواد مخدر به دست می آمد، اهمیت زیادی برای آن ها داشت. در این 

اقتصادی  درواقع یک خودکشی  مواد مخدر  ریشه کن سازی  زمینه، 

سقوط  آستانه ی  به  را  ضعیف  درحال حاضر  جامعه ی  یک  که  بود 

 2001 سال  در  متحد  ملل  سازمان  مطالعه ی  درحقیقت،  کشاند. 

نشان داد که این ممنوعیت »منجر به ازدست دادن عمده ی درآمد 

برای تقریباً حدود 3.3 میلیون نفر« شد که 15% جمعیت را تشکیل 

می دادند: ازجمله 80000 کشاورز، 480000 کارگر، و میلیون ها نفر 

از وابستگان آن ها.  

درحالی که بمب افکنی های آمریکا در سراسر ماه اکتوبر سال 2001 

ادامه داشتند، سازمان سیا 70 میلیون پول نقد که مستقیماً به آن جا 

فرستاده شده بود، را برای بسیج ائتالف قدیمی خود از جنگ ساالران 

که  هزینه ای  کنند؛  سرنگون  را  طالبان  که  کرد  صرف  قبیله ای 

رییس جمهور جورج دبلیو بوش بعدها بزرگ ترین »معامله «ی تاریخ 

نامید. سازمان سیا برای تصرف کابل و سایر شهرهای کلیدی، پول 

خود را برای حمایت از رهبران اتحاد شمال اختصاص داد که طالبان 

هرگز کامالً موفق به شکست آن ها نشده بودند. آن ها نیز به نوبه ی 

خود مدت ها قاچاق مواد مخدر در مناطق شمال شرقی افغانستان 

را که در سال های حکومت طالبان تحت تسلط خود داشتند کنترل 

از  گروهی  سراغ  به  هم چنین  سیا  سازمان  درعین حال،  می کردند. 

جنگ ساالران پشتونی رفت که در جنوب شرقی این کشور به عنوان 

قاچاق چیان  مواد مخدر فعال بوده اند. درنتیجه، زمانی که طالبان 

سرنگون شدند، زمینه برای از سرگیری تریاک و تجارت مواد مخدر 

در مقیاس بزرگی آماده شده بود. 

سیا  سازمان  شدند،  گرفته  پس  والیت ها  مراکز  و  کابل  که  زمانی 

مقامات  و  متحد  نظامی  نیروهای  به  را  عملیاتی  کنترل  سرعت  به 

مواد  سرکوب  برای  آن ها  بی منطق  برنامه های  که  سپرد  غیرنظامی 

مخدر در سال های آینده، درنهایت سود روبه رشد قاچاق هروئین را در 

ابتدا به جنگ ساالران و در سال های بعد، تا حد زیادی به چریک های 

طالبان منتقل کرد. در اولین سال اشغال افغانستان توسط ایاالت 

متحده، حتا پیش از آن که جنبش طالبان خود را بازسازی کرده باشد، 

برداشت تریاک به 3400 تُن افزایش یافت. قاچاق مواد مخدر در 

رشدی بی سابقه در طول تاریخ، تاثیر زیادی بر افزایش 62 درصدی 

تولید ناخلص ملی این کشور در سال 2003 داشت. در سال های 

نخست، دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایاالت متحده »هرگونه شواهدی 

بر این که پول مواد مخدر به جیب طالبان سرازیر می شود را رد کرد«، 

درحالی که سازمان سیا و ارتش آمریکا »چشم خود را بر فعالیت های 

مرتبط با مخدری که توسط جنگ ساالران بزرگ انجام می شد بسته 

بودند«. 

دو سال که کاخ سفید هیچ  تقریباً  از  اواخر سال 2004،  پس  در 

عالقه ای به این موضوع از خود نشان نداده و کنترل تریاک را به 

متحدان بریتانیایی و آموزش پولیس را به آلمان ها سپرده بود، ناگهان 

اطالعات تکان دهنده ی سازمان سیا را منتشر کرد، مبنی بر این که 

داشته  طالبان  احیای  در  مهمی  نقش  مخدر  مواد  تجارت  افزایش 

با  مبارزه  تهاجمی  استراتژی  یک  پاول،  خارجه،  امور  وزیر  است. 

مواد مخدر را درخواست کرد که توسط رییس جمهور بوش حمایت 

شد، ازجمله تخریب کشت زارها در مناطق روستایی افغانستان. اما 

سفیر ایاالت متحده، زلمی خلیلی زاد، با این رویکرد مخالفت کرد و 

وزیر اقتصاد افغانستان در آن زمان )که اکنون رییس جمهور کشور 

تایید کرد. او هشدار داده بود که  او را  نیز نظر  است( اشرف غنی 

دالر  میلیارد  بدون 20  برای ریشه کنی مواد مخدر،  برنامه ای  چنین 

کمک های خارجی برای کمک به ایجاد »راه های واقعی جایگزین 

برای امرارمعاش« به معنای »فقر گسترده« در کشور خواهد بود. 

مانند  خصوصی  پیمان کاران  به  را  کار  فوری  پاسخی  در  واشنگتن 

دین کورپ سپرد تا تیم های ریشه کن سازی افغان را آموزش دهند. 

بااین حال، به گفته ی خبرنگار »نیویورک تایمز« کارلوتا گال، این 

رویکرد تبدیل به نوعی شوخی شد! دو سال بعد، زمانی که شورش 

طالبان و کشت تریاک هر دو گسترش یافته بودند، سفارت آمریکا بار 

دیگر کابل را تحت فشار سنگینی برای قبول برنامه های آمریکا برای 

ریشه کن سازی  قرار داد. رییس جمهور کرزی پیشنهاد آمریکا را رد 

کرد و این مشکل جدی را حل ناشده باقی گذاشت. 

در  تریاک  کشت  با  دررابطه   2007 سال  در  ملل  سازمان  بررسی 

افغانستان نشان داد که برداشت ساالنه  24% افزایش یافته و به رکورد 

8200 تُن رسیده است که این رقم به معنای 53% از تولید ناخالص 

از عرضه ی غیرقانونی هروئین در جهان بود.  داخلی کشور و %93 

سازمان ملل متحد بیان داشت که گروه طالبان »نیازهای اقتصادی 

و  تدارکات  سالح ها،  بتوانند  تا  می کنند  تامین  مخدر  مواد  از  خود 

هزینه های شبه نظامیان را پرداخت کنند«. تحقیق انجام شده توسط 

موسسه ی صلح ایاالت متحده به این نتیجه رسید که در سال 2008، 

قلمروی خود داشت و  تولید هروئین در  پاالیشگاه  این جنبش 50 

98% مزارع خشخاش تریاک را کنترل می کرد. در آن سال، طالبان 

براساس گزارش ها 425 میلیون دالر از »مالیات« وضع شده بر تریاک 

جمع آوری کردند و با هر برداشت محصول، بودجه ی موردنیاز برای 

را  در روستاها  مبارزان جوان  از  استخدام یک گروه جدید  و  جذب 

آینده  در  بود  قرار  که  جوانانی  این  از  هرکدام  می آوردند.  به دست 

از  بیشتر  بسیار  دالر دریافت می کردند،  ماهانه 300  چریک شوند، 

آن چه می توانستند به عنوان کارگران مزرعه به دست بیاورند. 

در اواسط سال 2008، واشنگتن برای جلوگیری از گسترش شورش 

تصمیم گرفت تا 40000 سرباز جنگی آمریکا را به این کشور بفرستد، 

و نیروهای ائتالف را به 70000 نفر افزایش داد. هم چنین باتوجه به 

نقش مهم درآمد تریاک در شیوه ی جذب و استخدام طالبان، وزارت 

خزانه داری ایاالت متحده، واحد تهدیدات مالی افغانستان را تشکیل 

داد و 60 نفر از تحلیل گران خود را در آن واحد جنگی قرار داد که 

به  را  مخدر  مواد  تجارت  علیه  استراتژیک  تمام حمالت  مسئولیت 

عهده داشتند. 

غیرنظامی  کارشناسان  گروه  این  تحلیل گران،  از  یکی  گفته ی  به 

شبکه های  تحلیل  و  »تجزیه  از  کمی  روش های  از  بااستفاده 

اجتماعی« و »مدل سازی نفوذ«، »به حواله داران به عنوان عنصری 

حیاتی در شبکه ی این گروه شورشی اشاره کردند«. این مسئله باعث 

شد تا سربازان آمریکایی »اقداماتی دینامیک و فعال را روی دست 

بگیرند – به معنای واقعی کلمه، خراب کردن درهای دفاتر حواله و 

متوقف کردن کار آن ها«. چنین اقدامات »به شدت بحث برانگیزی« 

می توانست »به طور موقت شبکه های مالی این گروه شورشی را دچار 

مشکل بسازد« اما این دستاوردها »به هزینه ی سنگین ناراضی کردن 

تمام افراد روستاها« به دست می آمدند که زندگی های شان وابسته به 

را  از کسب و کار این حواله داران  بود که »بخش مهمی  وام هایی 

از طالبان  بار دیگر، حمایت  به این شکل، یک  تشکیل می داد«. 

