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»فانگ فونگ هوی« در کابل
حکومت  رییس  با  آمده  کابل  به  چین  ارتش  ستاد  رییس 
دیدار و گفت وگو  او  امنیت ملی  نیز مشاور  وحدت ملی و 
کرده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، جنرال فانگ 
روی  اتمر  و  غنی  با  چین،  ارتش  ستاد  رییس  فونگ هوی، 

تأمین امنیت و صلح در افغانستان گفت وگو کرده است. 
رییس ستاد ارتش چین در دیدارش با غنی و اتمر از طرح 
مبارزه مشترک چهار کشور )چین، تاجیکستان، افغانستان 
و پاکستان( علیه تروریسم و از لزوم همکاری های اطالعاتی 
میان چهار کشور صحبت کرده است. طرف افغانی از این 

طرح استقبال کرده و گفته مکانیزم این طرح باید...

با  به خصوص  مسلح  گروه های  با  صلح 
طالبان، به یکی از جدی ترین ماموریت های 
حکومت وحدت ملی تبدیل شده. اهمیت این 
سید  پیر  انتخاب  از  می توان  را  ماموریت 
اسحاق گیالنی به عنوان رییس شورای عالی 
صلح و محمد کریم خلیلی به عنوان معاون 

ارشدش فهمید. 
تا زمانی که به صلح نرسیده ایم، چند چیز 
برای صلح بسیار مهم است. اول چشم انداز 
صلح، چون ضرورت تالش برای صلح از 
روی چشم انداز صلح معین می شود. دوم 
طرف صلح است، ما از روی طرف صلح 
قضاوت کرده و دو پای خویش را در یک 

چپلک صلح فرو می کنیم. سوم پشم انداز...

سرمقاله | ص2

در این نگارش سعی به عمل می آید تا توضیح گردد که بهار عربی که به آرزوی 

آغاز  اقتصادی  و  اجتماعی  اوضاع  ساختن  بهتر  و  دموکراسی  تحقق  و  استقرار 

گردیده بود، چگونه  انحراف داده شد و به بدتر شدن اوضاع انجامید و امیدها 

به یاس مبدل گردید و باالخره بهار آرزومند عربی را به خزان ناامیدی و بدبختی 

منجر ساخت. خزانی که هرگز انتظار آن نمی رفت و تحمل آن هم وجود نداشت، 

خزانی که شاید بهار و گرمی در پی نداشته باشد.

بهار عربی به یک سلسله قیام ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی مردم بر ضد 

عربی  کشورهای  از  تعداد  یک  در  مشرب  دیکتاتور  و  خودکامه  حکومت های 

اطالق می شود که به تاریخ 17 دسامبر سال 2010 ابتدا در کشور تونس آغاز 

گردید. محمد بو عزیزی که یک جوان دست فروش بود،...

خزان عرب 
و پیام های ناگوار آن

صـ

خبرنگار ناراضی | ص3

کلوپ: 
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عبدالجبار قهرمان 
در مواجهه با طالبان و گذشته اش

 برای پایان متفاوت

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟

اسکار هشتاد و هشت: »افشاگر« 
برنده جایزه بهترین فیلم شد

صدها پناه جو به حصار مرزی میان 
یونان و مقدونیه هجوم بردند

ترجمه

بخش سوم و پایانی
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خربهای خارجی
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وقتی پارتیزان مجاهدین در سال 1993 لشکرگاه، مرکز والیت جنوبی هلمند، را 
تصرف کردند، جنرال عبدالجبار قهرمان فرمانده حکومت افغانستان بود که در 
آخرین پرواز از آن جا خارج شد و این شهر را واگذار کرد. بیشتر از دو دهه 
بعد در یک پیچ و خم مشابه آقای قهرمان باردیگر نماینده حکومت افغانستان 
در این جا است؛ جایی که ستیزه جویان پست او را به تاخت و تاز تهدید می کنند. 
این ستیزه جویان در حومه های  این بار طالبان در دروازه های شهر هستند. 

لشکرگاه، مرکز والیت، سنگرهای مستحکمی ساخته اند و صرف توسط...

طرح اوباما، حمله به شبه نظامیان و نادیده گرفتن کشت تریاک، خیلی زود دچار 
شکست قابل پیش بینی شد. درآمد حاصل از مزارع تریاک هر ساله بودجه ی 
گزارش  براساس  می کرد.  تامین  مبارزات  فصل  در  را  شورشیان  حمالت 
حمله ی  بزرگ ترین  »از  شورشیان   ،2012 سال  پایان  در  تایمز«،  »نیویورک 
ائتالف به رهبری آمریکا جان سالم به در بردند«. درمیان عقب نشینی سریع 
نیروهای ائتالف برای هماهنگ شدن با برنامه ی زمانی اوباما تا ماه دسامبر 

سال 2014 با هدف »پایان دادن« به عملیات جنگی آمریکا، کاهش حمالت...

صفحه2

معاون رییس جمهور: در مورد سه موضوع 
بسته های پیشنهادی کمیسیون خاص اصالحات 

انتخاباتی باید پارلمان بعدی تصمیم بگیرد

پشم انداز صلح

دوکتور ضیا نظام 
سفیر اسبق افغانستان در ویانا، بروکسیل و رُم

صفحه5
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»فانگ فونگ هوی« 
در کابل

رییس ستاد ارتش چین به کابل آمده با رییس حکومت وحدت ملی 

و نیز مشاور امنیت ملی او دیدار و گفت وگو کرده است. بر اساس 

ستاد  رییس  فونگ هوی،  فانگ  جنرال  شده،  منتشر  گزارش های 

ارتش چین، با غنی و اتمر روی تأمین امنیت و صلح در افغانستان 

گفت وگو کرده است. 

مبارزه  طرح  از  اتمر  و  غنی  با  دیدارش  در  چین  ارتش  ستاد  رییس 

پاکستان(  و  افغانستان  تاجیکستان،  )چین،  کشور  چهار  مشترک 

لزوم همکاری های اطالعاتی میان چهار کشور  از  و  علیه تروریسم 

و  کرده  استقبال  طرح  این  از  افغانی  طرف  است.  کرده  صحبت 

امنیت  مشاور  هم چنان  شود.  روشن  باید  طرح  این  مکانیزم  گفته 

ملی رییس حکومت وحدت ملی از چین خواسته تا افغانستان را در 

بخش های حمل و نقل، لوجستیک، رادار و نیز کلنیک های سیار و 

یونیفورم پولیس کمک کند. فانگ فونگ هوی هم گفته که به این 

تقاضاها فکر خواهد کرد.

جنرال فانگ فونگ هوی، مهم ترین مقام نظامی و دولتی خلق چین 

افغانستان دیدار کرده است. چهار  از  تا اکنون  به شمار می رود که 

ماه قبل )13 عقرب( لی یون چاو، معاون رییس جمهور این کشور 

افغانستان و چین سه  آمد. در ماه عقرب سال جاری  افغانستان  به 

امنیتی،  بخش های  در  قراردادها  این  کردند.  امضا  را  تفاهم نامه 

ساختمان و معارف میان دو کشور به امضا رسید. 

در  چین  عالقه  مورد  حوزه های  از  تجارت  و  معدن  این،  از  پیش 

افغانستان به شمار می رفت. اما با شکل گیری حکومت وحدت ملی، 

رفت و آمدها میان مقامات دو کشور بیشتر شده و این روابط اکنون 

وارد فاز امنیتی نیز شده است. قباًل چین وعده داده بود که دستگاه 

کشف مواد انفجاری را در دروازه های کابل نصب خواهد کرد.

میل  هزار  ده  روسیه  کابل،  به  چین  امنیتی  مقام  سفر  از  قبل 

کالشینکوف به افغانستان کمک کرد. 

گروه  فعالیت  سیاسی  نظر  از  افغانستان  در  چین  نگرانی  مهم ترین 

ایغوری ها است. آن چه اما سبب شده است پای چین به افغانستان 

به  است.  معدن  استخراج  آن هم  و  اقتصادی  مسئله  شود،  کشیده 

دلیل ناامنی، چین نمی تواند به اهداف اقتصادی خود در افغانستان 

و  افغانستان  در  که  است  ممکن  زمانی  این  و  کند  پیدا  دست 

باشد. به  امنیت  بخش هایی که چین در آن سرمایه گذاری می کند، 

همین دلیل چین یکی از چهار کشوری است که در ماه های گذشته 

روی تدوین نقشه صلح کار کرد. چگونگی روابط افغانستان و چین 

است.  تحلیل  قابل  چین(  و  پاکستان  )افغانستان،  مثلث  محور  بر 

است.  توجه  قابل  پاکستان  و  چین  اقتصادی  همکاری های  میزان 

و  پرتنش سیاسی  روابط  باهم  پاکستان  و  افغانستان  دیگر  از طرف 

عالقه مند  که  است  کشورهایی  اندک  از  چین  نیز  و  دارند.  امنیتی 

تمامی  کند.  سرمایه گذاری  افغانستان  در  معدن  بخش  در  تا  است 

است.  خورده  گره  افغانستان  در  امنیت  چگونگی  به  اما  روابط  این 

نفوذی  از  تا  می ورزد  سعی  موقعیت،  این  از  استفاده  با  افغانستان 

که چین باالی پاکستان دارد، استفاده کند. این مسئله در صورتی 

کشور  این  تا  کند  وارد  فشار  پاکستان  باالی  چین  که  است  ممکن 

بردارد.  افغانستان  در  مسلح  شورشیان  تقویت  و  حمایت  از  دست 

تامین امنیت در افغانستان چین را کمک خواهد کرد تا این کشور به 

اهداف اقتصادی خود در افغانستان دست پیدا کند. 

و  پاکستان  افغانستان،  میان  که  تعامل  و  فوق،  به مسایل  توجه  با 

به سرانجام  آیا  گرفته  امنیتی شکل  و  اقتصادی  محورهای  بر  چین 

همه  این  زد.  حرف  آن  مورد  در  است  زود  هنوز  نه  یا  رسید  خواهد 

طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای  به  بستگی 

دارد. اما شکی وجود ندارد که چین می تواند نظر به جایگاه و منافع 

اقتصادی که در منقطه دارد و هم چنان به سود این کشور است، تا 

جهت پایان جنگ در افغانستان تالش کند. 

وارد  زمانی  اما  اقتصادی،  و  نظامی  قدرت  ابر  دو  روسیه؛  و  چین 

با افغانستان می شوند که نیروهای ائتالف پس از  همکاری نظامی 

چهارده سال در امر تأمین امنیت افغانستان ناکام ماندند.

سهشنبه
11حوت
1394
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رحمت الله ارشاد 

جمهوری،  رییس  معاون  دانش،  رسور  روز:  اطالعات 
خاص  کمیسیون  پیشنهادی  بسته  دو  هر  که  می گوید 
سه  مورد  در  اما  هست  توافق  مورد  انتخاباتی  اصالحات 
و  انتخاباتی  نظام  تغییر  انتخاباتی،  خاص  محکمه  موضوع، 

حوزه های رای گیری، باید پارملان بعدی تصمیم بگیرد.
و  رای گیری  حوزه های  لیست  تهیه  مورد  در  دانش  آقای 
ثبت نام رای دهندگان می گوید: »از نگاه ما تا زمانی که ثبت نام 
مجدد صورت نگیرد و لیست واقعی از تعداد واجدین رشایط 
انتخابات  پروسه  به  شفافیت  هرگز  نگردد،  تهیه  رای دهی 

کشور باز نخواهد گشت.«
انتخابات در  برگزاری  بر  تاکید  معاون رییس جمهور ضمن 
تقنینی  فرمان  صدور  محض  به  که  است  گفته  آینده  سال 

رییس جمهور در مورد کمیته گزینش اعضای کمیسیون های 
کمیسیون های  اعضای  گزینش  کمیته  باید  انتخاباتی، 
و  تدارکاتی  مسایل  باید  و  کند  رشوع   را  کارش  انتخاباتی 

لوجیستکی انتخابات مورد توجه قرار بگیرد.
آقای دانش می گوید که تا هفته آینده فرمان تقنینی رییس 
جمهور مبنی بر آغاز به کار این کمیته صادر خواهد شد و 

این کمیته براساس قوانین موجود شکل خواهد گرفت.
روز  چاشت  از  پس  را  گفته ها  این  جمهور  رییس  معاون 
دوشنبه در دیدار با تدامیچی یاماموتو، معاون سیاسی مناینده 
ناظر  عضو  و  افغانستان  در  ملل  سازمان  رسمنشی  خاص 
افزوده  و  است  گفته  انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون خاص 
بر رؤسای مجلس منایندگان  این کمیته عالوه  است که در 

و مجلس سنا، رییس دادگاه عالی و کمیسیون مستقل حقوق 
برش، دو نفر از اعضای جامعه مدنی و شبکه زنان نیز حضور 

خواهند داشت. 
در همین حال، معاون سیاسی مناینده خاص رسمنشی سازمان 
ملل در افغانستان، گفته است که منتظر نهایی شدن تصمیم 
و  هستند  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  افغانستان  حکومت 
حکومت  سوی  از  مکتوب  درخواست  دریافت  محض  به 
و  دونرها  با  انتخابات  برگزاری  بودجه  باره  در  افغانستان، 

هم کاران بین املللی خود وارد گفت وگو خواهند شد. 
او گفته است که ملل متحد و همکارانش از پروسه اصالحات 
استقبال می کنند و آماده هرنوع همکاری در زمینه برگزاری 

انتخابات هستند. 

اطالعات روز: وزارت امور داخله می گوید که روز دوشنبه، 
سیمینار یک روزه به هدف بهبود روابط پولیس با رسانه ها در 

فرماندهی استاف کالج وزارت داخله برگزار شد.
وزارت داخله با نرش خربنامه ای گفته است که در این سمینار 
افرسان پولیس ملی از اداره های مختلف وزارت رشکت کرده  
مطبوعات،  »قانون  چون:  مضوعاتی  روی  آن  در  که  بودند 
همکاری  اهمیت  مطبوعات،  با  مؤثر  غیر  ارتباط  زیان های 
اطالع  امنیت،  تأمین  در  نقش رسانه ها  مطبوعات،  با  پولیس 
از  جلوگیری  مردم،  نگرانی  رفع  بحرانی،  حاالت  در  رسانی 
مردم  حق  خربنگاران،  به  احرتام  دشمن،  دروغین  تبلیغات 

برای دسرتسی به اطالعات و چگونگی استفاده از رسانه های 
اجتامعی« بحث و گفت وگو شد.

خربنامه افزوده که رشکت کنندگان سیمینار این موضوعات 
را برای بهبود روابط پولیس با رسانه ها و مردم مهم خوانده و 
گفتند که با بکار گیری این موضوعات می توان روابط بهرت 

با رسانه ها برقرار کرد.
پولیس  رسبازان  و  افرسان  برای  آموزشی  سیمینار  برگزاری 
افغانستان در حالی برگزار می شود که گزارش های متعدد از 
دارد  وجود  خربنگاران  و  رسانه ها  با  پولیس  ناسامل  برخورد 
مورد  امنیتی  نیروهای  سوی  از  خربنگاران  مواردی  در  و 

خشونت قرار می گیردند.
دیگر  کنار  در  افغانستان  در  خربنگاران  هم،  سویی  از 
اند.  روبه رو  نیز  اطالعات  به  دسرتسی  عدم  با  مشکالت 
مقام های حکومتی و امنیتی در بسیاری موارد به خربنگاران 
سوی  از  را  انتقادهایی  موضوع  این  و  منی دهند  اطالعات 

خربنگاران و نهادهای حامی رسانه ها به دنبال داشته است.
برقراری  برای  باید  افغانستان  پولیس  که  می گویند  آگاهان 
ببینند  آموزش  خربنگاران  و  رسانه ها  مردم،  با  نیک  روابط 
سوی  از  می کند،  تهدید  را  رسانه ها  که  خشونت  حداقل  تا 

نیروهای پولیس صورت نگیرد. 

