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ممنون از پاکستان،
طالبان خرسند باشند

اخیراً سرتاج عزیز ،مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان،
در واشنگتن گفته است که رهبری گروه طالبان همراه با
خانوادههای شان در پاکستان زندگی میکنند و از خدمات
صحی برخودار اند .عزیز گفته است که پاکستان در گذشته
نفوذ زیادی باالی طالبان نداشته است اما اکنون پاکستان
باالی این گروهها تا حدی نفوذ دارد .بر همین اساس ،سرتاج
عزیز گفته است پاکستان بر طالبان فشار وارد میکند تا
آنها به مذاکره حاضر شوند .به قول سرتاج عزیز ،در
صورتی که طالبان حاضر به گفتوگو...
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گفتوگوی
پیرصاحب گیالنی و رستاج عزیز
خبرنگار ناراضی | ص3

پیر :بیا در مورد طالبان صحبت کنیم .اول
من شروع میکنم ،منتها شرط این است که
هر دو راست بگوییم .من معتقدم که جنگ با
طالبان مفید و جایز نیست!
سر :به نکتهای خوبی اشاره کردی .اما جنگ
طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان جایز
است.
ً
پیر :لطفا اگر ممکن است بحث را نظامی نکن!
من هیچوقت جنگ را مفید نمیدانم ،حتا در
بحثها و گفتوگوها.
سر :حاال که شما میخواهید ،باشه قبول!
پیر :طالبان را چگونه به گفتوگوهای صلح
وادار کنیم؟
سر :خیلی راحت است! رهبران طالبان...
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رییسجمهور:

طرح ناکام توزیع پاسپورت

مزاری خواستار وحدت ملی و ایجاد
یک نظام مردم ساالر در افغانستان بود

فساد اداری ،بروکراسی کهنه و ناکارآمد ،سیستم پیچیده و سنتی اداری ،شهروندان
افغانستان را برای طی مراحل کارهای شان در ادارات دولتی با مشکالت فراوان مواجه
کرده است .تأیید اسناد تابعیت ،سفر ،تحصیل ،ازدواج ،ملکیت و دعواهای حقوقی از
جمله درگیریهایی است که بسیاری از شهروندان افغانستان در زندگی شان به آنها بر
میخورند .اما تا به آخر رساندن و تکمیل کردن چنین کارها و مسئولیتها ،دشواریهای
زیادی فرا راه شهروندان افغانستان قرار دارد.
یکی از جنجالیترین کارها برای مردم و دولت ،اخذ و صدور پاسپورت است .گرفتن آن
برای شهروندان و صدور آن برای دولت ،وقت گیر ،هزینه بر و جنجال ساز است .ریاست
پاسپورت وزارت امور داخله در هماهنگی با وزارت مخابرات ،چندی قبل...