افزایش می یافت. 

بودند  گسترش  درحال  سرعتی  چنان  با  شورشیان   ،2009 سال  در 

که دولت جدید اوباما در تالشی برای فلج ساختن طالبان، تصمیم 

به افزایش نیروهای نظامی ایاالت متحده تا 102000 نفر گرفت. 

پس از ماه ها افزایش نیروهای مستقر در افغانستان، استراتژی جنگی 

جدید رییس جمهور اوباما رسماً در تاریخ 13 فبروری سال 2010، در 

مارجه، شهری در والیت هلمند، آغاز شد. هم چنان که دسته های 

هلیکوپتر در حومه ی آن شهر فرود آمده و گردوغبار بلند می کردند، 

از  پر  زمین هایی  از  متحده  ایاالت  ارتش  تفنگ داران  از  صدهانفر 

هرچند  کردند.  حمله  شهر  گلی  دیوارهای  به  خشخاش  جوانه های 

درحقیقت  تفنگ داران  اما  بودند،  طالبان  شبه نظامیان  آن ها  هدف 

از  درصد  چهل  می کردند.  تصرف  را  جهانی  هروئین  تجارت  مرکز 

تریاک غیرقانونی جهان در این مناطق رشد می کرد و بخش بیشتر آن 

محصوالت در مارجه دادوستد می شدند. 

مک  استنلی  جنرال  متحده،  ایاالت  فرمانده ی  بعد،  هفته  یک 

کریستال، همراه با کریم خلیلی، معاون رییس جمهور افغانستان، با 

هلیکوپتر برای اعالم استراتژی جدید ضد شورش به این شهر رفتند. 

او به خبرنگاران گفت که این استراتژی برای آرام ساختن روستاهایی 

مانند مارجه قطعی و مطمئن بوده است. اما هرگز چنین نشد، چراکه 

تجارت مواد مخدر همیشه بر سر راه قرار می گرفت. یک زن بیوه ی 

افغان درمیان هیاهویی که کشاورزان دیگر راه انداخته بودند گفت: 

»آن ها مجبورند از روی من رد شوند و مرا بکشند قبل از آن که بتوانند 

مزارع خشخاش مرا از بین ببرند«. یکی از مقامات سفارت آمریکا 

که ازطریق تلفن ماهواره ای از مناطق تولید تریاک با من صحبت 

کردن  حل  بدون  جنگ  این  در  پیروزی  »امکان  گفت:  می کرد، 

مسئله ی تولید مواد مخدر در والیت هلمند وجود ندارد«. 

برای  مقاله ای  من  اتفاق ها،  این  تمام  از  بعد  قبل،  سال  شش 

»TomDispaTch« نوشتم و نسبت به شکستی قابل پیش بینی هشدار 

اندازه ی کافی  به  انتخاب  دادم. آن زمان من نوشته بودم: »ُخب، 

روشن است. ما می توانیم هم چنان این خاک خون آلود را در جنگی 

بی رحمانه با نتیجه ای نامشخص با خون بیشتری سرشار کنیم... یا 

وعلف کمک  بی آب  و  باستانی  این سرزمین  بازسازی  به  می توانیم 

حیوانات،  آغل  پرکردن  دوباره  باغستان ها،  کاشتن  دوباره  با  کنیم، 

از  جنگ  دهه  چندین  درطول  که  کشاورزی  زمین های  بازسازی  و 

به جایگزین  تبدیل  تا زمانی که محصوالت غذایی  بین رفته اند... 

آن قدر ساده که  بیان ساده تر،  به  تریاک شوند.  برای  اعتماد  قابل 

حتا واشنگتن هم شاید بتواند آن را بفهمد، ما تنها زمانی می توانیم 

سرزمین مواد مخدر را آرام بسازیم که آن جا دیگر سرزمین مواد مخدر 

نباشد«.
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سالون/ آلفرد دبلیو مک کوی

 ترجمه: معصومه عرفانی

بخش دوم

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
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سخیداد هاتف

کلمه ی »افغان« برای بعضی از ما مقدس است. وقتی آن را 

می شنویم، اشک در کاسه ی سر مان جمع می شود ) و ای بسا 

که این اشک از پیاله ی چشمان مان هم جاری شود(. همین 

افغانستان،  شهروندان  ما  ما،  از  دیگر  بعضی  برای  اما  کلمه 

بخار  دیدن اش  یا  شنیدن  با  نیست؛  خوشگواری  کلمه ی 

می زنیم و زیر لب چیزهایی می گوییم که با توجه به وضعیت 

قواره ی مان در هنگام گفتن آن چیزها امکان ندارد آن چیزها 

چیزهای خوبی باشند.

وضعیت های  این  شاید  نیست.  غیرنرمال  وضعی  این  خوب، 

نظر  به  عجیب  حدی  تا  جهان  دیگر  مردمان  برای  »شدید« 

که  افغان  کلمه ی  ما سر  نیست.  ما عجیب  برای  ولی  بیاید. 

با همدیگر دعوا نکنیم، سر یک چیز بدتر دعوا خواهیم کرد. 

همین دیروز، سر کوچه ی ما جنگ وحشتناکی در گرفت. قصه 

از این قرار بود که آغا یعنی پدر جمیل پسر خود را با همان اسم 

از شنیدن اسم آن پسر عصبانی  جمیل صدا زد و یکی دیگر 

بود که »جمیل« صفت خداوند جیم  این  او  شد. نظرمستقل 

باری تعالی خواندن عین شرک  با صفت  را  آدمی زاده  و  است 

است. وقتی طرفداران هر دو طرف به صحنه رسیدند، دیگر 

بحث آن قدر کج شده بود که رویش را اصالً نمی شد دید. این 

این می جیشید.  ایمان  به  آن  و  می داد  آن فحش  ناموس  به 

عمر انسان هم که همه می دانند کوتاه است و فرصت ها مثل 

را  همدیگر  گردن  حاال  می گذرند.  ابر  هم چون  اما  طالیند 

دندان نمی گیرید، کی می گیرید؟ 

این است که من فکر می کنم دعوا بر سر کلمه ی افغان آن قدر 

هم که خیال می کنیم بد نیست. یک دفعه دیدی که از دل 

به  ما  میان  در  ملی  هویت  گفتمان  عنیف  دعواهای  همین 

انتلکچوال قوی  یک حرکت – به قول دشوار نویسان وطنی- 

تبدیل شد و همه سود بردیم. ولی قصه ی من این نیست. من 

برای شما خاطره ی مثبتی از کلمه ی »افغان« نقل می کنم؛ تا 

نپندارید که در این واژه هیچ حسنی نیست.

نظر من این است که ظرفیت های دیپلماتیک و روان شناختی 

به سطح  طیاره خوب  در  و  هوا  در  که  چندان  افغان  کلمه ی 

یعنی  جانب،  آن  خدمت  نمی آیند.  دیگر  جاهای  در  می آیند، 

شما، عرض شود که باری این جانب، یعنی من، سفری داشتم 

و هفت هزار  ارتفاع سی  در  با طیاره.  آرام-  اوقیانوس  فراز  از 

پایی. نزدیک دریچه ی طیاره نشسته بودم. خانم شصت و چند 

ساله ای در چوکی سوم نشسته بود و بین من و او یک چوکی 

خالی بود. در قسمتی از سفر، پیش خدمت طیاره آب و چای 

و قهوه آورده بود و من در خواب غفلت مانده بودم. خانم که 

دلش برای من سوخته بود، به آرامی شانه ام را تکان داد و با 

انگلیسی مالیمی گفت: »ببخشید، چیزی میل دارید؟« تشکر 

کردم و برای این که تیر مهربانی او به سنگ نخورد، یک پیاله 

»از  گفتم:  کجایی؟«.  »از  پرسید:  من  از  خانم  گرفتم.  آب 

افغانستان«. پس از مکثی بسیار طوالنی گفت:

»آها، از دیدن تان خوش حالم.«

گفت:  خود  به  مکث طوالنی خطاب  آن  فاصله  در  نظرم،  به 

»زنکه ی بی عقل! بفرما، خوب نبود بی هوش افتاده بود؟ شاید 

بخور.  حاال  کند.  منفجر  را  طیاره  باید  که  بود  کرده  فراموش 

همیشه همین طور هستی. کارت بیدار کردن فتنه های خفته 

است«!.