نزیکی  ماین جاسازی شده در  انفجار یک  اطالعات روز: 
یک پایه برق در منطقه چهل ستون در ناحیه هفتم شهر کابل 

چهار غیرنظامی را زخمی ساخت.
شاهدان  و  داد  رخ  دوشنبه  روز  ظهر  حوالی  انفجاری  این 
دکاندار  دو  و  کودک  دو  انفجار  این  در  که  گفته اند  عینی 

زخم برداشته اند.
و  نگفته اند  چیزی  مورد  این  در  تاکنون  امنیتی  مقام های 
نگرفته  عهده  به  گروهی  یا  فرد  نیز  را  انفجار  این  مسئولیت 

است.
از سویی هم، در یک انفجار حوالی شام یک شنبه در شهر 
لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، سه پولیس کشته و بیش از 10 

غیرنظامی زخمی شده اند.

این رویداد هنگامی رخ  از والیت هلمند گفته اند که  منابع 
اول  در ساحه ی حوزه  پولیس  نیروهای  تانک  که یک  داد 

امنیتی شهر لشکرگاه با یک ماین کنار جاده برخورد کرد.
جسد  دو  که  گفته اند  هلمند  ایمرجنسی  شفاخانه  مسئوالن 
پولیس و یازده زخمی غیرنظامی به این شفاخانه انتقال داده 

شده اند.
باره  در  اما  می کنند،  تأیید  را  انفجار  این  محلی  مقام های 
فردیا  هیچ  نکرده اند.  ارائه  جزئیات  رویداد  این  تلفات 
گروهی به شمول طالبان مسئولیت این حمله را نیز به عهده 

نگرفته اند.
این دو انفجار در حالی رخ می دهد که روز شنبه دو حمله 
گرفت  را  تن   29 و کرن جان  کابل  در والیت های  انتحاری 

در  انتحاری  حمله  در  کرد.  زخمی  را  نفر  هفتاد  از  بیش  و 
غیرنظامی  و  نظامی   15 دفاع  وزارت  ورودی  دروازه  مقابل 
کشته شدند در حمله انتحاری در کرن 14 نفر که اکرث شان 

غیرنظامیان بودند، کشته شدند.
مسئولیت حمله انتحاری کابل را گروه طالبان به عهده گرفت.
هفته ی  است  قرار  که  می دهند  رخ  حالی  در  انفجارها  این 
گروه  با  افغانستان  مستقیم  گفت وگوهای  دور  اولین  بعدی 
گروه های  متام  از  دولت  شود.  برگزار  پاکستان  در  طالبان 
آگاهان  بپیوندند.  صلح  روند  به  که  خواست  مخالف 
که  انفجاری  و  انتحاری  حمالت  افزایش  که  می گویند 
تعدادی از آن ها را طالبان راه اندازی کرده اند، ممکن است 

روی گفت وگوهای صلح تأثیر منفی بگذارد.

که  می گویند  تخار  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
را  نفر  این والیت، دو  افراد خشمگین در ولسوالی چاه آب 
که به اتهام قتل یک داکرت بازداشت شده بودند، با سنگ و 

چوب به قتل رساندند.
این مقام ها گفته اند که پولیس روز یک شنبه دو نفر را به اتهام 
قتل یک داکرت بازداشت کرده بودند، اما روز دوشنبه، افراد 

با رضبات  بیرون کرده و  بازداشت گاه  از  خشمگین آن ها را 
سنگ و چوب کشته اند.

گفته  بی بی سی  به  تخار  والی  سخن گوی  تیمور،  سنت الله 
است که شامری از ساکنان ولسوالی چاه آب در واکنش به 
بودند  زده  مساملت آمیز  تظاهرات  به  دست  داکرت  این  قتل 
ساختامن  به  تظاهرات،  این  از  »سوءاستفاده«  با  عده ای  اما 

ولسوالی و فرماندهی پولیس این ولسوالی حمله کردند.
از  را  بازداشتی  متهم  دو  عده،  این  که  افزوده  تیمور  آقای 
چنگ پولیس درآوردند و با سنگ و چوب کشتند. او افزوده 
عامالن  از  و شامری  آغاز شده  تحقیقاتی  زمینه  این  در  که 

حادثه نیز شناسایی شده اند.

شان  نامزدشدن  کشور  دوچرخه سوار  بانوان  روز:  اطالعات 
آن  از  و  می دانند  فرصت  یک  نوبل  صلح  جایزه ی  برای  را 
از  بانوانی  که  باری ست  نخستین  این  می کنند.  استقبال 

افغانستان نامزد جایزه صلح نوبل می شوند.
ایتالیا  پارملان  سوی  از  افغانستان  دوچرخه سوار  بانوان  تیم 
این جایزه معرفی  برای دریافت  ایتالیایی  قانون گذار  و 118 

شده است.
روبه رو  افغانستان  ده ها مشکل در جامعه سنتی  با  که  بانوان 

نامزد  امروز  و  می زنند  رکاب  که  است  سال  هشت  هستند، 
یکی از جایزه های معترب در سطح جهان شده اند.

زهرا حسینی، از بانوانی است که در بامیان دوچرخه سواری 
بزرگ  دستاورد  را یک  جایزه  این  برای  نامزدی  او  می کند. 

برای بانوان کشور می داند.
زهرا حسینی به طلوع نیوز گفته است: »شش مسابقه محلی 
از  بود که  دایر شده  بزرگ  داشتیم که دو مسابقه آن خیلی 
کابل و والیت های دیگر نیز دوچرخه سواران اشرتاک کرده 

بودند.«
ملی  تیم  عضویت  سال  چهار  از  ساله،   19 معصومه، 
دوچرخه سوران کشور را دارد و از اشرتاک به ده ها مسابقه از 
داخل و خارج کشور نیز دستاوردهایی داشته  است. وی این 

نامزدی را غیرقابل تصور می داند.
کشور  دوچرخه سواران  فدراسیون  رییس  صادقی،  صادق 
دوچرخه سواری  فدراسیون  رییس  »به حیث  است:  گفته 
افتخار کردم که زحامت که  این خرب واقعاٌ  با شنیدن  کشور 
این دخرتان در این جامعه بسته چنین نتیجه ای داشته است.«

در  ساله  همه  که  است  جهان  جوایز  بزرگ ترین  از  نوبل 
بخش های مختلف علمی، فرهنگی و صلح به برگزیدگان آن 

اهدا می شود.
محمدجواد  نام های  کشور،  دوچرخه سوران  بانوان  کنار  در 
امریکا، دونالد  و  ایران  ظریف و جان کری وزیران خارجه 
رهرب  فرانسیس،  پاپ  امریکا،  خواه  جمهوری  نامزد  ترامپ، 
کاتولیک های جهان، نادیه مراد دخرت کرد عراقی از قربانیان 
تجاوز جنسی داعش نیز در میان نامزدان جایزه نوبل 201۶ 

میالدی دیده می شود.
ملی  به هیئت چهارگانه گفت وگوی  این جایزه  سال گذشته 

تونس اهدا شد.

معاون رییس جمهور: 
در مورد سه موضوع بسته های پیشنهادی کمیسیون خاص اصالحات 

انتخاباتی باید پارلمان بعدی تصمیم بگیرد

برگزاری سیمینار برای بهبود روابط پولیس با رسانه ها 

دو انفجار در کابل و هلمند سه کشته و بیش از 10 زخمی برجای گذاشت

افراد خشمگین در تخار متهمان قتل یک داکتر را با سنگ و چوب کشتند

بانوان دوچرخه سوار افغانستان در انتظار جایزه صلح نوبل



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

وقتی پارتیزان مجاهدین در سال 1993 لشکرگاه، مرکز 

والیت جنوبی هلمند، را تصرف کردند، جنرال عبدالجبار 

آخرین  در  که  بود  افغانستان  حکومت  فرمانده  قهرمان 

پرواز از آن جا خارج شد و این شهر را واگذار کرد. بیشتر 

قهرمان  آقای  مشابه  و خم  پیچ  در یک  بعد  دهه  دو  از 

است؛  این جا  در  افغانستان  حکومت  نماینده  باردیگر 

تاز تهدید  و  تاخت  به  را  او  جایی که ستیزه جویان پست 

هستند.  شهر  دروازه های  در  طالبان  بار  این  می کنند. 

این ستیزه جویان در حومه های لشکرگاه، مرکز والیت، 

سنگرهای مستحکمی ساخته اند و صرف توسط آب آرام 

دریای هلمند از مراکز حکومتی جدا شده اند. آن ها 10 

ولسوالی از 14 ولسوالی والیت هلمند، بزرگ ترین والیت 

شان  کنترل  در  را  افغانستان،  مخدر  مواد  کننده  تولید 

دارند یا حد اقل برای کنترل آن رقابت می کنند. 

آقای قهرمان ماه گذشته به عنوان نماینده رییس جمهور 

مخالف  برای  تالش ها  مسئولیت  و  آمد  هلمند  به  غنی 

برعهده  را  طالبان  علیه  والیت  این  ]مردم[  نگهداشتن 

گرفت. اما این جنرال پیشین که تاکید می کند اقدامات 

تالش  نیست،  دولت  چانس  بهترین  تنهایی  به  نظامی 

کرده است تا فرماندهان طالبان را در گفت وگوها شامل 

کند.

هفته گذشته، آقای قهرمان در مصاحبه ای در این جا در 

به  پیهم  دستیارانش  که  حالی  در  فرماندهی اش،  مرکز 

مقام های  ارتش،  فرماندهان  را می دادند که  تیلفونی  او 

زمان  آن  »در  گفت:  بودند،  خط  روی  بزرگان  و  محلی 

در  ملت  این  مشکل  حل  راه  که  بودم  معتقد  من  نیز 

جنگ نیست و امروز هم به آن باور دارم.« »توپ خانه، 

و  ناکام هستند  ابزارهای  هواپیماهای جنگی  و  تانک ها 

باید بسیار به ندرت یا زمانی که فکر می کنید دارید نابود 

می شوید، استفاده شوند«. وی افزود: »تالش نخست ما 

فروکاستن جنگ است، آرام کردن آن«. با این حال، در 

برخی جاها، این کار مانند عقب نشینی است.

اخیراً ارتش آخرین پایگاه هایش در ولسوالی های موسی 

قلعه و نوزاد را ترک کرد و در یک اقدام آشکار، تقویت 

سرباز   1500 حدود  لشکرگاه،  اطراف  امنیتی  کمربند 

عملیات  نیروهای  کشید.  بیرون  ولسوالی ها  این  از  را 

برای  ویژه ایاالت متحده به جنگ کشیده شده و اخیراً 

کمک به پاکسازی جاده ها منتهی به مرکز والیت حرکت 

کرده اند و در برنامه ریزی های دفاع از مرکز والیت درگیر 

شده اند.

گروه  است.  بوده  این جا  قبالً  ساله،   58 قهرمان،  آقای 

کمونیستی  حکومت  سنگر  آخرین  او  فرماندهی  تحت 

او  و  بود  افغانستان  جنوب  در  روسیه  حمایت  تحت 

 ،1993 سال  در  این جا  در  حکومت  سقوط  با  شخصاً 

را  و لشکرگاه  نشینی کردند  او عقب  نیروهای  زمانی که 

واگذار کردند،  به مجاهدین تحت حمایت سی.آی.ای 

شناخته می شود. او یک دهه پس از آن را در مسکو در 

تبعید زیست. 

او پس از تهاجم ایاالت متحده در سال 2001 و سقوط 

طالبان، به افغانستان برگشت و عضو پارلمان افغانستان 

شد. دیدگاه او در مورد چگونگی برخورد با ستیزه جویان 

که  کسی  است؛  مشابه  غنی  آقای  دیدگاه  با  طالب 

راه حل  به یک  دستیابی  به منظور  در تالشی  کرد  سعی 

سیاسی برای این جنگ طوالنی گفت وگوها را با رهبران 

ستیزه جویان آغاز کند.

سنگین  ولسوالی  بزرگان  از  یکی  طاهر،  محمد  حاجی 

آقای قهرمان شرکت کرد، گفت:  با  بحثی  در  اخیراً  که 

»من فکر می کنم که آقای قهرمان خیال بافی می کند.« 

»در حال حاضر، طالبان دست باال دارند، حکومت دست 

پایین دارد. وقتی آن ها را از لحاظ نظامی شکست دادید، 

آن وقت امکان دارد طالبان های محلی سالح شان را به 

نه حاال«. مال  بپیوندند –  به روند صلح  و  زمین بگذارند 

سنگین،  در  طالبان  فرمانده  یک  احسان،  عبدالرحمن 

بازگشته بود  گفت که به وضوح آقای قهرمان به هلمند 

را جبران کند. مال احسان  تا تحقیر شدنش در گذشته 

گفت: »بیایید اول بجنگیم و صلح و به زمین گذاشتن 

اسلحه را فراموش کنیم. اول باید بجنگیم، بعد روی روند 

هلمند،  اخیر  رویدادهای  در  دیگران  کنیم«.  کار  صلح 

انگیزه های  از واگذاری پایگاه های ارتش،  به ویژه پس 

لحاظ  از  بار  فاجعه  سال  یک  از  پس  دیدند.  بدبینانه 

معامله  طالبان  با  ولسوالی ها  در  شاید  حکومت  نظامی، 

همان  دقیقاً  نگهدارد؛  دور  شهر  از  را  آن ها  تا  می کند 

کاری را که حکومت کمونیستی در روزهای آخر عمرش 

این حقیقت که مردی  داد.  انجام  افغانستان  در جنوب 

سخن  صلح  از  است،  هلمند  در  عملیات ها  مسئول  که 

است،  ملی  دفاع  وزارت  رأس  در  که  وزیری  و  می گوید 

معصوم ستانکزی، تا سال گذشته مسئول روند صلح بود، 

معاون  آخندزاده،  عبدالمجید  می کند.  بیشتر  را  سوءظن 

یک   1980 دهه  در  پدرش  که  هلمند  والیتی  شورای 

فرمانده پیشتاز شورشی مخالف آقای قهرمان بود، گفت: 

»سوالی که پس از عقب نشینی آن ها از موسی قلعه در 

این است که شاید آن ها می گویند  ذهنم خطور می کند 

شهر  بر  شما  و  نمی کنیم  مقاومت  ولسوالی ها  در  ما  که 

حمله نکنید.« »اگر قضیه این نیست، چرا آن ها بدون 

جنگ منطقه را ترک می کند؟«. آقای قهرمان که گفت 

معامله ای  هیچ  درآن  و  بود  نیاز  اخیر  نشینی های  عقب 

نشده است، پذیرفت که وظیفه سختی در پیش دارد.   

را  ولسوالی هایش  از  بسیاری  تنها  نه  در هلمند  حکومت 

به طالبان باخته است، بلکه در جریان چند سال گذشته 

بخش بزرگی از حمایت مردمی و هرگونه ظاهر مبارزه با 

تریاک  سود  جذابیت  است.  داده  دست  از  نیز  را  فساد 

طالبان و مقام های حکومتی را به صورت یکسان به دام 

انداخته است. مقام ها و بزرگان محل گزارش می دهند 

است،  طالبان  قلمرو  ظاهراً  که  بیابان ها  اعماق  در  که 

مواد  ]قاچاق بران[  بر  شب  جریان  در  امنیتی  نیروهای 

مخدر حمله می کنند. اجساد به جا می مانند اما کیسه های 

سودآور مواد مخدر ناپدید می شوند. آقای قهرمان گفت: 

»اگر مرا در سرتاسر هلمند بفرستید و بگویید که جبار! 