صفحه2

صفحه4

اتصال روستاها با همدیگر
در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب ،اهالی قریۀ «تخت چهارشنغو» به نسبت عدم موجودیت راه مواصالتی مناسب ،دچار مشکالت فراوان بودند و
منیتوانستند جهت حل مشکالت شان به مرکز والیت رفت و آمد منایند و رضوریات خود را مرفوع منایند.
این قریه در دو کیلومرتی ولسوالی دولت آباد این والیت موقعیت داشته و بیشرت از دوصد فامیل در آن زندگی میکنند .قابل یادآوریست که مردم این روستا
عمدتاً مرصوف امور زراعت و مالداری میباشند و اکرث زمینهای این قریه للمی بوده و فیصدی کم آنرا زمین آبی تشکیل میدهد .حاصالت مهم روستا
تخت چهارشنغو ،گندم ،جو ،خربوزه ،تربوز ،کنجد و زغرمیباشد.
در مسیرراه این قریه دریایی با عرض بیشرت از سی مرت قرار دارد که مانع رفت و آمد مردم این قریه به بازار ولسوالی و سایر قریهها میگردید .مردم قریه ،ناگذیر
با پیمودن راه دورتر از پل قریۀ همجوار شان استفاده میکردند .اما اعضای شورای انکشافی این قریه ،همدست با مردم ،در صدد حل این معضل شتافتند و
به کمک مالی و تخنیکی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات یک پایه پل کیبلی پیاده رو را به طول ۳۵مرت وعرض  ۲مرت باالی دریا احداث
منودند و به این ترتیب ،مشکل همیشگی شان را خامته دادند .البته سهمگیری فعال مردم قریه در کار ایجاد پل مذکور ،چشمگیر و قابل یادآوری است.
محمود آغا رییس شورای قریۀ تخت چهار شنغو میگوید« :ما قبالً از رهگذر راه مواصالتی ،دچار مشکالت زیادی بودیم و بیش از یک کیلومرت راه خود
را دور منوده از پل قریۀ همجوار ،استفاده کرده و از باالی دریا عبور میکردیم.اما با تأسف که درین اواخر ،مسیر راه آن قریه یک اندازه نا امن گردیده بود و
ناگذیر از قایقهای دست ساختۀ خود جهت عبور از دریا استفاده میکردیم .اینکار برای اطفال و زنان قریۀ ما بسیاردشواربود و خودم شاهد چندین حادثۀ
افتادن مردم قریه به دریا هستم .خوشبختانه با اعامر این پل مشکل دیرینۀ مردم ما حل گردید و متام اهالی قریۀ ما بسیارخرسند هستند که به راحتی در متام
فصلهای سال میتوانیم از این پل رفت و آمد مناییم».
وی چشم دید خود را چنین بیان داشت« :چندی قبل چهار خانم هنگام عبور از دریا توسط قایق دست ساختۀ محلی مردم ما به دریا افتادند که خوشبختانه
به یاری و کمک مردم قریه از غرق شدن نجات یافتند .حادثه دیگری نیز درهنگام انتقال یک جنازه رخ داد که در اثر آن جنازه نیز به دریا افتاد که با مشکالت
فراوان آنرا دوباره کشیدیم».
وی خاطرنشان ساخت که از این پل پیاده رو نه تنها مردم قریۀ خود شان ،بلکه متام مردم قریهجات همجوار از قبیل قراء ششپر ،تخت اچک ،چهارشنغو،
تخت چهارشنغو ،عرب چهارشنغو ،تخت تلوردی ،اچک چوکازای ،تخت ایشان ،فیروزایی ،طاهریها (شامل پنج قریه) و یک تعداد قریهجات دیگر نیز
شامل مستفید شوندگان این پروژه میباشند که جمعاً بیش از( )۳۲۰۰فامیل با بسیار سهولت از این پل رفت و آمد مینامیند.
امان الله عضو شورای تخت چهارشنغو میگوید« :با ساخنت این پل باالی دریا مشکالت زیاد مردم ما برطرف شده و خطر افتادن مردم در آب دریا فعالً
بطور کامل از میان رفته است .وی گفت شخص خودم یکبار به اثر واژگون شدن قایق در دریا افتادم و به بسیار مشکل با کمک مردم قریه از آب نجات
داده شدم .نکتۀ مهم دیگر اینست که هزینۀ عبورمنودن یک نفر توسط قایق ،پرداخنت مبلغ پنجاه افغانی به طور کرایه به صاحب قایق بود که پرداخت این
پول برای اکرث مردم ما بسیار مشکل متام میشد ،بخصوص اگر بعضی اشخاص مجبور میبودند که روزانه چندین بار از دریا بگذرند».
امان الله میگوید« :از اینکه آب تحت االرضی قریۀ ما درعمق بیش از  ۱۲۰مرت میباشد و مردم قریه توان حفر منودن چاه عمیق را نیزندارند ،ناگذیر آب
اشامیدنی خود را از چاهی که در نزدیکی رسک قیر موجود است توسط بشکهها انتقال میدهند و زمانیکه این پل ساخته نشده بود ،آوردن آب برای ما واقعاً
بسیار مشکل متام میشد .اما حاال بسیار به راحتی توسط مرکب ،بایسکل ،موترسایکل و ریکشاها ،با عبور از این پل ،آب مورد نیازخود را میآوریم که
این پل مشکل ما را از این ناحیه هم تا حدود زیادی مرفوع ساخته است».
باید گفت ،پروژۀ مذکور جمعاً ( )۳۰۹۰۰۰۰افغانی هزینه برداشته که مبلغ ( )۲۰۹۰۰۰۰آن ازسوی برنامۀ همبستگی ملی ومتباقی ده درصد آن که مبلغ
( )۱۰۰۰۰۰۰افغانی به وسیلۀ سهمگیری مردم قریه پرداخت گردیده است.
همچنان ،قابل یادآوریست که کار پروژۀ متذکره بتاریخ ۱۱جوزای سال  ۱۳۹۳آغاز و به تاریخ  ۲جوزای سال  ۱۳۹۴تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شده
است».
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ممنون از پاکستان،
طالبان خرسند باشند