اما واقعیت آن بود که در آن موقعیت تیر از کمان جسته بود 

و آن خانم هیچ کاری از دست اش بر نمی آمد. در ارتفاع سی 

و هفت هزار پایی، بر فراز یک اقیانوس بی کران، چه کاری 

می توانست بکند )مخصوصاً که هر اقدامی برای او خطرناک تر 

انفجار  موج  و  بود  خالی  او  و  من  بین  چوکی  چون  بود؛  هم 

کند(؟ ظاهراً شصت  را متالشی  او  بدن  می توانست مستقیماً 

و چند سال زندگی هم به او یاد داده بود که دیگر هرگز بر خر 

شیطان، یعنی لج ِ بی جا، سوار نشود. این است که در کمال 

خیلی  افغانستان  مردم  به  »من  گفت:  اندیشی  دور  و  منطق 

احترام دارم. افغان ها مردمی متمدن و باهوشی هستند و در 

صداقت و مالیمت و مهربانی نظیر ندارند.«

با خود اندیشیدم: »حاال که حداقل  از او تشکر کردم و فوراً 

موقع  بهترین  نمی ترسد،  افغان  این  از  سفران  هم  از  یکی 

آن  از  پیش  ساعت  چند  در  بروم.«  دست شویی  به  که  است 

گفت وگوی سازنده می ترسیدم که به محضی که از جای خود 

بلند شوم، همه شروع کنند به داد و فریاد و جلو رفتن من به 

دست شویی را بگیرند.

به خانم گفتم: »معذرت می خواهم، می خواهم به دست شویی 

بروم.« از قیافه اش پیدا بود که خیلی ترسیده است. با لبخندی 

از  پیش  چانس  بد  آدم های  که  لبخندها  همان  از  ضعیف) 

بی هوش شدن می زنند( گفت: »بفرمایید!« از پیش رویش که 

رد شدم، حتماً »پیسه دانی«ام را در جیب عقبی پتلونم دید که 

آن  که  از کجا می دانست  داشت.  آهی سرد کشید. حق هم 

برجسته گی مستطیلی جیب عقبی من سالح کشتار جمعی بود 

یا یک پیسه دانی معصوم؟ در دست شویی خیلی دیر نشستم. 

نه برای آن که فشار خون آن خانم نازک دل را باالتر ببرم. بل 

به این خاطر که فکر کردم وقتی به چوکی خود برگردم و هیچ 

کار خطرناکی هم نکرده باشم، آن خانم قدر منفجر نشدن مرا 

بیشتر خواهد دانست و فرصتی خواهد یافت که به زندگی از 

به مردم فرصت  نگاه کند. من عادت دارم  دریچه ی جدیدی 

بدهم که به زندگی از دریچه های جدید نگاه کنند.

حدسم هم درست بود. چون وقتی به چوکی خود برگشتم، خانم 

مذکور واقعاً خوش حال شد و پذیرایی شاهانه ای از من کرد 

تبسم کردن  پذیرایی شاهانه در طیاره معموالً همان  )هرچند 

کین آلود به روی فردی است که از دست شویی برگشته باشد(. 

تنها  واقع،  در  کردم.  غرور  احساس  هم  خودم  نشستم  وقتی 

موردی بود که از افغان بودن خود احساس غرور کردم. با خود 

عهد بستم که از این پس در طیاره اولین کاری که بکنم این 

است که به دیگران بفهمانم که افغان هستم. آلبرت انشتاین 

در فیس بوک می گوید: »من هرگز دست کسی را نمی بوسم، 

اما اگر باید ببوسم دست یک افغان را خواهم بوسید«.

به خانم گفتم: »معذرت می خواهم، 
می خواهم به دست شویی بروم.« از 
قیافه اش پیدا بود که خیلی ترسیده 
است. با لبخندی ضعیف) از همان 

لبخندها که آدم های بد چانس 
پیش از بی هوش شدن می زنند( 

گفت: »بفرمایید!« از پیش رویش 
که رد شدم، حتماً »پیسه دانی«ام 
را در جیب عقبی پتلونم دید که 

آهی سرد کشید. حق هم داشت. از 
کجا می دانست که آن برجسته گی 
مستطیلی جیب عقبی من سالح 

کشتار جمعی بود یا یک پیسه دانی 
معصوم؟ در دست شویی خیلی دیر 
نشستم. نه برای آن که فشار خون آن 

خانم نازک دل را باالتر ببرم. بل به این 
خاطر که فکر کردم وقتی به چوکی 
خود برگردم و هیچ کار خطرناکی 

هم نکرده باشم، آن خانم قدر منفجر 
نشدن مرا بیشتر خواهد دانست و 
فرصتی خواهد یافت که به زندگی 
از دریچه ی جدیدی نگاه کند. من 

عادت دارم به مردم فرصت بدهم که 
به زندگی از دریچه های جدید نگاه 

کنند.
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بگو مگو از

کرده  تایید  آملان  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
کنرتل  تحت  مناطق  در  که  پاسپورت هایی  است 
ندارند.  اعتبار  شده اند،  صادر  اسالمی«  »دولت 
تقریباً سه چهارم مهاجرانی که در سال 2۰1۵ وارد 

آملان شدند، هیچ سندی در دست نداشتند.
به گزارش دویچه وله، این اقدام در ماه دسامرب سال 
گذشته پس از آن روی دست گرفته شد که نگرانی 
به  اسالمی«  »دولت  تروریستی  گروه  دسرتسی  از 
اسناد اداری بیشامر و مدارک سفید افزایش یافت.

سوری هایی  و  عراقی ها  قانون  شامل  قانون  این 
از  بعد  آن ها  پاسپورت  یا  سفر  اسناد  که  می شود 

»دولت  کنرتل  تحت  مناطق  در   2۰1۵ جنوری  اول 
این  شده اند.  صادر  عراق  و  سوریه  در  اسالمی« 

موضوع را وزارت داخله آملان تایید کرده است.
این  از  از جهادگرایان  اروپا نگران است که برخی 
این  به  آواره  پوشش  در  و  کنند  استفاده  اسناد 
افزایش  آن  از  پس  نگرانی  این  بیایند.  کشورها 
یافت که کنار جسد دو مهاجم حمالت تروریستی 
پاریس پاسپورت سوریه یافت شد. با این حال بازار 

پاسپورت سوری هم چنان گرم است.
ماه جنوری سال  در  که  سه چهارم کسانی  تقریباً 
هویتی  سند  گونه  هیچ  شده اند،  آملان  وارد  روان 

ندارند.
کسانی که از مناطق تحت کنرتل گروه تروریستی 
در  می توانند  دارند،  پاسپورت  اسالمی«  »دولت 
آملان درخواست پناهندگی بدهند اما آنان مانند 
دیگر آوارگان باید هویت و تابعیت کشور خود را 

ثبوت کنند.
برخی از کسانی که اصطالحاً »مهاجران اقتصادی« 
خوانده می شوند، عمداً بدون پاسپورت و اسناد به 
با  افراد می دانند  این  آملان وارد می شوند چرا که 
استناد به کشور مبدا خود منی توانند حق آوارگی 

به دست آورند. 

روز  داعش  گروه  شبه نظامیان  روز:  اطالعات 
یک شنبه، ۹ حوت، به یک بازار روباز در شهرک 
شیعه نشین »صدر« در بغداد حمله انتحاری کردند. 
این حمله دست کم 31  کشته و بیش از 6۰ زخمی 

بر جای گذشت.
از سوی دیگر، نیروهای نظامی گروه داعش به یک 
بغداد  غرب  در  ابوغریب  منطقه  در  نظامی  مرکز 

هم حمله کردند.

با  که  پولیس  افرس  یک  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
توضیح  است  کرده  گفت وگو  »آسوشیتدپرس« 
بازار مریدی در شهر  ابتدا یک مبب در  داده که 
وقتی  می شود.  منفجر  بغداد  رشق  در  واقع  صدر، 
ازدحام جمیعت برای کمک به سمت انفجار اول 
جمعیت  میان  در  انتحاری  مبب گذار  می روند، 
خود را منفجر می کند و این انفجار دوم، موجب 
و  غیرنظامیان  از  بیشرتی  تعداد  شدن  کشته 

رهگذران می شود.
خود فردی که جلیقه انتحاری پوشیده بوده نیز در 

انفجار دوم، کشته شده است.
گروه  که  است  داده  گزارش  »السومریه«  شبکه 
در شهرک  انفجار  دو  مسئولیت  اسالمی«  »دولت 

شیعه نشین »صدر« بغداد را بر عهده کرفته است.
از شبه نظامیان شیعه،  مقتدی صدر، رهرب گروهی 

به نیروهای خود دستور آماده باش داده است.

اطالعات روز: نتایج اولیه همه پرسی روز یک شنبه، 
این  مردم  که  است  حاکی  سوییس  در  حوت،   ۹
مرتکب  که  که  خارجیانی  اخراج  طرح  با  کشور 

جرایم کوچک می شوند، مخالفت کرده اند.
که  است  حاکی  گزارش ها  بی بی سی،  از  نقل  به 
با  را  مخالفت خود  رای دهندگان  تقریباً 6۰ درصد 

این طرح اعالم کردند.
این همه پرسی به ابتکار حزب راست گرای مردم که 
این  شد.  سازماندهی  دارد،  مهاجرت  ضد  گرایش 

حزب مدعی است که مشکالت اجتامعی در این 
کشور با افزایش مهاجرت ارتباط دارد.