خوب،  امنیه  قوماندان  چند  خوب،  ولسوال  چند  برایم 

را  یکی  هلمند  سرتاسر  در  کن.  پیدا  خوب  رییس  چند 

هم نخواهم یافت. قطعاً نمی توانم.« »اگر نزدیک ترین 

افراد به من را انتصاب کنید، به گرگ تبدیل خواهند شد. 

برداشت  خوب  بد  ]افراد[  است.  شده  این گونه  ذهنیت 

می شوند«. 

پس از چند ماه جنگ فاجعه بار در هلمند، در حالی که 

اخیراً  می شود،  کوچک تر  حکومت  کنترل  تحت  قلمرو 

هیئتی از مقام های ارشد که توسط آقای غنی اعزام شد، 

نیروهای  از  نیمی  حدود  صرف  حقیقت  در  که  دریافت 

ارتش افغانستان که باید آن جا می بودند، در حال انجام 

بودند. یک عضو این هیئت که نخواست  وظایف شان 

نامش فاش شود گفت که بسیاری از سربازان به دلیل 

ترک وظیفه، تلفات یا فساد ناپدید بودند. آقای قهرمان 

ضمن اذعان به این گونه مشکالت، گفت که در هلمند 

به  که  ستیزه جویانی  با  جنگ  برای  کافی  نیروهای  باید 

عقیده وی تعداد شان از 2000 جنگ جو بیشتر نیست، 

وجود داشته باشد. وی تاکید کرد که نیروهای افغانستان 

به خوبی اکماالت می شوند و در مقایسه با حمایت یک 

گاو  »یک  وی  نظر  به  که  ارتش  از  شوری  قبل  نسل 

را »گاو اصالح  فعلی  ارتش  از  ناتو  بود، حمایت  الغر« 

شده ژنیتیکی که خوب شیر می دهد« خواند. وی گفت 

که مشکل در چگونگی مدیریت نیروها است و در رهبری 

و  حیف  واحدها  به  رسیدن  از  قبل  را  منابع  که  فاسدی 

میل می کنند.

آن ها  هنر  »تنها  گفت:  طالبان  مورد  در  قهرمان  آقای 

این است که سیار هستند. از سوی دیگر، برای ما، حتا 

آماده کردن کاروان ها روزها طول می کشد. آن ها دست 

مناطق  با  آن ها  هستند،  محل  مردم  آن ها   – دارند  باال 

حال،  این  با  است«.  کوچک تر  بارشان  و  هستند  آشنا 

تغییری  هلمند  در  است  امیدوار  که  قهرمان گفت  آقای 

بیاورد. او یک شعر پشتو را دکلمه کرد: »اگر به دنبالش 

چه   / رسید  خواهد  بدستت  بدهید،  ادامه  کردن  شنا  به 

ندارد؟«.  وجود  دریا  سوی  به  راهی  که  می گوید  کسی 

اما حاجی شرف الدین، 53 ساله، جنگ جوی مجاهدین 

بیم  جنگید،  قهرمان  آقای  مقابل  در  دهه 1980  در  که 

لشکرگاه  در  پیشین  جنرال  این  گذشته  که  دارد  را  آن 

تکرار شود. حاجی شرف الدین گفت: »فردا، هواپیمای 

خواهیم  این جا  ما  و  آمد  خواهد  ]بردنش[  برای  دیگری 

ماند تا تماشا کنیم«.
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جدی ترین  از  یکی  به  طالبان،  با  به خصوص  مسلح  گروه های  با  صلح 

ماموریت های حکومت وحدت ملی تبدیل شده. اهمیت این ماموریت را 

می توان از انتخاب پیر سید اسحاق گیالنی به عنوان رییس شورای عالی 

صلح و محمد کریم خلیلی به عنوان معاون ارشدش فهمید. 

تا زمانی که به صلح نرسیده ایم، چند چیز برای صلح بسیار مهم است. اول 

چشم انداز صلح، چون رضورت تالش برای صلح از روی چشم انداز صلح 

معین می شود. دوم طرف صلح است، ما از روی طرف صلح قضاوت کرده 

و دو پای خویش را در یک چپلک صلح فرو می کنیم. سوم پشم انداز صلح 

است، پشم انداز صلح از زوایای غیرمهم و دروغناک صلح و طرف صلح 

سخن می گوید. 

در مورد چشم انداز صلح و طرف های صلح، گدام های از سخن وجود دارد 

و نیازی نیست ما هم از خود را تلنبار کنیم. چند نکته ی مخترص در مورد 

خویش  رنج  و  درد  مرصوف  کدام  هر  سپس  می گوییم،  صلح  پشم انداز 

می شویم. 

دقت  به  که  رشطی  به  زیر،  موارد  و  جمالت  از  عبارتند  صلح  پشم انداز 

خوانده شود:

1- طالبان و متام گروه های تروریستی دیگر، سال هاست مرصوف قتل و 

جنایت اند. یکی از وظایف حکومت وحدت ملی که قبالً حکومت شخصی 

آقای کرزی بود، این است که با این گروه ها وارد جنگ شود، آن ها را نابود 

یا مجبور به پذیرش قوانین و تبعیت از قوانین کند. البته این سخن را من 

منی گویم، قانون اساسی می گوید. من بد کنم چنین وظیفه ی سنگینی را 

بر شانه های ضعیف و چندملی مرتی ارشف غنی بگذارم. اما حکومت تا 

این جا در انجام وظیفه ی قانونی خویش ناتوان بوده، حاال همین ناتوانی 

خویش را با پرده ی هفت رنگی به نام صلح می پوشاند، به این امید که ملت 

نبیند و نفهمد اما بسوزد دل و روده ی بزرگان، چون همه می دانند.

2- حاال گیریم که صلح به بار نشست. طالبان و بقیه گروه های تروریستی 

با دولت و مردم صلح کردند، جنگ هم متام شد. توقع طالبان از دولت و 

مردم این است که بخشیده شوند. سال ها جنایت و خشونت شان بخشیده 

شده و تا آخرین حد ممکن در دولت استخدام شوند. 

3- کسی می داند طالبان در این خصوص چه فکری دارند؟ طالبان می گویند 

می شوید،  اسهال  تان  پیاز  تا  سیر  کنیم  ساده  ُچف  یک  قواره!  برو  که 

آن وقت شام آمده اید و از بخشیدن یا نبخشیدن ما حرف می زنید؟ اصالً 

ما  این  نبخشید؟!  یا  ببخشید  را  ما  بیایید  که  اید  مملکت  کاره  چه  شام 

هستیم که در مقام بخشندگی قرار داریم نه شام که یک هفته برای رفنت 

به ده افغانان برنامه می ریزید و شهر را تعطیل می کنید. 

4- حاال برویم به بخش تجارت قبل و بعد از صلح. حاال که صلح نیست، 

هم دولت داریم، هم چندین گروه تروریستی! یعنی حاال ما قبل از صلح 

قرار داریم. در دوران قبل از صلح که چهارده-پانزده سال گذشته الی حاال 

است، همین حکومت مردان فعلی که داد از صلح می زنند و از چشم انداز 

بودند  پابند  و  باورمند  )قانون مندی(  به صلح  صلح سخن می رانند؛ چقدر 

روزه  همه  ما  کردند،  نقض  دیگر  پی  یکی  که  را  قوانین  بود؟  خواهند  و 

بر فرق مردم عام نیست. منابع  می بینیم که قانون جز چامقی زورمندان 

مالی را به نام معاش و مشوره چور کردند. زمین های مردم را غصب کردند. 

قرار  شان  راه  و هرکسی رس  گرفت  رسید،  هرچه دست شان  به  خالصه 

گرفت، برداشت و تحویل گورستان داد. همه رشیک بودند، همه رفیق! 

متام این ها در حالی اتفاق افتاده که بخشی از مملکت ناامن و در کنرتل 

متصور  مقامات  کردار  در  تغییری  چه  شود،  صلح  اگر  حاال  بود.  طالبان 

است؟ آدم می شوند یا طالبان را رشیک خویش کرده و مملکت بست غارت 

خواهند کرد؟ تصور کنید راه همین مقامات به معادن الجورد، طال، آهن، 

مرمر یا معادن گاز و نفت باز شوند، آن وقت خواهید دید که هر کدام یک 

ارتش استخدام کرده و تا آخرین گرامش چپاول می کنند یا نه؟ 

5- همه می دانیم که نه مقامات فعلی دست از نقض قوانین، زورگویی، 

چپاول و فساد برخواهند داشت و نه طالبان آن گونه که مقامات سنگین لوح 

نقش  از  من  تازه  شد.  خواهند  صلح  و  مذاکره  به  حارض  می خواهند،  ما 

هیچ چیزی  چین  و  روسیه  ایران،  پاکستان،  امریکا،  چون  کشورهای 

از این  با این حساب چه خواهد شد؟ چیزی که تا حاال شده،  نگفته ام. 

به بعد هم اتفاق خواهد افتاد. بازی ادامه پیدا می کند. از کجا فهمیده 

می شود؟ به قول استاد سیحون )از کرامات شیخ ما این است/ خورد حلوا 

و گفت شیرین است(، ما حلوا می خوریم و می گوییم که شیرین بود. شام 

نگاهی به تشکیالت اداری، منازعه های جاری میان جریان های سیاسی-

قومی و حیف و میل منابع و فرصت سوزی ها بیاندازید، خود می فهمید که 

بازی از چه قرار است. 

حاال شام بگویید پشم انداز صلح نزدیک واقعی است یا چشم انداز صلح که 

کارشناسان ارشف غنی می گویند؟!

پشم انداز صلح
منبع: نیویارک تایمز/ مجیب مشعل

ترجمه: حمید مهدوی

حکومت در هلمند نه تنها بسیاری از ولسوالی هایش را به طالبان باخته است، بلکه در 
جریان چند سال گذشته بخش بزرگی از حامیت مردمی و هرگونه ظاهر مبارزه با فساد 

را نیز از دست داده است. جذابیت سود تریاک طالبان و مقام های حکومتی را به صورت 
یکسان به دام انداخته است. مقام ها و بزرگان محل گزارش می دهند که در اعامق 

بیابان ها که ظاهراً قلمرو طالبان است، نیروهای امنیتی در جریان شب بر ]قاچاق بران[ 
مواد مخدر حمله می کنند. اجساد به جا می مانند اما کیسه های سودآور مواد مخدر 

ناپدید می شوند. آقای قهرمان گفت: »اگر مرا در رستارس هلمند بفرستید و بگویید که 
جبار! برایم چند ولسوال خوب، چند قوماندان امنیه خوب، چند رییس خوب پیدا کن. 

در رستارس هلمند یکی را هم نخواهم یافت. قطعاً منی توانم.« »اگر نزدیک ترین افراد به 
من را انتصاب کنید، به گرگ تبدیل خواهند شد. ذهنیت این گونه شده است. ]افراد[ بد 

خوب برداشت می شوند«. 

عبدالجبار قهرمان 
در مواجهه با طالبان و گذشته اش 

برای پایان متفاوت
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تریاک،  کشت  نادیده گرفتن  و  شبه نظامیان  به  حمله  اوباما،  طرح 

خیلی زود دچار شکست قابل پیش بینی شد. درآمد حاصل از مزارع 

مبارزات  فصل  در  را  شورشیان  حمالت  بودجه ی  ساله  هر  تریاک 

پایان سال  تایمز«، در  براساس گزارش »نیویورک  تامین می کرد. 

2012، شورشیان »از بزرگ ترین حمله ی ائتالف به رهبری آمریکا 

جان سالم به در بردند«. درمیان عقب نشینی سریع نیروهای ائتالف 

برای هماهنگ شدن با برنامه ی زمانی اوباما تا ماه دسامبر سال 2014 

آمریکا، کاهش حمالت  به عملیات جنگی  »پایان دادن«  با هدف 

هوایی بیش از همه فرصتی برای طالبان فراهم ساخت تا حمالتی 

و  کرده  راه اندازی  کشور  جنوب  و  در شمال، شمال شرقی  را  بزرگ 

تعداد بی سابقه ای از نیروهای ارتش و پولیس افغانستان را به قتل 

برسانند. 

جان  افغانستان،  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  بازرس  زمان،  آن  در 

ساپکو، توضیح روشنی دررابطه با دلیل بقای طالبان ارائه کرد. او 

سرسام آوری  هزینه های  علی رغم  که  بود  کرده  نتیجه گیری  چنین 

»ریشه کن ساختن  برنامه های  برای  دالر  میلیارد   7.6 درحدود 

موادمخدر« در طی دهه ی گذشته، »ما با هر مقیاسی که حساب 

باالیی  در سطح  تولید هم چنان  و  خورده ایم. کشت  کنیم شکست 

وجود دارند و ممنوعیت و ریشه کن ساختن به کندی پیش می رود، 

حمایت های مالی شورشیان افزایش یافته، و اعتیاد و سوءاستفاده در 

سطح بی سابقه ای در افغانستان وجود دارد«. 

درحقیقت، کشت تریاک در سال 2013 میزان بی سابقه ی 209000 

هکتار زمین را پوشش می داد که برداشت را با 50% افزایش، به 5500 

درآمد  دالر  میلیارد  برداشت گسترده درحدود 3  این  بود.  تُن رسانده 

غیرقانونی تولید کرد که درحدود 320 میلیون دالر آن از درآمدهای 

مالیاتی طالبان بود. سفارت آمریکا این ارزیابی را تایید کرد و این 

درآمدهای غیرقانونی را »ثروتی بادآورده برای شورشیان« خواند که 

»تقریباً در هر مرحله ای از تجارت مواد مخدر سود می برند«. 

ملل  سازمان  ارقام   ،2014 سال  در  تریاک  محصول  برداشت  با 

نشان دهنده ی ادامه ی این روند بودند. مناطق زیر کشت به 224000 

هکتار افزایش یافته و تولید به 6400 تُن رسیده بود که یک رکورد 

بی سابقه بود. در ماه می سال 2015، با سیلی از مواد مخدر که به 

بازارهای جهانی وارد می شدند و افزایش هزینه ی مبارزه با مواد مخدر 

ایاالت متحده به سطح 8.4 میلیارد دالر، سوپکو گفت: »درحدود 

کشت  به  افغانستان  در  زمین  مربع  مایل  یا 780  جریب   500000

خشخاش اختصاص داده شده است که معادل با بیش از 400000 

زمین فوتبال آمریکایی است – شامل مناطق پایان زمین«. 

در فصل جنگ سال 2015، طالبان به طور کامل کنترل مبارزات را 

به دست گرفتند و به نظر می رسید مواد مخدر نقش گسترده تری در 

عملیات های آن ها دارد. »نیویوک تایمز« گزارش داد که رهبر جدید 

جنبش، مال اختر منصور، »از اولین مقامات اصلی طالبان بود که 

درگیر تجارت مواد مخدر شد... او بعدها مسئول اصلی جمع آوری 

مالیات طالبان برای این تجارت بود – که سود فراوانی را به همراه 

داشت«. پس از ماه ها فشار بی وقفه بر نیروهای دولتی در سه والیت 

این گروه تحت فرماندهی مال  شمالی، نخستین عملیات عمده ی 

درست  که  شهری  بود؛  قندوز  والیت  هفته ای  دو  تصرف  منصور، 

در »پرمنفعت ترین جاده ی تجارت مواد مخدر کشور قرار داشت... 