حزب مردم خواستار آن است که خارجیان ساکن 
سویس که ظرف یک دوره ده ساله مرتکب حتی 
داشنت  بدون  می شوند،  کوچک  تخلف  مورد  دو 

حق اعرتاض از کشور اخراج شوند.
یک  غیرمنصفانه  طرح  این  که  گفته اند  مخالفان 
کشور  این  به  که  را  سویس  جمعیت  از  چهارم 

مهاجرت کرده اند، شامل می شود.

خارجی  گذرنامه  دارای  که  نفر  میلیون  دو  تقریباً 
قانونی در سویس زندگی  به طور دایمی و  هستند 
می کنند. اخذ ملیت سویسی روندی پیچیده و گران 
است و حتا متولد شدن در این کشور هم برای آن 
کافی نیست؛ درحالی که بسیاری از این افراد هرگز 

در خارج از سویس زندگی نکرده اند.
دولت سوییس می گوید از هر 1۰۰ خارجی ساکن 
در این کشور تنها دو نفر تابعیت سویس را به دست 

آورده است.

که  می رساند  گزارش ها  روز:  اطالعات 
دست کم 6۵۰۰ پناه جو مجبور شدند شنبه شب 
را در گذرگاه مرزی یونان و مقدونیه به صبح 
برسانند. این درحالی ست که تعداد پناه جویان 
به  آینده  هفته های  ظرف  یونان  در  رسگردان 
۷۰ هزار نفر خواهد رسید و از این رو مقامات 
ناتو  فشار  اهرم  از  استفاده  با  درصددند  آتن 
کشورشان  به  ترکیه  از  پناه جویان  گسیل  مانع 
پناه جویان  نیوز، گسیل  یورو  گزارش  به  شوند. 
از  عمدتاً  اروپا  شاملی  کشورهای  به  یونان  از 
مسیر مقدونیه انجام می شود و با تصمیم اخیر 

این کشور و همراهی کشورهای حوزه بالکان، 
پیچیده تر شده است. رسان رصبستان، کرواسی، 
کردند  توافق  جمعه  روز  اسلوونی  و  مقدونیه 
خاک  به  پناه جویان  ورود  اجازه  روزانه  سهمیه 
کشورهای شان را به ۵۸۰ نفر کاهش دهند. در 
خشمگین  پناه جویان  از  تعدادی  حال  همین 
نیز  یک شنبه  صبح  شنبه،  تظاهرات  ادامه  در 
واقع  ایدومنی  در  قطار  ریل  کردن  مسدود  با 
مقامات  خواستارمساعدت  مقدونیه،  مرز  در 
شدند.  خود  عبور  روند  در  ترسیع  و  مقدونیه 
آب  برای  »باید  می گوید:  آن ها  از  یکی 

بکشیم.  صف  ساعت  پنج  چهار  آشامیدنی 
مکان  یک  فقط  و  نفریم  هزار  هفت  این جا 
شده.«  گرفته  نظر  در  غذا  و  آب  توزیع  برای 
تنها  گذشته  ساعت  چهار  و  بیست  طی  در 
عراقی های  و  سوری ها  عمدتاً  نفر،  سیصد 
ناتوان و مریض احوال، آن هم بعد از ساعت ها 
معطلی در نقطه مرزی، اجازه ورود به مقدونیه 
بسته شدن مجدد مرز، سایر  با  پیدا کردند.  را 
پناه جویان مجبور شدند شنبه شب بارانی را در 
چادر سپری کنند؛ عده ای هم از باران به پمپ 

بنزین مجاور پناه بردند.

رییس  اردوغان،  طیب  رجب  روز:  اطالعات 
جمهور ترکیه، از تصمیم دادگاه قانون اساسی 
این کشور در مورد آزادی دو روزنامه نگار این 

کشور انتقاد کرده است.
این دو روزنامه نگار در سه ماه گذشته به اتهام 

افشای ارسار دولتی زندانی بودند.
به گزارش بی بی سی، آقای اردوغان گفته است 
که او حکم این دادگاه را مبنی بر نقض حقوق 

این افراد قبول ندارد.
به گفته ی رییس جمهور ترکیه، اتهام این افراد 
آزادی  به  ربطی  و  است  مرتبط  جاسوسی  به 
روزنامه  رسدبیر  دوندار،  کان  ندارد.  رسانه ها 
آنکارای  دفرت  مسئول  گل،  اردم  و  جمهوریت 
از  پس  گذشته  سال  نوامرب  در  روزنامه  این 
که  بود  شده  گفته  آن  در  که  مطلبی  انتشار 
ترکیه در اختیار شورشیان اسالم گرا اسلحه قرار 

می دهد، دست گیر شدند.
من  اعتقاد  »به  است:  گفته  اردوغان  آقای 
قائل  رسانه ها  برای  بی حد  آزادی  منی توان 
رسانه ها  جهان  در  کشوری  هیچ  در  بود. 
روزنامه  گزارش  انتشار  ندارند.«  مطلق  آزادی 
جمهوریت به موجی از خشم و گامنه زنی ها 
به  زدن  دردامن  ترکیه  دولت  نقش  درباره 

خشونت ها در سوریه منجر شد.

عارف،  محمدرضا  دفرت  روز:  اطالعات 
انتخاباتی  سیاست گذاری  عالی  شورای  رییس 
اصالح طلبان و ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و 
توسعه می گویند تا اطالع ثانوی جشن پیروزی 
پس  زمانه،  رادیو  از  نقل  به  منی کنند.  برگزار 
منسوب  لیست  امید«،  »لیست  صدرنشینی  از 
تهران،  در  دولت  حامیان  و  اصالح طلبان  به 
بسیاری از مردم انتظار داشتند تا جشن پیروزی 

برگزار  تهران  خیابان های  در  را  اصالح طلبان 
رییس  شجاعی،  اسامعیل  حال  این  با  کنند. 
توسعه )حزب  و  اعتدال  انتخابات حزب  ستاد 
منسوب به دولت( اعالم کرد که با توجه به ایام 

فاطمیه فعالً برنامه جشن در کار نیست.
عارف،  محمدرضا  دفرت  نیز  دیگر  سوی  از 
انتخابات  در  اول  نفر  کنون  تا  که  شخصی 
اعالم  تهران است،  اسالمی در  مجلس شورای 

کرد که مراسم جشنی در مقطع فعلی از سوی 
عالی  شورای  شد.  نخواهد  برگزار  او  هواداران 
گفته  اصالح طلبان  انتخاباتی  سیاست گذاری 
پیروزی،  برگزاری جشن  لزوم  در صورت  است 
محمدرضا  دفرت  طریق  از  فاطمیه  ایام  از  بعد 

عارف به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
در سال جاری، ایام فاطمیه از سوم حوت تا 23 

حوت را در برمی گیرد.

اين جا، گورستان منور و غريب مهاجراين ست كه در 

دل اقيانوس هاي قهار رسزمني قاچاق، طعمه ي التهاب 

آب شدند و رس بر خاك ساييدند. بيشرتين اين گورهاي 

منور، از آن افغان هاست. آدم هايي كه نه طعم شريين 

انار قندهار چشيدند و نه لذت ميله ي شاميل و پغامن را در حافظه ي شان كاشتند. 

آدم هايي كه حرست آرامش را در دل گندم زاران ارزگان و قندوز جا گذاشتند و رفتند 

كه دل به دشت هاي تفتيده ي تفتان بزنند تا شايد با عبور از مزارع ترياك حوايل 

هريمند و گذرگاه هاي مرگ قره باغ و زابل به آرامش ماشيني كاخ ورساي برسند و 

لذت زنده ماندن را در كنار برج گرينويچ با طعم پيتزا و اپل بچشند. هرگز نفهميدند 

كه متاشاي شكفنت شگوفه هاي گل بادام در قعر دره هاي ديكندي و تاشقرغان 

مظهر زندگي ست.