مسیر انتقال تریاک از والیت های حاصل خیز خشخاش در جنوب، 

به تاجیکستان... و روسیه و اروپا«. واشنگتن به این نتیجه رسید 

که باید به سرعت طرح خروج برنامه ریزی شده ی نیروهای جنگی اش 

را متوقف کند. 

در  منطقه ای اش  دفاتر  سریع  تخلیه ی  با  هم زمان  ملل،  سازمان 

ماه  در  را  نقشه ای  داشتند،  قرار  تهدید  زیر  که  والیت های شمالی 

یا  »باال«  کنترلی  طالبان  می داد  نشان  که  ساخت  منتشر  اکتوبر 

»شدید« بر بیش از نیمی از مناطق روستایی کشور اعمال می کنند، 

ازجمله بسیاری از مناطقی که آن ها در گذشته حضور قابل توجهی 

نداشته اند. در طی یک ماه، طالبان حمالتی را با هدف تصرف و 

کنترل مناطقی در سراسر کشور به راه انداخته، پایگاه های نظامی را 

در والیت شمالی فاریاب مورد تهدید قرار دادند و مناطقی را در هرات 

محاصره کردند. 

جای تعجب نیست که قدرتمندترین حمالت آن ها در والیت هلمند 

که مرکز کشت خشخاش بود انجام شد؛ جایی که نیمی از محصول 

کشور در آن رشد می کند و به گفته ی »نیویورک تایمز«، »تجارت 

ضروری  شورشیان  اقتصادی  طرح های  برای  را  آن  تریاک  پرسود 

تسخیر  از  پس  شورشیان  دسامبر،  ماه  اواسط  در  است«.  کرده 

ایست های بازرسی بار دیگر بخش های زیادی از این والیت را به 

کنترل درآوردند و با عقب راندن نیروهای دولتی، به تسخیر کامل قلب 

تجارت هروئین، شهر مارجه، نزدیک شدند. اگر نیروهای عملیات 

رهاسازی  به  کمک  برای  متحده  ایاالت  هوایی  نیروهای  و  ویژه 

نیروهای افغان مداخله نکرده بودند، این والیت و این شهر بدون 

اوایل سال 2016  در  گزارش ها،  براساس  کرد.  شک سقوطی می 

بیش از 14 سال پس از آن که افغانستان در نتیجه ی تهاجم ایاالت 

دولت  سیاست های  برگشت ناپذیر  شکست  با  و  شد«  »آزاد  متحده 

اوباما، ایاالت متحده »صدها« نیروی جدید آمریکایی را برای تقویت 

نیروهای متزلزل دولتی و جلوگیری از دستیابی »جایزه ی اقتصادی« 

که می توانستند از حاصل خیزترین مزارع خشخاش به دست بیاورند، 

اعزام کردند. 

به گفته ی  فاجعه بار در سال 2015، که  از یک فصل جنگی  پس 

مقامات ایاالت متحده تلفاتی »تحمل ناپذیر« در ارتش افغانستان 

تحمیل کرد و در آن چه سازمان ملل باتوجه به آمار تلفات غیرنظامیان، 

»وحشت حقیقی« نامید، زمستان طوالنی و سخت نیز آرامشی همراه 

داشت. اگرچه سرما و برف جنگ را کاهش داد، طالبان عملیات های 

خود را به شهرها منتقل کردند. آن ها پنج بمب گذاری عظیم در کابل 

با حمله ی  و سایر شهرهای کلیدی در ماه جنوری انجام دادند که 

انتحاری به مجتمع پولیس دنبال شد که 20 کشته بر جا گذاشت. 

درعین حال، با پایان برداشت محصول در سال 2015، بعد از شش 

سال رشد پایدار، کشت تریاک 18% کاهش پیدا کرد و محصول آن 

به 3300 تُن رسید. اگرچه مقامات ایاالت متحده بخش زیادی از 

این کاهش را به خشک سالی و گسترش قارچ های خشخاش نسبت 

می داد و این شرایط ممکن است در سال 2016 ادامه پیدا نکند، در 

بلندمدت اخبار ترکیب نامشخصی از اخبار مثبت و منفی هستند. آمار 

قابل توجهی درمیان توده ای از اطالعات منتشرشده در گزارش های 

سازمان ملل متحد دررابطه با مواد مخدر وجود دارد: با رشد اقتصاد 

افغانستان درنتیجه ی سال ها کمک های بین المللی، سهم تریاک در 

تولید ناخالص داخلی، از رقم نگران کننده ی 63% به رقم قابل کنترل تر 

کرد:  اعالم  ملل  سازمان  بااین وجود  رسید.   2014 سال  در   %13

»وابستگی به اقتصاد مواد مخدر در جوامع روستایی هنوز باال است«. 

هلمند،  والیت  در  که  است  داده  گزارش  اخیراً  تایمز«  »نیویورک 

»مقامات محلی دولت افغانستان نیز به طور مستقیم در تجارت مواد 

با طالبان بر جنگی بر  مخدر درگیر هستند«. آن ها »رقابت خود را 

کنترل قاچاق مواد مخدر« توسعه داده اند و بخشی از سود غیرقانونی 

خود را »به باالی این زنجیره، به مقامات ارشد در کابل می فرستند«. 

هم زمان، تحقیقات اخیر شورای امنیت سازمان ملل دریافته است 

که طالبان به شکلی سیستماتیک از هر مرحله ی تجارت مواد مخدر 

در هلمند،  تریاک  از کشت  مالیات  سود می بردند: جمع آوری %10 

جنگیدن بر سر کنترل پاالیشگاه های هروئین، و ایفای نقش به عنوان 

از  بیرون  به  تریاک خام و هروئین  قاچاق  »تضمین کننده ی اصلی 

افغانستان«. طالبان دیگر تنها از قاچاق مواد مخدر مالیات نمی گیرند، 

بلکه اکنون مستقیماً و به شکل گسترده درگیر این تجارت هستند. بر 

این  اضافه می کند، »تمایزدادن  تایمز«  اساس، »نیویورک  همین 

گروه از یک سازمان اختصاص داده شده به مواد مخدر دشوار شده 

است«. اما وضعیت هرطور پیش برود، برای آینده ای قابل پیش بینی 

تریاک هم چنان با اقتصاد روستایی، شورش طالبان و فساد در دولت 

که مجموع آن ها معمای افغانستان را تشکیل می دهد، گره خورده 

باقی می ماند. 

طالبان با کسب درآمد کافی از محصوالت زمین های خشخاش، بدون 

بهار خواهد آمد،  با آغاز فصل  شک برای فصل جدید مبارزات که 

آماده هستند. با آب شدن برف دامنه ی کوه ها، سربرآوردن شاخه های 

بهاری خشخاش، هم چنان که در طول 40 سال گذشته اتفاق افتاده 

است، دسته ای جدید از نوجوانان تازه استخدام شده برای پیوستن به 

مبارزات نیروهای شورشی وجود خواهد داشت. 

حل معمای بغرنج افغانستان

رابطه ی میان  تولید و مبادله ی کاالها، در  اقتصادی،  فعالیت های 

هستند،  مهمی  بخش  جهان  مردم  از  بسیاری  در  مردم  و  دولت 

همان گونه که در سکه ها و ارزهایی با نشانه های دولتی که هرکسی 

با خود همراه دارد روشن است. اما زمانی که مهم ترین کانال های 

اقتصادی کشور غیرقانونی باشند، وفاداری های سیاسی طبیعتاً تغییر 

کرده و به شبکه های مختلفی منتقل می شوند که این محصوالت را 

با امنیت از زمین ها به بازارهای خارجی می فرستند و در هر مرحله ای 

از این کار، پول، وام، و شغل فراهم می کنند. جان سوپکو توضیح 

می دهد: »تجارت مواد مخدر اقتصاد افغانستان را آلوده کرده است و 

برای اقتصاد غیرقانونی درحال رشد آن سوخت فراهم می کند. این امر 

به نوبه ی خود مشروعیت دولت افغانستان را با تقویت فساد، تغذیه ی 

شبکه های جنایت کار و فراهم آوردن حمایت مالی قابل توجهی برای 

طالبان و دیگر گروه های شورشی تضعیف می کند«. 

با همان  افغانستان، واشنگتن  از جنگ مداوم در  از 15 سال  پس 

که  زمانی  بود؛  برابرش  در  قبل  سال  پنج  که  است  مواجه  انتخابی 

جنرال های اوباما تفنگ داران را در طرح افزایش نیروها با هلیکوپتر 

گذشته  سال  پانزده  مانند  متحده،  ایاالت  کردند.  منتقل  مارجه  به 

می توانند در چرخه ای مشابه و بی پایان گرفتار بمانند، با دسته های 

تجهیزات  به  مسلح  هر سال  می آید  به نظر  که  جدید جنگ جویانی 

کامل جنگی از مزارع خشخاش ظهور می کنند، مبارزه کنند. اکنون، 

تاریخ به ما چنین می گوید: در این سرزمین، دسته های جدیدی از 

شبه نظامیان وجود خواهند داشت، امسال، سال آینده و سال پس 

از آن. 

دارد  وجود  جایگزین هایی  جنگ زده  افغانستان  در  حتا  بااین حال، 

که در مجموع می توانند این گره کور را حل کنند. به عنوان اولین و 

اساسی ترین گام، زمان آن فرا رسیده است که گفت وگو از قدم های 

بعدی رییس جمهور اوباما برای تکمیل طرح خروج برنامه ریزی شده ی 

نیروهای نظامی اش متوقف شود. 

بودجه ی  از  کوچکی  بخش  حداقل  سرمایه گذاری  بعدی،  قدم  در 

نظامی عظیم در مناطق روستایی افغانستان، می توانند جایگزین های 

اقتصادی برای میلیون ها نفر از کشاورزانی فراهم کنند که اشتغال 

بازسازی  به  می تواند  چنین  دارد.  بستگی  تریاک  تولیدات  به  آن ها 

باغ های تخریب شده، گله های حیوانات از بین رفته، و سیستم های 

کشاورزی  جنگ  دهه های  تمام  از  قبل  که  کند  کمک  آب رسانی 

متنوعی را حفظ می کردند. اگر جامعه ی بین المللی بتواند برای قطع 

وابستگی این کشور از تجارت غیرقانونی تریاک، و سهم 13 درصدی 

آن از تولید ناخالص داخلی از طریق توسعه ی پایدار روستایی کاهش 

یابد، احتماالً افغانستان دیگر سرزمینی نخواهد بود که تجارت مواد 

مخدر را در جهان رهبری می کند و این چرخه  ممکن است بعد از 

سال های طوالنی شکسته شود.
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سالون/ آلفرد دبلیو مک کوی

 ترجمه: معصومه عرفانی

درحقیقت، کشت تریاک در سال 2013 میزان بی سابقه ی 209000 هکتار زمین را 

پوشش می داد که برداشت را با 50% افزایش، به 5500 تُن رسانده بود. این برداشت 

گسرتده درحدود 3 میلیارد دالر درآمد غیرقانونی تولید کرد که درحدود 320 میلیون 

دالر آن از درآمدهای مالیاتی طالبان بود. سفارت آمریکا این ارزیابی را تایید کرد و 

این درآمدهای غیرقانونی را »ثروتی بادآورده برای شورشیان« خواند که »تقریباً در 

هر مرحله ای از تجارت مواد مخدر سود می برند«. 

با برداشت محصول تریاک در سال 2014، 

ارقام سازمان ملل نشان دهنده ی ادامه ی این 

روند بودند. مناطق زیر کشت به 224000 

هکتار افزایش یافته و تولید به 6400 تُن 

رسیده بود که یک رکورد بی سابقه بود. در 

ماه می سال 2015، با سیلی از مواد مخدر 

که به بازارهای جهانی وارد می شدند و 

افزایش هزینه ی مبارزه با مواد مخدر ایاالت 

متحده به سطح 8.4 میلیارد دالر، سوپکو 

گفت: »درحدود 500000 جریب یا 780 مایل 

مربع زمین در افغانستان به کشت خشخاش 

اختصاص داده شده است که معادل با بیش 

از 400000 زمین فوتبال آمریکایی است – 

شامل مناطق پایان زمین«.

بخش سوم و پایانی

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
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دوکتور ضیا نظام
سفیر اسبق افغانستان در ویانا، بروکسیل و ُرم

در این نگارش سعی به عمل می آید تا توضیح گردد که بهار 

عربی که به آرزوی استقرار و تحقق دموکراسی و بهتر ساختن 

اوضاع اجتماعی و اقتصادی آغاز گردیده بود، چگونه  انحراف 

یاس  به  امیدها  و  انجامید  اوضاع  شدن  بدتر  به  و  شد  داده 

مبدل گردید و باالخره بهار آرزومند عربی را به خزان ناامیدی 

و بدبختی منجر ساخت. خزانی که هرگز انتظار آن نمی رفت و 

تحمل آن هم وجود نداشت، خزانی که شاید بهار و گرمی در 

پی نداشته باشد.

و  سیاسی  اعتراضات  و  قیام ها  سلسله  یک  به  عربی  بهار 

دیکتاتور  و  خودکامه  حکومت های  ضد  بر  مردم  اجتماعی 

مشرب در یک تعداد از کشورهای عربی اطالق می شود که به 

تاریخ 17 دسامبر سال 2010 ابتدا در کشور تونس آغاز گردید. 

به عنوان  بود،  دست فروش  جوان  یک  که  عزیزی  بو  محمد 

اعتراض در برابر بدرفتاری های مأمورین دولت در محضر عام 

برانگیخت  را  نتیجه عکس العمل هایی  در  و  زده  آتش  را  خود 

و حرکاتی را به وجود آورد که باعث به میان آمدن بهار عربی 

باعث  به سرعت  متذکره  اقدام جوان  که  معنا  این  به  گردید. 

قیام های سراسری در تونس گردید و تحت فشار و قیام با ثبات 

مردم- زین العابدین بن علی، رییس جمهور، بعد از 23 سال 

نهایت  در  اختناق،  و  خودکامه گی  العنانی  مطلق  دیکتاتوری 

مجبور شد مقامش را ترک بگوید و به عربستان سعودی فرار 

کند و در آن جا پناهنده شود. در عوض، حکومت جدیدی روی 

کار آید. این امر الهام بخش قیام های بعدی و مردمی دیگر 

در سایر کشورهای عربی شد. عوامل عمده و مهمی که زمینه 

مساعد ساخت  مردمی  قیام های  و  اعتراضات  برای هم چو  را 

عبارت بودند از:

_ دیکتاتوری و خودکامه گی حکومت های مستبد

_ بی عدالتی و فساد اداری

_ نقض حقوق مردم مخصوصاً حقوق بشر

_ سلب آزادی های دموکراتیک مردم

_ فقر، بیکاری و فرقه گرایی

_ تعصبات مذهبی و قبیلوی 

و تمرکز ثروت و سرمایه در دست حکمرانان مستبد خودکامه 

بدون  اکراه  و  جبر  با  را  حاکمه  قدرت  که  وابسته گان شان  و 

رضایت مردم قبضه کرده بودند.

این  و  داشت  ادامه  دهه  چندین  آن ها  نزد  قدرت  قبضه  البته 

مستبدین نه تنها به حقوق و قانون احترام نمی گذاشتند و نه 

هم فریاد مظلومان به گوش شان اثر می گذاشت بلکه در برابر 

حقایق تلخ کور و کر بودند، درحالی که مردم آرزو داشتند وضع 

حکم فرما  الزم  بهبودی  و  گردد  اصالح  آن ها  نفع  به  عمومی 

شود. لذا در جهت تحقق این خواست ها و آرمان های مشروع 

خویش بهای سنگینی پرداختند. صدها هزار کشته و زخمی و 

میلیون ها نفر آواره و برخی از شهرها در این کشورها ویران و 

به مخروبه ها تبدیل گردید. یعنی خالف توقع و انتظارها این 

قیام ها و تحرکات مردمی نتایج بد، ناگوار و منفی را به دنبال 

این  در شش کشور عربی که  دارد.  ادامه  تا هنوز  داشت که 

اعتراضات به شکل گسترده رخ داده بود، مردم بنابر ظلم و جبر 

از  تا  داشتند  آرزو  دیکتاتور  و  مستبد  خودکامه،  حکومت های 

چنگال بی رحم آن ها رهایی یابند، اما متأسفانه به هیچ یک از 

مرام و ارمان خود نایل شده نتوانستند بلکه بدبختی هایی بروز 

کرد و نابه سامانی هایی به وجود آمد که جبران ناپذیر است. 

سوریه به یک کشور ویرانه تبدیل شد و تا فعالً جنگ در آن 

متحد  ملل  مؤسسه  ارقام  و  آمار  به  نظر  دارد.  جریان  کشور 

بیشتر از دو صد و پنجاه هزار نفر کشته و یازده میلیون نفر، 

به  آن جمله  از  آواره گردید که  این کشور،  نیم جمعیت  یعنی 

اکثر  کردند،  فرار  کشور  از  خارج  به  نفر  میلیون  چهار  تعداد 

زمین های زراعتی آسیب دیده به اراضی غیرقابل کشت مبدل 

گردید، آبدات و بناهای تاریخی و میراث های فرهنگی منهدم 

گردید، قسمت زیاد کشور به شمول بزرگ ترین شهر سوریه، 

بخش  و  گردید  خارج  مرکزی  حکومت  کنترل  از  حلب،  یعنی 

اسالمیه  )دولت  داعش  تروریستان  تصرف  تحت  آن  اعظم 

عراق و شام( و گروه النصره قرار گرفت. 

مهم  شهرهای  و  داشته  گسترده  حضور  داعش  نیز  عراق  در 

 2600 از  بیشتر  و  دارند  خود  تصرف  در  را  رمادی  و  تکریت 

عراقی کشته شدند. از سال 2014م به این طرف جنگ عراق 

بیش از سه میلیون نفر را بی خانمان ساخته، احتمال می رود 

کشورهای  در  خارجی  تروریست های  نفر  هزار  سی  از  زیادتر 

تروریستی  فعالیت های  متمرکز شده، مشغول  و سوریه  عراق 

باشند که بیشترین آن ها اتباع عربستان سعودی و تونس اند. 

کرد،  را تصرف  عراق،  دومین شهر  زمانی که موصل،  داعش 

اضافه تر از یک میلیارد دالر امریکایی پول نقد و دیگر اموال 

و دارایی ها را به نام غنیمت به یغما برده، غارت و تاراج کرد. 

نیروهای  جایگزین  کالً  یا  و  قسماً  ملیشه ها  یمن  و  لیبیا  در 

بیداد  بی رحمانه  داخلی  جنگ  گردیده،  مرکزی  حکومت 

باعث مداخله ی خارجی جهت  می کند؛ چنان چه در یمن حتا 

سرکوب مخالفین گردیده و بیشتر از ده هزار نفر کشته شده اند. 

در لیبیا افزون بر چهل هزار نفر مقتول، میلیاردها دالر ثروت 

ملی از بین رفته، نیست و نابود شده است. گروپ های خون 

در  عمالً  را  کشور  دو  این  زیاد  قسمت های  تروریستی  آشام 

تصرف خود دارند. داعش بعد از عراق و سوریه حضور گسترده 

در لیبیا دارد. 

در تونس به تعقیب اعتراضات شدیدی که از این کشور آغاز 

گردیده بود، وضع آن بعد از سقوط حاکمیت مطلقه نسبت به 

دیگر کشورهای مماثل بهتر است و حکومت نسبتاً دموکراتیک 

و  شکننده  نیز  آن  وضعیت  گفت  باید  البته  که  حکم فرماست 

آسیب پذیر است. اعتراضات و قیام ملی در جمهوریت عربی 

کرد.  وجود  نیز عرض  عربی،  پرنفوس ترین کشور  این  مصر، 

صدها هزار نفر به عنوان اعتراض و ابراز نارضایتی در میدان 

به  روز  تا  روز  و  نمودند  قیام  بر ضد حکومت خودکامه  تحریر 

این که حکومت مستبد  تا  افزودند،  پا فشاری خود  و  مقاومت 

حسنی مبارک را سقوط دادند. بعداً نظامیان آن کشور قدرت را 

به دست گرفتند، قانون اساسی را به حالت تعلیق قرار دادند، 

نامعلوم  آینده  به  انتخابات  پارلمان را منحل کردند و برگزاری 

مسلح  قوای  عالی  شورای  به  دولتی  قدرت  گردید.  موکول 

انتقال یافت و یک حکومت خودکامه به یک حکومت نظامی 

تبدیل گردید و دوره ی خوبی برای مردم مصر نبود. بیشتر از 

200 نفر در این حادثه کشته شدند و باید گفت که این پیروزی 

نمی رود که یک حکومت  به شمار  بهار عرب  مردم، دستاورد 

خودکامه دیکتاتوری را سرنگون نمود. 

در  مشابه  اعتراضات  قیام ها،  این  با  همزمان  همین گونه،  به 

کشورهای عربستان سعودی، اردن، الجزایر، عمان، مراکش 

هر  تظاهرات  و  قیام ها  این  پذیرفت.  صورت  نیز  موریتانیا  و 

می شد  شمرده  میانه  خاور  در  دموکراتیک  حرکت  یک  کدام 

در  را  بزرگی  دستاوردهای  می توانست  پیروزی  صورت  در  که 

ارزش های  تحقق  و  تطبیق  و  مردم  آزادی های  حقوق  عرصه 

بنابر  متأسفانه  اما  باشد،  داشته  منطقه  این  در  دموکراسی 

دالیل، علل و عوامل متعدد و مختلف این حرکات به ناکامی 

مواجه گردیده، باعث بروز نا به سامانی های سیاسی، اجتماعی 

بد  از  بدتر  منطقه  وضع  و  گردید  عرب  در جهان  اقتصادی  و 

شد؛ و آن چه توقع می رفت، نتیجه معکوس را بار آورد. ترور، 

اختناق، قتل، غارت و بدبختی های دیگر به دنبال آن ها عرض 

وجود کردند.

این تحرکات که با امیدواری تمام به نام بیداری اسالمی و یا 

به  شان  شعار  معروف ترین  می گردید،  یاد  نیز  عربی  بیداری 

یعنی  النظام«.  اسقاط  یرید  »الشعب  بود:  چنین  عربی  زبان 

یا نظام مستبد  براندازی حکومت ها و  مردم خواهان سقوط و 

هستند. حکومت ها و هم چنان گروپ های طرفدار حکومت ها 

در بسیاری از موارد در برابر این قیام های مردمی جواب های 

خشونت آمیز دادند که منجر به قتل و زخمی شدن هزاران نفر 

تا  شد  سبب  کشورها  بعضی  در  بدبختی ها  این  نتایج  گردید. 

درگیری ها و چالش های فرقه ای و قبیلوی را، به طور مثال در 

لیبیا، با خود داشته باشد.

در جریان حرکت بهار عرب اختالفات و جنگ های مذهبی و 

درگیری ها بین اهل تسنن و اهل تشیع نیز چندین برابر افزایش 

ماجراجوی  و  مستبد  حکومت های  اکثر  که  گفت  باید  یافت. 

سود  مذهبی  تنش های  از  خویش  بقای  و  دوام  منطقه جهت 

می برند و با حمایت از افراطی های مذهبی به خاطر ایجاد هم چو 

تنش ها و اختالفات بهره برداری می نمایند. آن ها به بازی های 

دوگانه می پردازند. در راستای مبارزه با افراط گرایی در داخل 

کشور و با حمایه، تقویه سازش با آن ها در خارج از کشور نقش 

دوگانه را با مهارت تمام بازی می کنند. کشورهای خلیج، گروه 

برای  خویش  دشمن  بدترین  به عنوان  را  داعش  تروریستی 

که  درحقیقت  می کنند.  معرفی  بین المللی  جامعه  و  منطقه 

افراطی  بر ضد سازمان های  را  قاطع  و  نوع عمل جدی  هیچ 

مذهبی یادشده اتخاذ نمی کنند، نه تنها که علیه این گروه های 

تروریستی اقدام جدی نمی کنند، بلکه پشت پرده، این کشورها 

و  نظامی  مالی،  منابع  نظر  از  را  متذکره  افراطی  سازمان های 

سیاست های  نوع  این  می کنند.  نیز  تمویل  اسلحه  و  مهمات 

دوگانه مبین آن است که این ممالک برخالف تأکیدات شان، 

و  القاعده  و  داعش  امحای  جهت  در  عملی  پالن  هیچ گونه 

مدت  کوتاه  در  البته  ندارند.  مذهبی  افراطی  گروه های  دیگر 

این اقدام آن ها بی اثر نیست اما در درازمدت این عناصر مانند 

باعث سقوط و سرنگونی شان خواهد  باالخره  آستین  مارهای 

عرب  بهار  فعالً  که  می شود  تصور  آمدیم  گفته  آن چه  با  شد. 

کامالً بی راه شده و نزدیک به نابود شدن است. زیرا در تمام 

کشورهای عربی به استثنای تونس، این حرکت به شکست و 

ناکامی کامل انجامیده است.

باید گفت که در حال حاضر عدم قیام های مردمی به معنای 

این  برعکس  بلکه  نیست،  اصالحات  پروسه ی  رفتن  بین  از 

احساسات اصالح طلبانه در خفا مخصوصاً در میان نسل جوان 

و طرفداران دموکراسی و آزادی وجود دارد که روزی شاید تبارز 

کند. یعنی آرامش قبل از طوفان است. 

متأسفانه مشکالت کشورهای شامل بهار عربی هم اکنون در 

مقایسه به پنج سال قبل خیلی بیشتر شده است مثالً: اقتصاد 

و  ناکارآمد  شان  ادارات  گردیده،  مواجه  رکود  به  شدیداً  شان 

بیکاری نهایت افزایش یافته و بخش های خصوصی در ناتوانی 

به سر می برد. از همه مهم تر این که ثروت، دارایی ها و منابع 

عمده اقتصادی در تصرف و اختیار عمال بلندپایه حکومت و 

حامیان و وابستگان بخش خصوصی شان قرار دارد.

این  ناکامی  و  شکست  اساسی  علت  که  است  تذکر  به  الزم 

حرکت، عدم موجودیت اپوزیسیون های قوی، منظم و منسجم 

و حقوق  مردم  آزادی های  و  دموکراسی  به  که  اپوزیسیونی  یا 

مدیریت  باعث  امر  همین  بود.  نداشتند،  باور  و  عقیده  بشر 

ضعیف این جریان ها و قیام ها است که تا حال جریان دارند. 

مقاومت  شیوه  از  بلکه  نبوده،  خشونت آمیز  عمدتاً  قیام ها  این 

قیام های  می کردند.  استفاده  مسالمت آمیز  تظاهرات  و  مدنی 

و  غیرسالم  مدیریت  و  بود  استبداد  علیه  عرب  عادی  مردم 

این  و  گشته  دموکراتیک  حرکت  این  ناکامی  باعث  مغرضانه 

سبب گردید که بهار عرب به خزان عرب مبدل شود و استبداد 

کماکان باقی بماند و جای آن را هیوالی افراطیت خاصتاً گروه 

داعش و جبهه النصره پُر کرده است.

بود.  مهم  و  عمده  خیلی  حرکت ها،  این  در  جوانان  نقش 

دسترسی  انترنت  به  که  بیکار  اکثراً  و  تحصیل کرده  جوانان 

داشتند، و طی سال ها سلطه مستبدین و سلطنت های مطلقه 

را نمی پذیرفتند و خواهان تغییر و اصالح آن بودند. این جوانان 

آغازگر قیام ها بودند. چنان چه بعضاً این حرکت/بهار عرب را، 

انقالب جوانان نیز نام دادند.

باید گفت که در بعضی کشورهای شرق میانه و الجزایر نتایج 

است  این  علت  است.  نبوده  بحرانی  خیلی  اعتراضات  این 

امتیازات  دادن  و  جزئی  تغییرات  آوردن  با  توانستند  آن ها  که 

مادی به مردم، آن ها را آرام سازند. اما کشورهای فاقد منابع 

از  بعضی  در  هم چنان  شدند.  کشیده  بحران  به  فقیر  و  نفت 

این کشورها که سطح دانش و شعور سیاسی و اجتماعی مردم 

شان بیشتر بود، از تحمل و تدبیر کار گرفتند، مانند مصر. ولی 

در دیگر کشورها که تعصب های قبیلوی و مذهبی در آن زیاد 

بود، مانند لیبیا، عراق، سوریه و یمن؛ این تظاهرات به طرف 

ترتیب  بدین  شد.  رهبری  مذهبی  و  قبیلوی  بزرگ  جنگ های 

متأسفانه و بدبختانه برای گروه های بزرگ تروریستی و افراطی 

زمینه خوب تداخل و برای کمپنی های کالن اسلحه، بازار گرم 

فروش محصوالت شان مساعد گردید.

خزان عرب 
و پیام های ناگوار آن
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بگو مگو از

جشنواره  هشتمین  و  هشتاد  در  روز:  اطالعات 
اهدای جوایز اسکار، فیلم سینامیی »افشاگر« جایزه 

اسکار در بخش بهرتین فیلم را از آِن خود کرد. 
»لئوناردو دی کاپریو« و »بری الرسون« جوایز اسکار 

در بخش بهرتین هرنپیشه را صاحب شدند.
مراسم  برگزاری  آستانه  در  وله،  دویچه  از  نقل  به 
فقط  که  خرب  این  اعالم  اسکار،  جایزه  اعطای 
هرنپیشه های سفیدپوست نامزد این جایزه شده اند، 
کریس  داشت.  دنبال  به  را  شدیدی  اعرتاض های 
راک، هرنپیشه و کمدین، این مراسم را برای بار دوم 
گردانندگی کرد و با ذکر کمپین اعرتاضی رسانه های 

اجتامعی، به تندی در این باره سخن گفت.
در این مهم ترین شب سینامی هالیوود، لئوناردو دی 
کاپریو، هرنپیشه 41 ساله که پنج بار کاندید جایزه 
برای  باالخره یک مجسه طالیی  بود،  اسکار شده 
ایفای نقش در فیلم »بازگشته از گور« را از آِن خود 

منود.
او که در بخش بهرتین هرنپیشه صاحب این جایزه 

شد، از زمانی که برای سخرنانی در اختیار او گذاشته 
شده بود، استفاده کرد و نسبت به تغییرات اقلیمی 
فیلم برداری  تیم  که  گفت  کاپریو  دی  داد.  هشدار 
»بازگشته از گور« مجبور شده برای پیداکردن برف به 
امریکای جنوبی سفر کند. این هرنپیشه امریکایی 
اقلیمی واقعی است...و همین حاال  »تغییر  گفت: 
در حال رخ دادن است. این اضطراری ترین تهدیدی 

است که برشیت با آن مواجه است.«
بازی  برای  امریکایی  هرنپیشه  الرسون،  ِبری  خانم 
در فیلم سینامیی »اتاق« جایزه بهرتین هرنپیشه را 

صاحب شد.
 مارک رایلَنس، هرنپیشه بریتانیایی تئاتر برای بازی 
استیون  کارگردانی  به  جاسوس ها«  »پُل  فیلم  در 
مکمل  هرنپیشه  بهرتین  جایزه  برنده  ِبرگ،  اسپیل 
شد. و خانم الیسیا ویکانَدر، هرنپیشه سویدنی برای 
ایفای نقش همرس یک هرنپیشه ترنس جندر )دگر 
جنس گونه( در فیلم »دخرت دمنارکی« جایزه اسکار 

در بخش بهرتین هرنپیشه مکمل را صاحب شد.