آدم هايي كه كوه به كوه و دشت و به دشت و جنگل به جنگل در زير ترس ميله هاي 

كالشينكوف مرزبانان يب رحم بلوچستان و دردانيل، توبره ي فقر به پشت، مرزها 

گونه هاي  بر  را  ايراين  رسباز  سييل  تلخ  طعم  كه  آدم هايي  رفتند.  خيز  سينه  را 

نوزادان  هق هاي  هق  كه  آدم هايي  كردند.  تحمل  شان  همرسان  گرفته ي  گر 

فرو  و كروايس  يونان  و كوالك و رسماي جنگالت  باران  در  را  دو ساله ي شان 

از يب ناين حكومت ارشف غني و قتل و غارت رسبازان وحيش  تا شايد  خوردند 

مالعمر در امان مبانند. آدم هايي كه به دور از زادگاه، در نقطه ي صفر غربت و 

تنهايي، شباهنگام بر دل پرآشوب دريا عزميت كردند كه »دور شوند از اين خاك 

غريب«. به اين اميد كه شايد »آن سوي آب ها شهريست كه وسعت خورشيد به 

اندازه ي چشامن سحرخيزان است.« آدم هايي كه در ميانه ي بيكراين اقيانوس، 

در صحنه ي غرق شدن نوزاداِن يب زبان ميان امواج خشمگني و عربده كش، با 

چشامن اشكبار و بنددل هاي پاره و گسسته، در پيشگاه تاريخ، به غربت و سيه 

روزي شهادت دادند و جز دستان خون آلود امواج لجام گسيخته، دست نوازيش 

بر رس نديدند. در صحنه ي فرورفنت جوانان رشيد و رسوهاي سبز تازه به بار و بر 

نشسته در كام موج هاي مديرتانه، فرسنگ ها دورتر، تسبيح مادري بر سجاده ي 

مناز صبحگاهي كه شغال هاي نحس و گرسنه ي شب هنوز زوزه مي كشيدند، چرا 

ريسامين نشد كه رسو رشيدش را از كام موج هاي عربده كش بريون كشد؟ دورتر 

از درخت زاران مالستان و گندم زاران ارزگان، جواين، درمانده و تنها در تارييك 

وحشتاك و بيكرانه ي دريا، بر سينه ي موج شكنجه مي شد اما دلش پيش دستان 

چروك ديده ي مادرش بود كه منزل ها دورتر براي عرويس رسو رشيدش، داشت بر 

تكه ي شال گردن دامادي پرسش سوزن می زد. با مادرش، چه قول و قرارهايي 

اميد  به  پاره ي صفورا می داند كه روزها و شب ها  پاره  داشت؟ دل صبور و جگر 

پيغامي از دلدار به سفر رفته اش، مخته خوانده بود.

سكانس تلخ و زهرناك زندگي چيست؟ جواين بر دل موج، مادري بر سجاده ي دعا 

و نيايش، دخرتي در رؤياي دلدار سفر كرده، پدري بر سينه ي سوزناك مزرعه، برادر 

و خواهري پاي تخته ي سياه مكتب و شكم گنده هايي كثيفي مليده بر جگرهاي پاره 

پاره ي مادران جوامنرگ ديده در كاخ كابل!

رسخط های ننگین:

در  انسانی  فاجعه  و  جنایت  عام،  قتل  روز ها  درین 

اخبار  رسخط  افغانستان  مشهور  و  مهم  تلویزیون های 

متایل،  می توان  آسانی  به  رسخط ها  روی  از  نیست. 

و  برد  گامن  را  رسانه ها  شدن  تطمیع  و  پنهانی  معامله 

درک کرد. گاهی دست های پرقدرت می خواهند بر حقایق و واقعیت ها پرده ای سیاه 

َکش منایند تا اذهان را به آن چه خود طرح ریخته اند، بکشانند. قتل عام کرن و کابل 

که دیروز، 27 فربوری، رخ داد، در هیچ تلویزیون افغانستان رس خط نبود و تنها در 

بخش پایانی رسویس های خربی جا یافته بود. قوای مسلح به تنهایی خود منی تواند 

پابند  نیز  با وقار مطبوعات  را حراست مناید. در کشور های  وقار و عزت یک ملت 

تعهدات اخالقی و ملی اند. اگر حاال بگویند »خرب های خونین« پول زیاد دارد، شک 

ندارم بیشرتین رسانه های تصویری افغانستان جهت منای خویش را تغییر خواهند 

داد. جای تاسف عمیق است.

می یابد  آرام می گیرد؛ ذهن سکون  زبان  جاها  از  جایی 

مرگ  هم ذات  که  می شود  مستولی  اندام  بر  آرامشی  و 

و  ما  با  مواجهه  در  این جا درست هامن جاست.  است. 

نیست،  استبداد  نیست،  جهالت  نیست،  دین  که  آن چه 

نابودگری  و  است  مرگ  خود  این  نیست.  عقب ماند گی 

رسشت آن.

واقعیتی که پنجه در پنجه افکنده و ساده انگارانه گاه آن را سیاست می پنداریم و 

به  آن  از  تحلیل هایی سطحی تر  اجتامعی  مفاهیم  دیگر  مدد  به  آن،  از  فراتر  گاه 

زند گی  این است که درند گی و درنده خویی رشط طبیعی  دست می دهیم. واقعیت 

این جغرافیا شده است.

همراهی رسانه ها با طالبان:

افکار  تأثیر  تحت  ما  پشتون  برادران  تنها  نه  متأسفانه 

کاربران  حتا  و  رسانه ها  همه  بلکه  دارند،  قرار  طالبانی 

افکار  از  متأثر  نیز  غیرپشتون  اقوام  اجتامعی  شبکه 

طالبانی هستند، لذا هم شهدای نیروهای امنیتی کشور را 

که در سنگرها »شهید« می شوند و هم مردم بیگناهی را که در علمیات های انتحاری 

جان شان را از دست می دهند »کشته« می گویند.

شدگان  کشته  ما،  پشتون  برادران  عامه  حتا  و  تروریست ها  و  طالبان  حالی که  در 

طالبان را »شهید« می گویند، اگر ما نیز هم کشته شدگان طالبان و تروریست ها را 

و هم شهدای نیروهای امنیتی کشور را »کشته« بنامیم، پس نیروهای امنیتی کشور 

با کدام توجیه و پشتوانه ایدئولوژیکی به مصاف دشمن بروند؟

و  ناموس  از کشور،  دفاع  برای  که  را  امنیتی کشور  نیروهای  بیایید، شهدای  پس 

مردم افغانستان در برابر، تروریست های جنایتکار، مزدوران خارجی و دشمنان مردم 

افغانستان جان شیرین شان را فدا می کنند و هم چنین از مردم بیگناهی که بی جهت 

در عملیات های انتحاری قربانی می شوند به عنوان »شهید« راه آزادی و وطن تعبیر 

کنیم و با تروریست ها و طالبان همگام نشویم.

Khadim Hussain Karimi

Amrullah Saleh

  Kawa Jobran   

نسيم جعفری

آلمانپاسپورتمناطقتحتکنترلداعشرابیاعتباراعالمکرد

حملهانتحاریداعشبهبازاریدرشهرکصدربغداد۳1کشتهبرجایگذاشت

رایدهندگانسویسیبااخراجخارجیانیکهمرتکبجرایمکوچکمیشوندمخالفتکردند

وخیمترشدنشرایطپناهجویاندرمرزیونانومقدونیه

انتقاداردوغانازحکمدادگاهقانوناساسیترکیهدرموردآزادیدوروزنامهنگار
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که  کرد  عنوان  چلسی  باشگاه  اسطوره  ملپارد،  فرانک 

نگران جدایی جان تری از چلسی است. 

بود  اعالم کرده  در جنوری   انتظار می رود جان تری که 

قراردادش را متدید نخواهد کرد، در پایان فصل چلسی را 

ترک کند. ملپارد نیز سال 2014 چلسی را ترک کرد و یک 

فصل در سیتی به میدان رفت و حاال به نیویورک سیتی 

پیوسته است. ستاره سابق چلسی به متجید از هم تیمی 

سابقش پرداخت و گفت که نگران وضعیت اوست. 

از تیمم که شخصیت تیم در  او گفت: نگران بخشی 

باید  بزرگ،  تیم  یک  به  شدن  تبدیل  برای  است.  آن 

شخصیت های بزرگ در تیم شام باشند. منی خواهم به 

روزهایی که من و جان )تری( و اشلی کول و دیدیه دروگبا 

می بینم  را  تیمی  فعالً  ولی  کنم،  اشاره  بودیم  تیم  در 

روحیه ای  ما  است.  هویتش  بازمانده  آخرین  جان  که 

فوق العاده در چلسی داشتیم. برای این موضوع مشهور 

ا تیم را  شده بودیم. شاید چلسی هم حاال به نحوی زیب

که  هویتی  این  کرده  سعی  باشگاه  کند.  هویت  دارای 

توسط ما ساخته شده بود را با جذب بازیکنان در طول 4 

یا5 سال اخیر تغییر دهد. مشکل این جاست که ممکن 

فوتبال  تیم تان  مبانید.  ناکام  راه  میانه های  در  است 

زیبایی به منایش می گذارد ولی همیشه پیروز نیست. 

رده ی  زیرا  بخرد  بزرگ  بازیکن  سه  یا  دو  باید  چلسی 

یازدهم لیگ برای چلسی مسخره است. 

سپ بالتر طی نامه ای به رییس جدید فیفا، از او خواست 

تا جواب خوبی به درخواست ها برای اصالحات بدهد. 

در نامه رسگشاده رییس اسبق فیفا به رییس جدید این 

سازمان که در روزنامه ای فرانسوی چاپ شده آمده است: 

کار  نکنید  فراموش  اما  می گویم.  تربیک  شام  به  من 

کردن در این پستی که شام دارید آسان نیست. انتظار 

از شام وجود دارد. در 18 سال کار من در فیفا  معجزه 

این انتظارات از من وجود داشت. زمانی که اکرثیت به 

اصالحات رای دادند انتظار معجزه رشوع می شود و درباره 

من هم همین طور بود. 