گور«،  از  »بازگشته  »افشاگر«،  بزرگ:  برندگان 
»مکس دیوانه«

مک  تام  کارگردانی  به  »افشاگر«  سینامیی  فیلم 
کارتی، برنده جایزه در بخش بهرتین فیلم شد. این 
کشیش های  سوی  از  جنسی  سواستفاده  از  فیلم 
روزنامه  خربنگاران  توسط  آن  افشای  و  کاتولیک 

امریکایی »بوستون گلوب« حکایت می کند.
بازگشته«،  گور  »از  مانند  رقبایی  »افشاگر«  فیلم 
رس  پشت  را  دیوانه«  »َمکس  و  بزرگ«  »فروش 
گذاشت. اما فیلم »مکس دیوانه« برنده شش جایزه 
صاحب  ترتیب  این  به  و  شد  تکنیک  بخش  در 

بیشرتین جوایز اسکار سال روان گردید.
در بخش  بازگشته«  »از گور  فیلم  که  این  با وجود 
بهرتین فیلم برنده جایزه نشد، اما اَلِخاندرو گونزالِس 
اینیاریتو، کارگردان این فیلم یک مجسمه طالیی در 

بخش بهرتین کارگردان را از آِن خود منود.

پایتخت  مسکو،  شهر  در  پولیس  روز:  اطالعات 
یک  شده  بریده  رس  که  حالی  در  را  زنی  روسیه، 

کودک را حمل می کرد، دستگیر کرده است.
که  زن  این  می رود  گامن  بی بی سی،  از  نقل  به 
زدن  آتش  از  قبل  که  بوده  کودک  این  پرستار 
آپارمتان مسکونی والدین این کودک، او را کشته 

باشد.
که  حالی  در  را  زن  این  مداربسته  دوربین های 
در  را  بریده  شده یک کودک  دارد و رس  حجاب 
دست دارد، در نزدیکی یکی از ایستگاه های مرتو 

نشان داده است.
یک  به  را  او  زن  این  دستگیری  از  پس  پولیس 
مرکز بیامری های روانی تحویل داده است. کمیته 
بیانیه ای گفته است قرار است  تحقیق مسکو در 

این  در  شود.  تحقیق  زن  این  درباره  مرکز  این  در 
کشف  از  پس  که  شده  گفته  هم چنین  بیانیه 
بقایای جسد یک کودک حدوداً سه یا چهار ساله 
تحقیقات  مسکو  غرب  شامل  در  آپارمتانی  در 

جنایی در این باره آغاز شده است.
گفته شده که آثار رضب و جرح شدید بر بدن این 

کودک دیده شده است.
تحقیق مسکو  بیانیه کمیته  از  در بخش دیگری 
آمده: »براساس تحقیقات اولیه، پرستار این کودک 
که شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه است، 
در این آپارمتان در انتظار والدین و فرزند بزرگ تر 
مشخص  هنوز  که  دالیلی  به  اما  بوده،  خانواده 
نیست بعداً این کودک را به قتل رسانده، آپارمتان 

را آتش زده و از محل خارج می شود.«

یکی از سایت های خربی روسیه که اخبار مربوط 
است  گفته  پوشش می دهد،  را  و جنایت  به جرم 

که قربانی یک طفل دخرت بوده است.
به گفته ی این وب سایت، یکی از مأموران پولیس 
تا  می خواهد  زن  این  از  مرتو  ایستگاه  بیرون  در 
مدارک شناسایی اش را نشان دهد، پس از آن این 
منفجر  را  که خود  می زده  فریاد  که  در حالی  زن 

می کند، رس کودک را از کیفش بیرون می آورد.
پی  در  که  شده  گفته  هم چنین  سایت  این  در 
دستگیری این زن، اثری از مواد منفجره دیده نشده 

است.
تصاویر ویدئویی که از این زن در انرتنت گذاشته 
شده، ظاهراً مظنون را در بیرون ایستگاه مرتو نشان 

می دهد که فریاد می زند »الله اکرب.«

که  پناه جو  صدها  دوشنبه  روز  روز:  اطالعات 
به  مانده اند،  گیر  مقدونیه  بسته  مرزهای  پشت 
حصار مرزی میان یونان و مقدونیه حمله کردند. 
اشک آور  گاز  از  مقدونیه  پولیس  مقابل  در 

استفاده کرد تا جلوی آن ها را بگیرد.
به گزارش دویچه وله، طبق گزارش های رسانه ها، 
آن  براساس  که  بوده  شایعه ای  اقدام  این  دلیل 
پناه جویان  همه  روی  به  دوباره  را  مرزش  مقدونیه 

باز کرده است.
تلویزیون یونان یکی از این پناه جویان را نشان داد 
که فریاد می کشید: »ما آزادیم و می توانیم به آن 
به  یونان  پولیس های مرزی  اما  برویم.«  مرز  سوی 
خربگزاری آملان گفته اند که این شایعه حقیقت 

ندارد و مرز بسته است.
کشور  که  بردند  هجوم  حصاری  به  مهاجران 
مقدونیه احداث کرده است. آن طور که تلویزیون 
توانستند  آن ها  از  برخی  می داد،  نشان  یونان 

همزمان  برکنند.  جای  از  را  حصار  از  بخشی 
سعی  مرز،  دیگر  سوی  در  مقدونیه  پولیس های 
کردند جلو فروپاشی این حصار را بگیرند. طبق 
مقدونیه،  و  یونان  میان  مرزی  معرب  در  ارزیابی 

بیش از 7 هزار مهاجر انتظار می کشند.

مرز  در  داد  دستور  هنگری  وزیر  نخست 
رومانیا سیم خاردار کشیده شود

اوربان،  ویکتور  پیشرت  روز  یک  حال  همین  در 
نخست وزیر هنگری به وزارت دفاع و داخله این 
این  مرز  در  حفاظتی  موانع  تا  داد  دستور  کشور 
از  ترتیب  این  به  تا  کنند  ایجاد  رومانیا  با  کشور 

ورود مهاجران جلوگیری شود.
دویچه وله به نقل از نخست وزیر هنگری نوشته 
است که »اگر نیاز باشد ما خود را به هر طریقی، 
اوکرایین  تا  گرفته  سلوانیا  از  نقطه ای[  هر  ]در 
در  هنگری  گذشته،  سال  می کنیم.«  محافظت 

و  رصبستان  کشور  دو  با  خود  مرزهای  طول 
را  پناه جویان  تا موج  کرواسیا سیم خاردار کشید 

به سوی دیگری هدایت کند.
مقامات  استقبال  که  گفت  یک شنبه  روز  اوربان 
با  مقابله  در  مهاجران،  از  آملان  و  اروپا  اتحادیه 

این بحران جای رسافکندگی دارد.
اولیه  طرح  از  هم چنان  هنگری  وزیر  نخست 
پناه جو  هزار   100 تقسیم  بر  مبنی  اروپا  اتحادیه 
و گفت  انتقاد کرده  اتحادیه،  این  بین کشورهای 
که بروسکل قصد دارد تا »یک سیستم اجباری، 
دست  روی  را  مهاجران«  تقسیم  مداوم  و  دایمی 

بگیرد.
پس از آن که در سال 2015 موج ورود پناه جویان 
از  شامری  یافت  شدت  اروپایی  کشورهای  به 
تا  کردند  وضع  سخت گیرانه تر  قوانین  کشورهای 

مانع ورود پناه جویان شوند.

تالش  در  متحد  ملل  سازمان  روز:  اطالعات 
حال  در  که  آتش بسی  از  استفاده  با  تا  است 
کمک  ارسال  است،  برقرار  سوریه  در  حارض 
به کسانی را که در مناطق تحت محارصه این 

کشور هستند، آغاز کند.
به گزارش بی بی سی، قرار است اولین محموله 
این کمک ها روز دوشنبه به این نواحی ارسال 

شود.
سازمان ملل امیدوار است که تا پایان ماه آینده 
 700 و  میلیون  یک  حدود  به  )مارچ(  میالدی 

نفر در مناطق تحت محارصه کمک کند.
میانجی گری  با  که  مخاصمه  ترک  توافق 
آمریکا و روسیه از روز شنبه، 27 فربوری، بین 
نیروهای دولتی و شورشیان مخالف برقرار شد 

ظاهراً هم چنان برقرار است، هر چند در دو روز 
گذشته گزارش هایی مبنی بر نقض این توافق 

از سوی دو طرف منترش شد.
یکی از گروه های اصلی مخالف دولت سوریه 
بسیار  قبل  نسبت  به  که وضعیت  است  گفته 

بهرت است.
برش  امور  در  ملل  سازمان  هامهنگ کننده 
ترک  توافق  شدن  اجرایی  سوریه،  در  دوستانه 
مردم سوریه  برای  فرصت  بهرتین  را  مخاصمه 
پنج سال گذشته درگیر جنگ  دانسته که در 

بوده اند.
خربگزاری رویرتز گزارش کرده که سازمان ملل 
فرصت  این  از  استفاده  با  تا  است  تالش  در 
آب، غذا و دارو به شش شهر در هفته جاری 

است  قرار  گزارش  این  براساس  کند.  ارسال 
هم چون  شهرهایی  به  کمک  محموله های 
مضایا، زبدانی، کفریا و فوعه فرستاده می شود.

که  آن  از  پیش  که  است  گفته  ملل  سازمان 
سایر  به  بیشرتی  کمک های  ارسال  به  اقدام 
باید  جنگ  در  درگیر  گروه های  کند،  مناطق 

امنیت ارسال این کمک ها را تایید کنند.
توافق ترک مخاصمه اولین اقدام مهم از زمان 
گذشته  سال  پنج  در  سوریه  در  جنگ  رشوع 
هزار   250 از  بیش  تاکنون  که  جنگی  است. 
کشته داشته و میلیون ها نفر را مجبور به ترک 

خانه های شان کرده است.

صلح کاالی تجارتی نیست!

صلح که به معنای رشایط آرام، بی دغدغه و خالی 

از تشویش، کشمکش و ستیز است، آروزی همه 

مردم افغانستان است؛ زیرا مردم در سالیان دراز 

و متامدی زیان های زیادی را در نبود صلح و آرامی متحمل شده اند. 

را  بدامنی  و  جنگ  ناامنی،  سنگینی  برداشنت  توان  دیگر  مردم  بازوان 

برای  که  ماندگار، صلح  و  واقعی  می خواهند، صلح  همه صلح  ندارد، 

انسان و انسانیت باشد. در نبود صلح و موجودیت جنگ هر روز فرزندان 

این وطن به خاک و خون کشیده می شوند، هیچ قرشی در امان نیست، 

امید به زندگی در نقطه ی بی نهایت پایانی اش رسیده است. صلح آرزوی 

هر فرد است؛ اما به چه قیمتی؟ اصل سوال این است که صلح را با چه 

قیمتی باید تأمین کرد؟ آیا صلح یک کاالی تجارتی است که باید از 

بیرون وارد کرد یا زمینه داخلی آن را آماده سازیم؟

بود  افغانستان منی توان امیدوار  به پیشینه مذاکرات صلح در  با توجه 

طرف  می شود؛  نهادینه  افغانستان  در  ماندگار«  »صلح  به زودی  که 

مذاکره کننده دقیقًا مشخص نیست و کسانی که در امر برقراری صلح 

در افغانستان آستین برزنده اند، نیز صادقانه تالش منی کنند. طرف های 

دخیل در پروسه صلح افغانستان در جست وجوی منفعت های خودی نیز 

هستند. این یک واقعیت انکار ناپذیر است؛ اما حکومت افغانستان و 

دست اندرکاران پروسه صلح از جانب افغانستان می توانند با ترفندهای 

سیاسی اصل بازی را کارگردانی و مدیریت کنند که این امر هم چندان 

محتمل نیست!

در  صلح  سازی  نهادینه  امر  در  مردم  که  کنیم  فراموش  را  این  نباید 

افغانستان بهایی سنگینی را پرداخته  و دیگر توان پرداخت بها برای برقرار 

صلح را ندارند. صلح را منی شود مثل کاالی تجارتی خریداری و در بازار 

را مشخص کرد و  باید دشمن  پایدار  برقراری صلح  برای  عرضه کرد. 

به صورت مستقیم و رو در رو به میز مذاکره نشست. حکومت افغانستان 

و  واحد  تعریف  نبود  ندارد،  دشمن  از  جامع  و  واحد  تعریف  یک  هنوز 

مشخص از دشمن مسیر پروسه صلح را به ترکستان  کشانده است و راه 

پر خم و پیچ که نهایت اش جز خستگی و بدبختی دیگر مثره ای ندارد، 

را می پیامید. دیگر این که هنوز مشخص نیست که حکومت افغانستان 

باید اول با طالبان صلح کند یا حامی اصلی شان؟ صلح با طالبان راه حل 

اساسی جنگ افغانستان نیست؛ زیرا طالبان از خود اراده مستقل ندارند 

از رشوع گفت وگوهای صلح، پیش رشط وضع  بنابراین همیشه قبل  و 

می کنند و این یعنی سنگ اندازی در امر شکل گیری مذاکره.

از  بعد  که  هستند  این  نگران  دوستان  از  بعضی 

کشور  و  شود  خراب  کاماًل  افغانستان  اوضاع  بهار 

برود.  پیش  داخلی  وحشتناک  جنگ های  به سوی 

چیست؟  به خاطر  نگرانی  این  منی فهمم  من 

به دست  که  حکومت  شود؟  خراب  چی  به خاطر  است  قرار  اوضاع  یعنی 

خارجی هاست، طالبان هم که مثل یک پروژه ی طویل مدت از طرف همین 

خارجی ها حامیت می شوند، مجاهدین هم پانزده سال است که هی دارند 

معامله می کنند و اصاًل خسته هم منی شوند، دموکرات ها و لیربال ها که با 

دیگران برادرخواندگی دارند، الحمدالله نفوس جاسوس از تعداد ارتش کشور 

باال رفته است، روسیه هم که به صورت خیراتی ده هزار کالشینکوف برای ما 

تحفه داده است که اگر خواستیم خودمان را بکشیم از مرگ موش استفاده 

نکنیم، تعدادی از کشورها هم برای آزمایش سالح های هیدروژنی و هستوی 

از نوع پالستیکی جایی بهرت از خاک ما پیدا منی کنند و به تعبیر واضح تر 

خواستند  که  کاری  هر  که  خارجی  عزیزان  به دست  دادیم  را  کشور  متام 

می توانند بدون تعارف انجام بدهند.

سال 2012 هم که اعالم کردند جهان نابود می شود؛ با اجازه شام نابود نشد 

و حتا فیلم های امریکایی با هزینه ی میلیون ها دالر به خاطر ساخت 2012 

نتیجه نداد و ما هنوز داریم مثل آدم نفس می کشیم. سال 2014 هم که شد 

آوازه کردند وضعیت افغانستان خراب می شود و همه چیز منفجر می شود و 

یک کشور می رود آن دنیا و مهامن عزرائیل می شوند.