خودت را خوب آماده کن و هوشیار باش. در حالی که 

شام  به  ا  زیب کلامت  و  می کنند  حامیت  شام  از  همه 

رئیس شدی  زمانی که  از  بدانی  را  این  باید  می گویند، 

دوستانت کم می شوند. در ساعت 6:01 بعد از ظهر روز 

جمعه، وقتی که انتخاب شدی، باری از روی شانه های 

من برداشته شد. 

حاال مسئولیت های کم تری دارم و زمان بیش تری دارم 

نیستم.  رئیس  دیگر  کنم.  رسیدگی  ام  خانواده  به  تا 

اما با خوشحالی سیستم فرانسوی را قبول می کنم که 

همیشه  برای  باشیم،  رئیس  ما  که  بار  یک  می گوید 

رئیس خواهیم ماند. 

جیانی اینفانتینو، رئیس جدید فیفا قصد دارد مقایسه 

را  فیفا  سابق  رئیس  بالتر،  سپ  و  او  مکرر  شدن های 

متوقف کند. 

مایلی   6 فاصله  در  و  زوریخ  در  اینفانتینو  جمعه  روز 

زادگاهش به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد. دوره بالتر 

در فیفا که از سال 1998 رشوع شده بود و در پایان به 

فساد های متعدد ختم شد،  در نهایت به پایان رسید و 

اینفانتینو عنوان کرد که شباهتی بین خودش و بالتر 

بالتر  و  است  اینفانتینو  اینفانتینو  گفت:  او  منی بیند. 

بالتر. سپ یک دوره در فیفا رقم زده است. امیدوارم من 

هم بتوانم دوره خودم را رقم بزنم. من مرد خودم هستم. 

اگر غیر از این بود چنین رایی منی آوردم ولی هنوز رابطه 

خوبی با پالتینی دارم. 

عنوان  به  انتخاب  از  پس  زندگی اش  درباره  اینفانتینو 

رئیس فیفا گفت: تا حاال نخوابیده ام،  شاید چند دقیقه. 

همه چیز بین رویا و واقعیت است. شاید هنوز متوجه 

خانواده  با  کمی  است.  افتاده  اتفاقی  چه  که  نشده ام 

انرژی  ولی  هستم  احساسی  آدم  من  گرفتیم.  جشن 

بودم  آرام  نبودم. خیلی  پیروزی مطمنئ  از  زیادی دارم. 

و به طرز عجیبی ساکت. معموالً بیش از این اسرتس 

دارم. این احساس را داشتم که هر کاری که می شد برای 

انتخاب انجام داده ام و می خواهم از روزم لذت بربم. 

سیمئونه: 
به اتلتیکویی بودن افتخار می کنیم

توجیه ونگر برای 
ناکامی ۱۲ ساله آرسنال در فتح لیگ برتر

بوتراگنیو: 
باید به نظر هواداران رئال احرتام گذاشت

گریزمان: در دربی ها 
بازی منی کنند، برنده می شوند

چک: ونگر مرا قانع کرد تا به آرسنال بیایم

زیدان: مسئولیت شکست با من است

راموس: 
رونالدو منظورش را بد بیان کرد

رونالدو: 
از صحبت های من بد برداشت شد

پیروزی  از  پس  مادرید  اتلتیکو  رسمربی 

عملکرد  از  متجید  به  مادرید  دربی  در 

بازیکنانش پرداخت. 

ا ارائه منایشی درخشان  اتلتیکو مادرید ب

رئال  ابئو  برن سانتیاگو  در  شد  موفق 

مادرید را با یک گول از پیش رو بردارد تا 

جایگاه خود را در رتبه دوم جدول رده بندی 

دیگو  کند.  تثبیت  اللیگا  رقابت های 

سیمئونه، رسمربی اتلتیکو مادرید، پس 

رشکت  خربی  نشست  در  پیروزی  این  از 

کرد و از عملکرد بازیکنانش متجید کرد. 

سیمئونه گفت: تیم ما دارای یک هویت 

می کند  سعی  همواره  و  است  مشخص 

باشد.  داشته  امروز  هم چون  منایشی  تا 

دقایق  سایر  در  اول  دقیقه  جز 20  به  ما 

بازی توانستیم عملکرد خوب و منظمی 

و  تورس  منایش  دهیم.  ارائه  خود  از 

علی الخصوص گریزمان بسیار درخشان 

بود. خوشحامل که گریزمان بار دیگر ما 

را به هدف خود رساند. همواره از گریزمان 

این توقع را داشته ام که در لحظات مورد 

نیاز، به یاری تیم بیاید و او بار دیگر این 

مساله را نشان داد. 

که  داشتیم  منایشی  دیگر  بار  امروز 

می توانیم به اتلتیکویی بودن خود افتخار 

حسی  چنین  امروز  نیز  هواداران  کنیم. 

دارند. پاسخ فوق العاده ای به حامیت های 

آنان داشتیم. 

آرسنال  فوتبال  تیم  فرانسوی  رسمربی 

تیمش  ساله   12 ناکامی  است  معتقد 

دلیل  به  انگلیس  برتر  لیگ  فتح  برای 

ا  ب که  است  بوده  بازیکنانی  بی انگیزگی 

این  در  ثبات  باعث عدم  توپچی ها  ترک 

تیم شده اند. 

بودن  طاقت  کم  و  خامی  ونگر  آرسن 

از  اخیر  سال های  در  که  بازیکنانی 

ناکامی  دلیل  را  شده اند  جدا  توپچی ها 

در  قهرمانی  برای  تیمش  مدت  طوالنی 

لیگ برتر انگلیس دانست. 

اخیر  سال های  در  تیمش  که  ونگر 

سسک  کلیشی،  گائل  مانند  بازیکنانی 

فابرگاس و سمیر نرصی را از دست داده 

هرگز  دیگر  بعد  به   2004 سال  از  است، 

قهرمان لیگ برتر نشده است. این تیم 

قهرمانی  به   2011 و   2008 سال های  در 

نتوانست  هم  باز  اما  شد،  نزدیک  بسیار 

افتخاراتش  ویرتین  به  را  قهرمانی  جام 

اضافه کند. 

ا  ب آرسنال فعلی  تفاوتی که  ونگر گفت: 

است  این  دارد،  پیش  سال های  آرسنال 

که آرسنال فعلی برخالف آرسنال قدیمی 

وضعیت  اکنون  نیست.  بی جاذبه  تیمی 

برعکس قبل است. ما در  تیم ما کامالً 

این که  ا  ب و  داریم  قرار  قهرمانی  کورس 

در این اواخر دو بازی سخت را پشت رس 

گذاشته ایم رشایط روانی تیم خوب است. 

ونگر ادامه داد: در سال های اخیر تیم ما 

بازیکنانی کم تجربه داشت و حتامً حادثه 

ویلیام گاالس در بازی مان برابر بیرمنگام 

را به یاد دارید )مهاجم فرانسوی پیشین 

آرسنال در آن بازی که تیمش پیروزی 2 

بر صفر را با تساوی 2 - 2 عوض کرد، در 

حالی که اشک می ریخت میدان را ترک 

کرد(. برخی از بازیکنان مان هم وسوسه 

قرارداد  دیگر  تیم های  ا  ب که  می شدند 

آرسنال  در  ماندن  به  را  رفنت  و  بندند  ب

قهرمانی  عنوان  کسب  برای  تالش  و 

ترجیح می دادند. ما مجبور بودیم بازیکن 

می رسید،  فرا  که  اپریل  ماه  بفروشیم. 

تیم های  به  بازیکنان مان  رفنت  شاهد 

دیگر بودیم و به همین دلیل حفظ مترکز 

برای مان سخت می شد. حاال اما وضعیت 

آرسنال متفاوت است. 

پایان  در  توپچی ها  فرانسوی  رسمربی 

عنوان کرد: ما اکنون به هیچ عنوان آن 

بازیکنان مان  متام  نداریم.  را  مشکالت 

مترکز دارند و می خواهند قهرمان شوند. 

حاال  دارند.  فوق العاده ای  انسجام  آن ها 

چیزی که برای بازیکنان آرسنال اهمیت 

دارد این است که نشان دهند تیم شان چه 

کیفیتی دارد. رشایط روانی آرسنال اکنون 

کامالً متفاوت از قبل است. 

بازی  اواخر  در  مادرید  رئال  هواداران 

تیم شان مقابل اتلتیکو و در حالیکه رئال 

مدیریت  علیه  شدت  به  بود  عقب   0-1

باشگاه شعار دادند. 

جای  از  استعفا  فلورنتینو  فریادهای 

می رسید  گوش  به  ابئو  برن ورزشگاه  جای 

رفنت  کنار  خواهان  عصبانی  هواداران  و 

باشگاه  مدیریت  اعضای  دیگر  و  رئیس 

اسطوره  بوتراگنیو،  بودند.  محبوب شان 

رئال و مدیر ارتباطات فعلی این باشگاه، 

گفت:  استار  مووی  به  رابطه  همین  در 

ابئو می آیند، هوادارانی  هوادارانی که به برن

هستند.  متوقع  البته  و  متعصب  وفادار، 

وقتی تیم نتیجه منی گیرد آن ها ناراحت 

می شوند و این طبیعی است. از این بابت 

متاسفم و به واکنش شان احرتام می گذارم. 

برای  را  اتلتیکو شب غمگینی  به  باخت 

ا احرتام به نظر هواداران،  همه رقم زد و ب

کنم  سکوت  مورد  این  در  می توانم  تنها 

این بهرتین واکنش است. کسب یک  و 

امتیاز از دو بازی، بدترین اتفاق ممکن بود 

اما باید نگاه مان رو به جلو باشد. 

فرانسوی  مهاجم  گریزمان،  آنتون 

پیروزی  گول  تک  شنبه شب  اتلتیکو، 

به  را  رئال  مقابل  در  تیمش  بخش 

 5 به  گریزمان  گول،  این  ا  رساند.ب مثر 

گول زنی  امر  در  ناکامی  متوالی  بازی 

پیروزی  این  ا  ب اتلتیکو  حاال  داد.  پایان 

تا  نشسته  بارسلونا  لغزش  انتظار  در 

عنوان  کسب  به  امیدوار  هم چنان 

قهرمانی در اللیگا باشد. 

در  شیرین  برد  مورد  در  فرانسوی  ستاره 

خوبی  خیلی  حس  گفت:  مادرید  دربی 

دارم و همه خوشحالیم. در زمین تالش 

زیادی به خرج دادیم و همه توان مان را 

پیروزی  این  از  گذاشتیم.  پیروزی  برای 

بسیار خوشحالیم. 

گول  بودم  نتوانسته  که  بود  بازی  چند 

بزنم ولی سخت مترین کرده بودم و به 

لوئیز  فلیپه  ایامن داشتم.  توانایی هایم 

پاس بسیار خوبی به من داد و من فقط 

در  رئال  به  گول زنی  کردم.  متام  را  کار 

به  گول زنی  اما  دارد  ابئو حس خوبی  برن

است.  لذت بخش  من  برای  تیمی  هر 

این بازی یک دربی بود، در دربی ها فقط 

بازی منی کنند بلکه برنده می شوند. 

مرصانه  آرسنال  ساله ی   33 دروازه بان 

توپچی ها  می دانسته  که  می گوید 

مستعد قهرمانی در لیگ برترند و معتقد 

است که ثابت قدم بودن می تواند کلید 

موفقیت آن ها در این فصل باشد. 

آرسن  که  است  کرده  آشکار  چک  پیرت 

قانع کرده  را  او  ونگر طی صحبت هایی 

است تا از چلسی به آرسنال بیاید. 

  canal پیرت چک به شبکه تلویزیونی + 

گفت: زمانی که ونگر را مالقات کردم، 

او برایم توضیح داد که باشگاه چه گونه 

کار می کند و چه گونه شکل گرفته است 

و من از حرف هایش خوشم آمد. 

قابلیت  تیم  این  که  می دانستم  من 

برای  به حریفی رسسخت  تبدیل  شدن 

ثابت  بتوانیم  باید  ما  دارد.  را  قهرمانی 

و  نشویم  مرتکب  لغزشی  و  باشیم  قدم 

امتیاز از دست ندهیم. این فصل یکی 

از سخت ترین فصل هاست. چون یا باید 

هیچ  این که  یا  باشیم  آماد  درصد   100

اتفاقی منی افتد. 

می آید  خوشم  می کنم  مترین  وقتی 

صد  فشاری  آن ها  اند.  جدی  مردم  که 

درصدی وارد می کنند که درست است.

زین الدین زیدان پس از 9 بازی نشسنت 

روی نیمکت رئال امشب اولین شکست 

تجربه  مادرید  دربی  در  هم  آن  را  خود 

کرد. 

با  می توانست  که  رشایطی  در  رئال 

اندک  هم چنان  اتلتیکو  بر  پیروزی 

امیدهای قهرمانیش را حفظ کند، حاال 

دیگر عمال چانسی برای قهرمانی ندارد. 

بازی  از  پس  خربی  نشست  در  زیدان 

از  نه  نیستم.  راضی  اصالً  گفت: 

بازیکنانم.  عملکرد  از  نه  و  بازی  شکل 

گذشت  بازی  در  که  آن چه  از  منی توانم 

و  نبودیم  خوب  امروز  باشم.  راضی 

چنین  انتظار  اصالً  چرا.  منی دانم 

منایشی را از بازیکنانم نداشتم. 

حاال فقط باید این بازی را فراموش کرده 

از  قبل  تا  کنیم.  فکر  بعدی  بازی  به  و 

اللیگا  در  بازی  دو  رم،  ا  ب برگشت  بازی 

از  تا  بربیم  را  بازی  هردو  باید  و  داریم 

لحاظ روحی رشایط مان بهرت شود. 

بله قبل از این که شام از من سوال کنید 

قهرمانی  برای  کارمان  که  بگویم  باید 

دشوارتر از همیشه شد ولی دیروز گفته 

بودم که سوای نتیجه بازی امروز، ما به 

تالش خود تا روز آخر ادامه خواهیم داد. 

بعدی  بازی های  در  پیروزی  ما  وظیفه 

است. امروز در مقابل تیمی که از ما در 

جدول باالتر بود، نتوانستیم این کار را 

انجام دهیم و صادقانه بگویم که انتظار 

این شکست را نداشتم و مسئولیتش را 

هم قبول می کنم. 

درست است که این بازیکنان هستند که 

در زمین مقابل حریف به میدان می روند 

ولی مسئولیت شکست همیشه با مربی 

این که  ا  ب بود  تلخی  شکست  است. 

ولی  داشتیم  هم  خوبی  موقعیت های 

مسابقاتی  چنین  در  نکردیم.  استفاده 

نصیب تان  چانس هایی که  از  باید 

می شود استفاده کنید. 

مصدومیت بنزما: او از ناحیه همسرتینگ 

دچار مشکل شد و منی خواستم ریسک 

کنم. به همین دلیل او را تعویض کردم. 

به  انتظار  مطابق  مادرید  رئال  کاپیتان 

واکنش  رونالدو  جنجالی  صحبت های 

نشان داد. 

کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتگالی 

تیم  این  شکست  از  پس  مادرید،  رئال 

انتقادهایی جنجالی  به  مادرید  دربی  در 

معتقد  و  پرداخت  هم تیمی هایش  از 

بازیکنان  از  بود که بخش قابل توجهی 

حد  در  باالیی  کیفی  سطح  مادرید  رئال 

او ندارند. رسخیو راموس، کاپیتان رئال 

صحبت های  به  انتظار  مطابق  مادرید، 

رونالدو واکنش نشان داد. 

کاپیتان رئال مادرید گفت: رئال مادرید 

مثل  بازیکنانی  نبود  است.  تیم  یک 

نیست  خوب  تیم  برای  بیل  یا  و  بنزما 

اما آن ها نیز بازیکنانی هستند هم چون 

که  می کنم  افتخار  من  بازیکنان.  سایر 

این  خسه  یا  واسکز  هم چون  بازیکنانی 

توانایی های  تا  می کنند  پیدا  را  فرصت 

خود را در ترکیب اصلی تیم نشان دهند. 

او  می شناسم.  خوب  خیلی  را  کریس 

منظورش چیز دیگری بود ولی نتوانست 

او  اگر  اً  مطمئن کند.  بیان  خوب  را  آن 

را داشت  از هم تیمی هایش  انتقاد  قصد 

نه  می کرد  عنوان  تیم  رختکن  در  را  آن 

در مصاحبه با خربنگاران. منظور کریس 

تعداد مصدومان مهم  افزایش  از  انتقاد 

و  بیل  بود.  فصل  حساس  مقطع  در  ما 

که  هستند  ما  کلیدی  مهاجامن  بنزما 

متاسفانه فعالً مصدوم اند.

مادرید،  رئال  ستاره  رونالدو،  کریس 

تاکید کرد از صحبت هایش بعد از دیدار 

مقابل اتلتیکو مادرید،  بد برداشت شده 

است.  

بعد از این دیدار که با شکست 1-0 رئال 

به پایان رسید، از قول رونالدو گفته شد 

سطح  در  رئال  بازیکنان  سایر  اگر   که 

حال  در  می توانست  تیم  این  بودند،  او 

حارض صدرنشین اللیگا باشد.  

کرد  تاکید  دیگر،  مصاحبه ای  در  او  اما 

اصلی  ستاره های  غیبت  منظورش، 

بوده  است:  مصدومیت  دلیل  به  تیم 

بد  بازی  از  بعد  من  صحبت های  از 

بقیه  از  بهرت  نگفتم  من  شد.  برداشت 

مشکالت  فیزیکی  من  منظورم  هستم. 

و مصدومیت ها بود. در نبود په په، بیل، 

بنزما و مارسلو، تیم مشکالت جدی دارد 

در  نداده  اجازه  و  زده  ما  رضبه  به  این  و 

سطح همیشگی بازی کنیم.  