می کنند  تبلیغات  است، منی دانم کی ها  رفته  باال  شایعات  حاال هم همین 

و چه فایده ای می برند برای این تبلیغات. ُخب اگر می خواهید چند والیت 

انجام می دهید،  برای چیست که  بازی ها  این مسخره  به طالبان  بدهید  را 

عراق  و  سوریه  در  بحران  ایجاد  و  جنگ  هزینه ی  متام  کافی  اندازه ی  به 

کاهش  کشور  در  انتحاری  و  انفجاری  میزان  الحمدالله  و  می شود  مرصف 

پیدا کرده است؛ عربستان و ایران هم میدان جنگ مذهبی و سیاسی شان 

را از افغانستان به سوریه تغییر دادند و روسیه و ترکیه هم مکان دیگری را 

برای آزمایش سالح های غول پیکرشان انتخاب کرده اند، الزم نیست ما هر 

بار فکر کنیم مبب های هسته ای و هیدروژنی مستقیم به کله ی ما می خورد.

درگیر  ما  سالی  چهل  سی  می کنم  فکر  باشیم؛  خون رسد  کمی  است  بهرت 

جنگ های دیگر کشورها در میدان خودمان هستیم؛ نیازی نیست که ما باز 

هم به نام دین و مذهب و زبان و حریم انسانی سپر دفاعی دیگر کشورها 

باشد  نوبتی  اگر  حاال  دادیم  قربانی  میلیون  چند  ما  کند  قبول  خدا  شویم؛ 

دیگران هستند ما دیگه نباید تشویش همه دنیا را بکنیم.

که خودمان  است  این  مهم  بهار هیچ چیزی منی شود؛  از  بعد  بهر صورت 

نخواهیم استعامل شویم؛ همه چیز به خودمان ارتباط دارد که میدان جنگ 

را در کشورمان تغییر ندهیم.

Raihana Azad

Mehdi saqib مهدی ثاقب

اسکار هشتاد و هشت: »افشاگر« برنده جایزه بهترین فیلم شد

زنی با سر بریده یک کودک در خیابانی در مسکو دستگیر شد

صدها پناه جو به حصار مرزی میان یونان و مقدونیه هجوم بردند

سازمان ملل همزمان با اجرای توافق آتش بس 
درصدد افزایش کمک به سوریه است
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جرارد پیکه،  مدافع بارسلونا عنوان کرد که حارض است 

مادرید  رئال  به  نیامر  که  ببندد  روی یک دستش رشط 

نخواهد پیوست. 

گفته می شود که رئال مادرید عالقه مند به جذب ستاره 

بارسلونا است و روبرتو کارلوس،  اسطوره باشگاه  جوان 

رئال نیز این صحبت ها را تایید کرده بود. رئال در سال 

2013 نیز خواهان جذب نیامر بود ولی در پروسه جذب او 

شکست خورد و حاال پیکه می گوید که شکست دیگری 

پیش روی رئال است. 

او گفت: روی دستم رشط می بندم که نیامر هیچ گاه به 

خیلی  را  ا  بارسلون نیامر  پیوست.  نخواهد  مادرید  رئال 

دوست دارد. او عاشق باشگاه است و فکر می کنم برای 

سال ها در این جا می ماند. 

از  وقتی  آینده  در  شاید  گفت:  اش  آینده  درباره  پیکه 

فوتبامل خیلی باقی منانده،  لیگ دیگری را امتحان کنم. 

شاید آمریکا ولی هیچ کس منی داند در آینده چه اتفاقی 

می افتد. عشق من به منچسرت به قدری قوی هست که 

ابراین حتی با حضور پپ هم خودم را در  ن به سیتی نروم ب

پیراهن آن ها منی بینم. 

روند  از  اذعان کرد که  باشگاه دورمتوند  رئیس  نایب 

میزبانی  امتیاز  از  زردپوشان که  بازی یک شنبه شب 

هم برخوردار بودند رنج برده است. 

هشتاد  حالی که  در  دورمتوند  بروسیا  پیش  ساعتی 

ا نتیجه 1 بر 0 از هوفنهایم عقب بود، در پایان  دقیقه ب

ا نتیجه 3 بر 1 این حریف انتهای جدولی را از پیش  ب

رو بردارد. 

نایب  واتسکه،  یواخیم  هانس  مسابقه  این  از  بعد 

رئیس باشگاه دورمتوند، گفت: مردم و زنده شدم. بازی 

می گفتم منی بریم.  که  بود  بازی هایی  آن  از  امشب 

وحشتناک بود. تا به 10 دقیقه پایانی رسیدیم، خیلی 

عذاب کشیدم. منطق این بود که تیم ما در نیمه دوم 

بهرت کار کند اما خربی از گول نبود. 

حتی دقیقه هشتاد که میکی گول مساوی را زد دیگر 

امیدی به این که در نهایت برنده خواهیم شد نداشتم. 

هوفنهایم خیلی خوب دفاع می کرد و طبیعی هم بود 

زیرا آن ها ده نفره شده بودند. اما ما مثالً داشتیم در 

پورتو  در  بازی  انگار خستگی  بازی می کردیم.  خانه 

ثانیه  تا  که  را شکر  ولی خدا  بود.  بدن مان  در  هنوز 

آخر از پا ننشستیم و حاال بعد از 23 بازی 54 امتیاز 

قابل ستایش  آمار بسیار  این  جمع آوری کرده ایم که 

است. 

میشاییل زورک، مدیر ورزشی باشگاه دورمتوند، هم 

گفت: ایلکای بعد از ورودش به زمین حسابی به تیم 

فرصت های  مجموع  در  ما  تیم  کرد.  سوخت رسانی 

متعددی خلق کرد اما تازه در ده دقیقه پایانی از آن ها 

استفاده کرد. من بعد از گول مساوی مطمنئ بودم که 

باز هم خربهایی می شود و این نتیجه مجدداً تغییر 

خواهد کرد. 

از  پس  منچسرتسیتی،  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 

اتحادیه  جام  فینال  در  لیورپول  مقابل  تیمش  پیروزی 

در  رضبات پنالتی، اعالم کرد که هرگز در مورد انتخاب 

ویلی کابایرو برای این دیدار دچار تردید نشده بود.  

پیگرینی مانند سایر دیدارهای جام اتحادیه، از کابایرو 

به جای جو هارت در  ترکیب اصلی استفاده کرد و این 

سه  گرفنت  با  پنالتی،  رضبات  در  آرژانتینی  دروازه بان 

رضبه حریف،  تیمش را به قهرمانی رساند.  

پیگرینی به خربنگاران گفت: من ترجیح می دهم یک 

ابراین  ن ب مبانم؛  حرفم  رس  اما  بدهم  دست  از  را  جام 

 کابایرو در دیدار امشب بازی کرد. می دانستم که بعضی 

از رسانه ها آماده اند تا با یک اشتباه کابایرو از  من انتقاد 

کنند اما من به او اعتامد کردم. 

ابراین به خاطر بردن این جام، برای بازیکنان، باشگاه،  ن ب

او  کابایرو خوشحامل.  برای خود  و  فنی   هواداران، کادر 

شایستگی اش را داشت. 

سوارز: 
صمیمیت در بارسلونا تصنعی نیست

فان خال: راشفورد شبیه 
کالیورت و مولر است

بهانه عجیب ونگر
 برای شکست مقابل یونایتد

انریکه: نباید رکوردشکنی 
حواسامن را پرت کند

فاش شدن جزئیات قرارداد رئال و یووه بر رس 
موراتا

کنایه آلبا به صحبت های اخیر رونالدو

نویل: داوری مثل یک شوخی بود

کلوپ: حاال می دانیم شکست در فینال
 چه احساسی دارد

اصلی  دالیل  از  یکی  بسیاری 

ا در دو فصل اخیر  موفقیت های بارسلون

بازیکنان  بین  فراوان  صمیمت  وجود  را 

این تیم می دانند. 

این عده معتقدند که در کنار توانایی های 

باالی کادر فنی، این صمیمیت موجود 

باعث  که  بوده  ا  بارسلون بازیکنان  بین 

شکست  تیمی  به  آبی اناری ها  شده 

ناپذیر و مهارنشدنی بدل شوند. 

لوئیس سوارز که یکی از بهرتین فصول 

در  می کند،  تجربه  را  فوتبالش  دوران 

همین رابطه به EFE گفت: ما در لحظه 

زندگی می کنیم. روز به روز بر صمیمیت 

مترینات  در  می شود.  افزوده  بازیکنان 

این  و  می کنیم  شوخی  و  می خندیم 

نیست.  ساختگی  و  تصنعی  صمیمیت 

هر آن چه که می بینید واقعی است. 

در بارسلونا کسی خود را برتر از دیگری 

منی داند. خوشحالیم و از بازی خودمان 

جایگاه  بازیکنی  هر  می بریم.  لذت 

می دانم  من  مثال  بطور  می داند  را  خود 

من  باشم.  مسی  مثل  منی توانم  که 

منی توانم مثل او 4 یا 5 بازیکن را دریبل 

بزنم یا با رسعت از میانه زمین خودم را 

به محوطه جریمه حریف برسانم. من به 

توانایی های خودم واقفم و سعی می کنم 

از راهی که می دانم به تیمم کمک کنم. 

رسمربی یونایتد مطابق انتظار به متجید 

از ستاره نوجوان تیمش پرداخت و تاکید 

کرد که او استعداد فوق العاده باالیی دارد. 

پیاپی  بازی  دومین  در  منچسرتیونایتد 

ا دبل مارکوس رشفورد، موفق شد به  نیز ب

یونایتد  کند.  پیدا  دست  مهمی  پیروزی 

لوئیس  کرد.  عبور  آرسنال  سد  از   2-3

فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد، پس 

در نشست خربی  پیروزی شیرین  این  از 

تیمش  استعداد  ا  ب نوجوان  از  به متجید 

پرداخت. فان خال گفت: می توانم تصور 

بسیاری  مانند  راشفورد  استعداد  که  کنم 

از بازیکنان جوانی است که پیش از این 

پاتریک  من  اند.  کرده  کار  من  نظر  زیر 

توانست  که  می آورم  یاد  به  را  کالیورت 

گولی پیروزی بخش در سوپر کاپ هلند 

به مثر برساند. یا ژاوی که تصور می کنم 

شد.  گول زنی  به  موفق  وایادولید  مقابل 

دوم  تیم  از  که  مولر  توماس  هم چنین 

این  و شام  اول شود  تیم  راهی  توانست 

روزها می بینید که گول های زیادی برای 

به  من  می رساند.  مثر  به  مونیخ  بایرن 

هیچ عنوان از عملکرد راشفورد متعجب 

اختیار  در  کوچکی  ترکیب  ما  ام.  نشده 

داریم و همین مسئله باعث می شود تا به 

جوانان بسرتی بازی برسد. استعداد های 

اولین  از درخشش در  جوان همواره پس 

مشکل  دچار  دوم  بازی  در  خود،  بازی 

راشفورد  برای  مساله  این  اما  می شوند 

صدق نکرد. به همین علت معتقد هستم 

که او استعداد بسیار باالیی دارد. راشفورد 

پیش از این در جریان پیروزی 5-1 یونایتد 

موفق  نیز  اروپا  لیگ  در  میتیلند  مقابل 

شد دو بار گول زنی کند.

باخت  تا  کرد  تالش  آرسنال  رسمربی 

آماده  چندان  نه  تیم  مقابل  تیمش 

منچسرتیونایتد را یک فاجعه تلقی نکند. 

آرسن ونگر، رسمربی فرانسوی آرسنال، در 

نشست خربی پس از بازی تیمش مقابل 

منچسرتیونایتد که با شکست 3-2 برای 

آرسنال همراه شد، تالش کرد تا شکست 

نکند.  بزرگ قلمداد  را مسئله ای  تیمش 

بسیار  پول  یونایتد  که  کرد  تاکید  ونگر 

که  نیست  عجیب  و  کرده  خرج  زیادی 

توانسته پیروز شود. 

اغراق  اندازه  از  بیش  باید  ن گفت:  ونگر 

کرد. آن ها هافبک های بسیار با تجربه ای 

در اختیار داشتند و پول زیادی نیز برای 

طول  در  اند.  کرده  خرج  جاری  فصل 

بازی آن ها با خطاهای زیاد سعی داشتند 

این  را متوقف کنند که  ما  بازی  ریتم  تا 

امتیاز  سه  ما  بود.  کننده  اامید  ن مسئله 

مهم را امروز از دست دادیم اما باید نشان 

مبارزه  می خواهیم  انتها  تا  که  دهیم 

مهاجامن  آن ها  که  است  درست  کنیم. 

جوانی در اختیار داشتند، اما همگی آن ها 

از کیفیت باالیی برخوردار بودند. 

نظر  اظهار  از  ادامه  در  آرسنال  رسمربی 

فان  غریب  و  عجیب  حرکت  پیرامون 

شام  کرد:  خودداری  زمین  کنار  در  خال 

او  از خود  را  باید علت این عکس العمل 

ام  باخته  را  بازی  امروز  کنید. من  سوال 

نظر  اظهار  مورد  این  در  که  ودر صورتی 

بازنده  لفظ  ا  ب مرا  او  است  ممکن  کنم، 

خطاب کند که البته این مسئله حقیقت 

هم دارد. 

پیروزی  از  انریکه مارتینس پس  لوئیس 

که  کرد  عنوان  سویا  مقابل  تیمش   1-2

باید درگیر کورد شکنی باشد.  تیمش ن

دادن  شکست  به  موفق  بارسا  اگر    

طوالنی ترین  شود،  رکورد  وایکانو  رایکو 

اسپانیایی  تیم های  شکست ناپذیری 

که متعلق به رئال در سال 1998 بوده و 

34 بازی است را خواهد شکاند. پیروزی 

یک شنبه شب آبی اناری ها را یک قدم به 

عنوان  انریکه  و  کرد  نزدیک  هدف  این 

برای  آن ها  موضوع،  مترکز  این  که  کرد 

قهرمانی را به هم منی زند. 

نخواهم  رابطه  این  در  چیزی  گفت:  او 

ولی  است  خوب  بربیم  جام  اگر  گفت. 

چیزی منی گویم. 

انریکه ادامه داد: سویا تیمی بود که شاید 

بیش از دیگران مقابل ما جنگید. آن ها 

بودند.  نوکمپ  در  حارض  تیم  بهرتین 

جلو بودند و ما باید دفاع می کردم. از هر 

راهی می توانند به شام صدمه بزنند. فکر 

منی کنم ما شایسته گول خوردن بودیم. 

انریکه درباره رشایط بارسا گفت: هیچ گاه 

این  داشت.  مطلوبی  اختالف  منی توان 

یک اشتباه است که برتری ما باعث شود 

مترکزمان را روی رقابتی دیگر بگذاریم. 

هنوز می توانیم پیرشفت کنیم. 

 "Football lEaks" جنجالی  وبسایت 

مهم  قرارداد های  فاش سازی  ادامه  در 

فوتبالی، اقدام به افشای جزئیات قرارداد 

رئال و یووه بر رس آلوارو موراتا کرد. 

میلیون   22 رقم  ا  ب تابستان 2014  موراتا 

و  پیوست  یوونتوس  به  رئال  از  یورو 

منایش های  اخیر  فصل  دو  در  توانسته 

ارائه  تیم  این  در  توجهی  قابل  و  خوب 

دهد؛ به طوریکه رئالی ها خواهان بازپس 

گرفنت مهاجم سابق خود هستند. بندی 

در قرارداد موراتا وجود دارد که بازگشت او 

به رئال را امکان پذیر می کند. 