احرتام  هم تیمی هایم  به  کامالً  من 

توهین  آن ها  به  هرگز  و  می گذارم 

منی کنم. فکر منی کنم که بهرت از بقیه 

 هستم.  

ملپارد: نگران جدایی 
تری از چلسی هستم

نامه رسگشاده 
سپ بالتر به اینفانتینو

اینفانتینو: 
من شبیه بالتر نیستم
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بامیان  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 

گروه  مهامت  و  سالح  انبار  یک  از  که  می گویند 

ایران  ساخت  ماین  ده ها  شیرب  ولسوالی  در  طالبان 

به دست آمده است.

رسانه ها  به  دیروز  بامیان  والی  ظهیر،  محمدطاهر 

گفته است که هرچند نشان کارخانه و محل ساخت 

این ماین ها پاک شده، اما به باور کارشناسان امور 

نظامی، این ماین ها ساخت ایران است.

حیات الله روستازاده، رییس اداره امنیت ملی والیت 

بامیان گفته است این انبار مهامت در دره شکاری 

در  ولسوالی شیرب کشف شده  است.

آقای روستازاده افزوده که از این ذخیره گاه، 33 عدد 

ماین ضد پرسونل، هفت ماین ضد وسایل نقلیه، 25 

تفنگچه  دو  و  پیکا  مرمی  دو صندوق  راکت،  مرمی 

به دست آمده است.

طاهر ظهیر هم چنان گفته که تعدادی از سالح ها و 

مهامت که از این انبار به دست آمده، ساخت کشور 

باقی مانده  از سال های گذشته  روسیه می باشد که 

است.

اما سفارت ایران در کابل با نرش اعالمیه ای این خرب 

را »تکذیب« کرده است.

با  می خواستند  طالبان  که  افزوده  بامیان  والی 

استفاده از این مهامت در بهار سال آینده حمالت 

تروریستی را در ساحات بامیان انجام دهند، اما آنان 

موفق نخواهند شد.

مقربه را به عهده خواهد داشت، منایندگان نهاد های 

امنیتی و دفاعی کشور نیز شامل خواهند بود.

دفرت مطبوعات ریاست جمهور با نرش خربنامه ای گفته 

است که رییس جمهور در دیدار با محمد نادر نعیم 

و بزرگان والیت قندهار در پی درخواست آن ها برای 

اعامر مقربه داوود خان در تپه تاج بیک شهر کابل، 

این دستور را صادر کرده است. 

آقای غنی هم چنان گفته که برای اعامر مقربه داوود 

خان و اعضای خانواده اش افزون بر هزینه ی که از 

سوی دولت تخصیص داده خواهد شد، 20 هزار دالر 

را نیز از پول شخصی خویش می پردازد.

متباقی  مصارف  برای  که  گفته  غنی  این  بر  افزون 

اعضای  و  کشور  فقید  جمهور  رییس  مقربه  اعامر 

خانواده اش، یک صندوق وجهی نیز ایجاد شود.

جمهور  رییس  نخستین  خان،  داودد  محمد  رسدار 

کشور در سال 1352 در پی یک کودتای سفید قدرت 

را از ظاهر شاه، پرس کاکای خود گرفت. پس از تقریباً 

پنج سال حکومت داری، در سال 1357، در پی یک 

کودتا که از سوی نیروهای کمونیستی رهربی می شد 

از قدر کنار زده شد. داوود خان با دست کم هجده تن 

مقاومت،  روز  یک  دنبال  به  خانواده اش  اعضای  از 

صبحگاه هشتم ثور کشته شد، کودتا به پیروزی رسید 

و نور محمد تره کی حکومت را در دست گرفت.

آقای ظهیر در نشست خربی که در این مورد برگزار 

شده بود، هم چنان گفت: »اگر گروه طالبان درصدد 

حمله بر مناطق مرکزی کشور باشد، نیروهای امنیتی 

جلو  امنیتی  شدید  تدابیر  اتخاذ  با  بامیان  مردم  و 

فعاليت های اين را گروه را خواهند گرفت.«

مربوط  و مهامت  انبار سالح  این  گفته می شود که 

به مولوی صدیق الله، یکی از فرماندهان طالبان در 

بوده  بامیان و والیت بغالن  ساحات ولسوالی شیرب 

است.

امن ترین  جمله  از  گذشته  سال  چهارده  در  بامیان 

والیت افغانستان بوده است. تاکنون در این والیت 

اندازی  راه  به  موفق  و  نکرده  نفوذ  طالبان  گروه  

در  رصف  نشده اند.  تهاجمی  یا  انتحاری  حمالت 

ولسوالی  در  طالبان  جنگ جویان  امسال  حمل  ماه 

شیرب بر یک پاسگاه امنیتی پولیس حمله کردند که 

درگیری تقریباً یک روز دوام کرد.

است  ناامن  به شدت  بامیان  مواصالتی  راه های  اما  

مسیر  در  گاهی  از  هر  مسلح  افراد  و  آدم ربایان  که 

کابل – بامیان در والیت های پروان و میدان وردک 

مسافران را می ربایند.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی دستور داده که یک 

کمیسیون برای اعامر مقربه رسدار محمد داوود خان 

ایجاد شود. رییس جمهور گفته است که در ترکیب 

این کمیسیون که طرح و پالن گذاری امور ساختامنی 

از یک انبار سالح طالبان در بامیان 
ده ها حلقه ماین ساخت ایران کشف شد

رییس جمهور برای اعامر مقربه داوود خان 
دستور ایجاد یک کمیسیون را صادر کرد

اطالعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی 

وزارت احیا و انکشاف دهات در والیت بامیان می گوید 

که 32 پروژه انکشافی این برنامه با هزینه ی بیش از 21 

میلیون افغانی در برخی از ولسوالی های این والیت به 

بهره  برداری سپرده شد.

ریاست رسانه های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و 

انکشاف دهات، با نرش خربنامه ای گفته است که اخیراً 

این پروژه ها در ولسوالی یکاولنگ و نواحی شهر والیت 

بامیان تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

منبع افزوده است که پروژه های ياد شده شامل اعامر 

آبرسانی 470  اجتامعی، ذخیره شبکه  مرکز  باب  چهار 

مرت مکعب، دیوار محافظوی به  طول 485 مرت، کانال 

جغل  و  احداث  پلچک ها،  مرت،   410 به  طول  آبیاری 

اندازی رسک به  طول 480 مرت، حفر 8 حلقه چاه آب 

حدود  پروژه ها  این  مزايای  از  که  می باشد  آشامیدنی 

1721  خانواده مستفید خواهند شد.

گفته اند  هلمند  والیت  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 

 30 با  والیت  این  سنگین  ولسوالی  پولیس  فرمانده  که 

رسبازش به ظن همکاری با گروه طالبان در یک عملیات 

بازداشت  امریکایی  رسبازان  و  ارتش  نیروهای  مشرتک 

شده اند.

به  هلمند  والیت  پولیس  فرمانده  رسجنگ،  عبدالرحامن 

این عملیات روز جمعه  خربگزاری رویرتز گفته است که 

انجام شده است.

شود،  گرفته  نامی  او  از  نخواسته  که  ارتش  مقام  یک 

علیه  عملیات  این  که  است  گفته  رویرتز  خربگزاری  به 

رسبازانی که با طالبان همکاری دارند، انجام شده است. 

این  که  دریافتیم  مدرک ها،  به  »نظر  است:  گفته  او 

رسبازان با طالبان همکاری دارند.«

به گفته ی او، »ما« بیم داشتیم این رسبازان ولسوالی را 

به طالبان تسلیم کنند، از این رو عملیات دست گیری آنان 

را راه اندازی کردیم.

یک مقام ارشد نظامی در این والیت نیز گفته است که 

در  از چندی پیش  امریکایی  و مشاوران  ارتش  نیروهای 

مورد تهیه ی اسلحه و مهامت جنگی به طالبان توسط این 

رسبازان، شک داشتند.

را  عملیات مشرتک  این  دلیل  هلمند  پولیس  فرمانده  اما 

گفته  رویرتز  به  رسجنگ  عبدالرحمن  است.  نکرده  تایید 

شده  آغاز  موضوع  این  به  پیوند  در  »بررسی ها  است: 

است.«

میان رسبازان  درگیری  از  گزارش هایی  نیز  این  از  پیش 

بود.  رسیده  نرش  به  هلمند  والیت  در  ارتش  و  پولیس 

همکاری رسبازن نیروهای امنیتی با طالبان تازگی ندارد، 

که  امنیتی  نیروهای  رسبازان  از  شامری  این  از  پیش 

»افراد نفوذی« گفته می شود، همکاران شان را به گلوله 

بسته اند.

۳2پروژهانکشافیدروالیت
بامیانبهبهرهبرداریرسید

دههاپولیسدرهلمندبهظن
همکاریباطالبانبازداشت

شدند

هیچ برنامه ای به اندازه پروسه ثبت ازدواج، 
در محو خشونت علیه زن، کمک نمی تواند.