موراتا  قرارداد  جزئیات  افشای  پی  در 

شده  مشخص   Football lEaks سوی  از 

و   2016 تابستان  مادرید  رئال  که  است 

ا پرداخت مبلغی، موراتا را  2017 می تواند ب

بازپس بگیرد. اگر موراتا در فصل جاری 

به  یووه  بازی های  درصد   50 از  بیش  در 

او  بازپس گیری  برای  رئال  برود،  میدان 

پرداخت  یووه  به  یورو  میلیون   30 باید 

کند، بین 25 تا 50 درصد رقم خرید مجدد 

موراتا 25 میلیون خواهد بود و کمرت از 25 

درصد، این رقم به 20 میلیون یورو کاهش 

خواهد یافت. هم چنین یووه اگر تا قبل 

دیگر  تیمی  به  را  موراتا  جوالی 2017  از 

مادرید  رئال  باشگاه  به  باید  کند،  واگذار 

کند.  پرداخت  غرامت  یورو  میلیون   80

ا یووه را تا  موراتا که به تازگی قراردادش ب

2020 متدید کرده، ساالنه 4 میلیون یورو 

حقوق دریافت می کند. 

با، مدافع بارسلونا عنوان کرد که  یوردی آل

هیچ کس در بارسلونا فکر منی کند نسبت 

به دیگران در سطح باالتری قرار دارد. 

رونالدو، ستاره رئال مادرید پس از شکست 

اگر  که  کرد  عنوان  اتلتیکو  مقابل   0-1

بودند، رئال  او  هم تیمی هایش در سطح 

این  داشت.  قرار  اللیگا  جدول  صدر  در 

ا واکنش های زیادی  صحبت های رونالدو ب

به  کنایه  به  ا  ب آل یوردی  و حاال  روبرو شد 

رونالدو گفت که هیچ کس در بارسا چنین 

تفکری ندارد. 

را  رونالدو  صحبت های  من  گفت:  او 

می توانم  بارسا  جو  به  توجه  ا  ب نشنیدم. 

و  هستیم  برادر  مثل  ما  که  بگویم 

هیچ کس فکر منی کند از دیگران باالتر 

فردی  حرکات  که  است  درست  است. 

باعث برتری تیم می شود ولی ما یک تیم 

متحد هستیم. 

تیمش  امتیازی   12 اختالف  باره  در  ا  ب آل

است  توجه  قابل  فاصله  گفت:  رئال  ا  ب

رئال  این طور مباند. من  بعید است  ولی 

شامر  به  قهرمانی  کورس  از  خارج  را 

ما  هستند.  بزرگی  تیم  آن ها  منی آورم. 

که  تیم هایی  و  هستیم  جدول  صدر  در 

سخت  برای مان  را  کار  هستند  پایین تر 

خواهند کرد. فاصله زیاد است ولی آن ها 

واهمه  دچار  را  ما  لحظه  هر  می توانند 

کنند. 

از  پس  والنسیا  رسمربی   ، نویل  گری 

از  انتقاد  به  ائو  ب یل ب مقابل   0-3 شکست 

شوخی"  "یک  را  داور  و  پرداخت  داوری 

خواند. 

حالی  در  شب  یک شنبه  نویل  شاگردان 

در خانه 3-0 شکست خوردند که داور 2 

از  پس  نکرد.  اعالم  آن ها  برای  پنالتی 

شکست  این  مقرص  را  داور  نویل  بازی، 

دانست. 

او گفت: به نظرم داور مثل یک شوخی 

پنالتی  دو  که  است  خجالت آور  بود. 

از  هیچ کدام  در  نشد.  اعالم  ما  برای 

بازی های مان به داوری اعرتاضی نداشتم 

بازی اش  مدیریت  می کنم  فکر  ولی 

ا داوری برخورد مالیمی  افتضاح بود. ما ب

احرتام  او  به  کردیم  سعی  ایم.  داشته 

دارد  سختی  کار  می دانیم  زیرا  بگذاریم 

ولی منی فهمم چطور دو پنالتی برای ما 

گرفته نشد. سه فاکتور در این شکست 

دخیل بود. اول داور، دوم موقعیت هایی 

که از دست دادیم و سوم این که واکنشی 

به گول اول حریف نشان ندادیم. 

لیورپول،  رسمربی  کلوپ،  یورگن 

مقابل  شکست  از  تیمش  است  معتقد 

اتحادیه،  جام  فینال  در  منچسرتسیتی 

آینده  در  موفقیت  به  رسیدن   برای 

استفاده کند.  

مقابل  دیدار  در  یک شنبه شب  لیورپول 

منچسرتسیتی به تساوی 1-1 رسیدند تا 

در  شود.  کشیده  پنالتی  رضبات  کار  به 

رضبات پنالتی سیتی به لطف درخشش 

دروازه بانش، ویلی کابایرو،  توانست 1-3 

پیروز شده و جام قهرمانی را از آن خود 

کند.  

حال  در  گفت:  خربنگاران  به  کلوپ 

هم  من  ندارم.  خوبی  احساس  حارض 

اولین  این  هستم.  انسان  باالخره 

قبالً  من  نیست.  من  بزرگ   شکست 

همین طور  و  داشتم  شکست هایی  هم 

از این  اتفاق  پیروزی هایی. می دانم که 

چه احساسی به آدم دست می دهد. فکر 

می کنید من حاال به خانه می روم، درها 

آن جا  آینده  4  هفته  برای  و  می بندم  را 

خواهم ماند؟

گرفته  آدم  حال  که  است  طبیعی  بله، 

باید شکست  نیست.  مشکلی  اما  باشد 

گفت  خب،  منی توانم  کرد.  احساس  را 

مهم نیست زیرا مهم هست. ما در فینال 

نیست.  خوب  خیلی  ابراین  ن ب باختیم؛ 

که  باید  بدانیم  برگشت.  باید  همیشه 

این  شویم.  بلند  جا  از  شکست،  از  بعد 

است.  طبیعی  کامالً  اما  است  واقعیت 

زمین  دراز می کشند  احمق ها روی  تنها 

و منتظر شکست بعدی می مانند.  

ما  درصد.   100 گشت؛  بازخواهیم  البته 

در این دیدار باختیم اما دفعه بعدی که 

برسیم، می دانیم که  شکست  فینال  به 

چه احساسی دارد.  

فردا می توانیم همه چیز را تغییر بدهیم 

وجود  تغییر  برای  چیزی  اکنون  اما 

ندارد. این بزرگرتین تفاوت  است.    

ساخو،  مامادو  دیدار،  این  اول  نیمه  در 

مدافع لیورپول، به دلیل برخورد به امره 

اتفاقی  ناحیه رس، تعویض  شد؛  از  جان 

به  را  بازیکن  این  شدید  عصبانیت  که 

همراه داشت اما کلوپ معتقد است که 

چاره دیگری جز این  تصمیم نداشت.     

 در این رشایط، ما باید تصمیم بگیریم. 

تصمیم  که  گفت  او  نیمه،  دو  بین 

از  زمین  وقتی  اما  است  بوده  درستی 

اشتباهی  تصمیم  گفت  می آمد،  بیرون 

بود. رضبه ای به رس او برخورد کرده بو و 

باید  از خود بازیکن سوال  در این موقع ن

کرد.  

پیکه: رشط می بندم 
نیامر به رئال منی رود

نایب رئیس دورمتوند: 
ُمردم و زنده شدم

پیگرینی: هیچ تردیدی
 در مورد کابایرو نداشتم
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روز  چین  ارتش  کل  ستاد  رییس  روز:  اطالعات 

دوشنبه در سفر از پیش اعالم ناشده وارد کابل شد 

و با رییس جمهور غنی و حنیف امتر، مشاور امنیت 

ملی، دیدار کرد.

دفرت مطبوعات ریاست جمهوری با نرش خربنامه ای 

کل  ستاد  رییس  فونگ هوی،  فانگ  است  گفته 

ارتش چین در دیدار با رییس جمهور وعده داده که 

کشورش ٤٨٠ میلیون یوان چینی )حدود ٧٣ میلیون 

افغانستان کمک خواهد  در  نظامی  به بخش  دالر( 

کرد.

در این خربنامه گفته شده که دو طرف در مورد مبارزه 

مشرتک افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان با 

تروریسم در منطقه گفت وگو کردند.

خربنامه افزوده که در این دیدار حنیف امتر و معصوم 

استانکزی، رسپرست وزارت دفاع نیز حضور داشتند.

پیشرت تواب غورزنگ، سخن گوی شورای امنیت ملی 

اطالعاتی  که همکاری های  بود  گفته  بی بی سی  به 

میان دو کشور در سطح منطقه، از موضوع های مورد 

بحث آقایان امتر و فانگ بوده است.

روند  درباره  دیدار  این  در  که  افزوده  غورزنگ  آقای 

کابلوف هم چنان گفته است که گروه طالبان باوجود 

منایش قدرت، توانایی الزم را ندارد.

او افزوده که پیام دولت روسیه این است که دولت 

افغانستان یگانه آدرس برای روند گفت وگوهای صلح 

است و طالبان راه دیگر جز این آدرس )افغانستان( 

ندارد.

و  افغانستان  برای  روسیه  دولت  خاص  مناینده 

از  کشورش  که  است  گفته  هم چنان  پاکستان 

از اقدامات  حضور داعش در منطقه نگران است و 

والیت های  در  داعش  رسکوب  برای  افغانستان 

رشقی به ویژه ننگرهار قدردانی کرده است.

گسرتش همکاری در بخش انکشاف اقتصادی

از سویی هم، آقای کابلوف گفته است که به زودی 

در  بیشرت  همکاری  به خاطر  روسی  هیئت  یک 

مالیه  وزارت  مسئوالن  با  اقتصادی  انکشاف  عرصه 

بهرت  زمینه های  تا  کرد  خواهند  دیدار  افغانستان 

همکاری های اقتصادی را جست وجو کنند.

خانه سازی  »رشکت های  افزوده:  هم چنان  او 

حکومت،  با  قبلی  هامهنگی های  اساس  بر  روسیه 

به گونه ی  و سکتور خصوصی  سازی  وزارت شهر  با 

و  سازی  خانه  زمینه  در  را  بهرتی  راه های  مشرتک 

رسمایه گذاری مشرتک جست وجو خواهند کرد.«

همکاری های  از  دیدار  این  در  غنی  جمهور  رییس 

افغانستان  برای  مختلف  بخش های  در  روسیه 

قدردانی کرده و گفته است همکاری های اقتصادی 

میان دو کشور باعث تقویت و گسرتش بیشرت روابط 

خواهد شد.

صلح افغانستان نیز گفت وگو شده است.

پاکستان  آمریکا،  کشورهای  کنار  )در  چین  کشور 

افغانستان( در حال حارض عضو گروه هامهنگی  و 

چهارجانبه است که نقشه راه صلح در افغانستان را 

تهیه کرده است.

آقای فانگ بلندپایه ترین مقام نظامی چینی است که 

تا کنون از افغانستان دیدار کرده است.

پیش از این روسیه هم کمک های نظامی خود را به 

افغانستان رشوع کرده و ده هزار قبضه کالشنیکوف 

در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار داد.

اطالعات روز: ضمیر کابلوف، مناینده خاص روسیه 

برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رییس جمهور 

مختلف  گروه های  به  طالبان  که  است  گفته  غنی 

تقسیم شده و مشکالت درونی فراوان دارند.

ارگ ریاست جمهوری با نرش خربنامه ای گفته است 

روز  عرص  کابلوف  ضمیر  و  غنی  جمهور  رییس  که 

دوشنبه در کابل با هم دیدار کردند و آقای کابلوف 

نظامی  توافقات  چارچوب  همکاری های  »پیرامون 

رییس  به  اقتصادی  انکشاف  هم چنان  و  امنیتی  و 

جمهور کشور معلومات ارائه منود.«

 چین ٧٠ میلیون دالر 
به بخش نظامی افغانستان کمک می کند

ضمیر کابلوف: 
طالبان به گروه های مختلف تقسیم شده 

و مشکالت درونی فراوان دارند

اطالعات روز: مقام های پولیس ایالت خیرب پشتون خواه 

پاکستان گفته اند که نزدیک به یک هزار و 100 تن را در 

منطقه  گوناگون  بخش های  از  روزه  چند  عملیات  جریان 

آنان،  میان  در  که  کرده اند  بازداشت  ایالت  این  نوشیره 

600 شهروند افغان نیز شامل هستند.

محمود،  وحید  که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های 

افراد  این  که  است  گفته  نوشیره  منطقه  پولیس  فرمانده 

در  کشور  این  امنیتی  نیروهای  روزه   دو  عملیات  در 

جست وجوی خانه به خانه بازداشت شدند.

این مقام پولیس افزوده است که این عملیات بر اساس 

برنامه ملی این کشور انجام شده است. به گفته ی او، این 

انجام شده است  افغانستان  برابر شهروندان  در  عملیات 

که به گونه غیرقانونی در این محل زندگی می کردند.

دست  اتهام  به  افراد  این  گفته اند  پاکستانی  مقام های 

جنایی  اعامل  و  هراس افگنی  عملیات های  در  داشنت 

بازداشت شده اند و بررسی ها در این باره ادامه دارد.

در چند روز گذشته نیز گزارش هایی منترش شد که شامری 

مختلف  دالیل  به  اسالم آباد  در  افغان  شهروندان  از 

بازداشت شده اند. اما دولت پاکستان انگیزه اش را در این 

خصوص روشن نکرده است.

ارتش  که  منترش شد  گزارش های  نیز  امسال  ثور  ماه  در 

بازداشت  را  افغانستان  شهروند  هزار   4 حدود  کشور  این 

کرده است. آن زمان ارتش پاکستان گفته بود که 4690 

زندگی  کشور  این  در  غیرقانونی  به صورت  که  را  افغان 

می کردند، بازداشت کرده اند. ارتش این کشور افزوده بود 

اتهام  به  نیز  دیگر کشورها  از شهروندان  نفر  هزار   4 که 

دست داشنت به فعالیت های تروریستی بازداشت شده اند.

که  ملی می گوید  امنیت  ریاست عمومی  روز:  اطالعات 

مأموران این اداره چهار شبکه تروریستی که جمعاً 26 نفر 

اند، را از مربوطات شهر قندهار بازداشت کرده اند.

ریاست امنیت ملی دیروز با نرش خربنامه ای گفته است که 

از یک عراده  با استفاده  تا  این تروریستان قصد داشتند 

حمالت  منفجره،  مواد  از  مملو  زرنج  عراده  یک  و  موتر 

انتحاری و تهاجمی را در شهر قندهار راه اندازی کنند.

موتر  عراده  یک  افراد  این  نزد  از  ملی  امنیت  مأموران 

مملو از مواد مفجره، یک عراده موتر سایکل باربری زرنج 

مملو از مواد انفجاریه، یک قبضه راکتRPG7 ، 9 میل 

کالشینکوف، 8 حلقه ماین خود ساخت بشکه ای، دو میل 

تفنگچه، یک پایه مخابره، هزارها فیر مرمی سالح سبک 

و وسایل نظامی به دست آورده اند.

والیت قندهار در جنوب کشور از والیت های ناامن کشور 

است که هرازگاهی تروریستان حمالت گسرتده تهاجمی 

اندازی  راه  والیت  این  مختلف  نقاط  در  را  انتحاری  و 

می کنند. در آخرین مورد، حدود دو ماه پیش ده ها تن از 

قندهار  والیت  این  هوایی  میدان  بر  طالب  جنگ جویان 

و  کرد  دوام  ساعت   30 حدود  درگیری  که  کردند  حمله 

چندین نظامی و غیرنظامی کشته شدند.

600 شهروند افغانستان در 
پاکستان بازداشت شدند

بازداشت 26 تروریست قبل از 
حمله بر شهر قندهار

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