رحمت الله ارشاد

اخیر ًا سرتاج عزیز ،مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان ،در واشنگتن
گفته است که رهبری گروه طالبان همراه با خانوادههای شان در پاکستان
زندگی میکنند و از خدمات صحی برخودار اند .عزیز گفته است که پاکستان
در گذشته نفوذ زیادی باالی طالبان نداشته است اما اکنون پاکستان باالی
این گروهها تا حدی نفوذ دارد .بر همین اساس ،سرتاج عزیز گفته است
پاکستان بر طالبان فشار وارد میکند تا آنها به مذاکره حاضر شوند .به قول
سرتاج عزیز ،در صورتی که طالبان حاضر به گفتوگو با دولت افغانستان
نشوند ،پاکستان رفت و آمد آنها را محدود ،خدمات بهداشتی را کم یا آنها
را از پاکستان اخراج میکند تا به دلیل حضور این گروه در پاکستان ،جهان
پاکستان را مالمت نکند.
همزمان با انتشار حرفهای سرتاج عزیز ،پیر گیالنی؛ رییس شورای عالی
صلح دولت افغانستان ،نیز در گفتوگو با بیبیسی که در واقع نخستین
سخنان ایشان پس از احراز مقام ریاست صلح به شمار میرود ،گفته است
که جنگ با طالبان را مفید و جایز نمیداند .آقای گیالنی گفته حزب او
هیچگاه با طالبان طرف نبوده و با این گروه درگیر جنگ نشده است .آقای
گیالنی نفوذ پاکستان باالی طالبان را آنگونه که افغانها باور دارند ،قبول
ندارد .همچنان گیالنی گفته است که بهعنوان رییس شورای صلح یک
جانبه کار نخواهد کرد بلکه خواستههای دو طرف (دولت و طالبان) را در
نظر خواهد گرفت .و نیز آقای گیالنی گفته است ما باید ممنون پاکستان
باشیم که در دوران جهاد ما را یاری کرد و به همکاری آنها شوروی سابق
را شکست دادیم .امیدواریم پاکستان در قضایای امروز افغانستان نیز نقش
خوبی ایفا کند .صلح به نفع هر دو کشور است.
سخنان سرتاج عزیز و همچنان پیر گیالنی تازگیهای زیاد دارد .این
نخستین بار است که یک مقام بلندپایه پاکستان میپذیرد که رهبری طالبان
همراه با خانوادههای شان در پاکستان زندگی میکنند و از هرگونه امکانات
و امتیازات چون مسافرت و خدمات بهداشتی برخوردارند .پیش از این بارها
مقامات دولت افغانستان این موضوع را که طالبان در خاک پاکستان هستند
و فعالیتهای تخریبی در خاک افغانستان را از آن سوی مرز سازماندهی
میکنند ،ابراز داشتند اما آنچه را پاکستان در گذشته تکذیب میکرد
اکنون به این واقعیت معترف است .مسئله اساسی اکنون این است :بودن
رهبران طالبان در پاکستان یک طرف ،آنچه مهم است این موضوع است
که پاکستان بهصورت مستقیم با پناه دادن و ایجاد چتر حمایتی برای
تروریستها نقش اصلی را در قتل و کشتار مردم افغانستان که طی این
مدت طالبان در افغانستان مرتکب شدهاند ،دارند .زیرا رهبران طالبان در
پاکستان پناهندگان سیاسی نبودهاند و حتا اگر بوده باشند پاکستان نباید
زمینه فعالیتهای تخریبی و ویرانگر این گروه را در افغانستان فراهم
میکرد .جالبتر اینکه پاکستان زمانی از مالمتی کشورش سخن میگوید
که جهان پاکستان را به دلیل حمایت و پناه دادن به رهبر القاعده و دیگر
گروههای تروریستی ،بارها مالمت کرده است.
حرفهای پیر گیالنی نیز جای تأمل بسیار دارد .آقای گیالنی از پاکستان
ممنون است و بنابر گفته خود گیالنی طالبان نیز بایستی از از مأموریت جدید
او خرسند باشند .رییس شورای عالی صلح خود را مدیون و ممنون پاکستان
میداند اما حرفهای سرتاج عزیز را به یاد نمیآورد و اینکه طالبان از خاک
کشوری که گیالنی مدیون آن است ،چه رنجها و بدبختیهایی را نصیب
مردم افغانستان گردانیده است .از آنجاییکه گیالنی و حزب او هیچگاه با
طالبان درگیر جنگ نبوده ،فکر میکند جنگ با این گروه تروریستی مفید و
جایز نیست .سوی دیگر سخن گیالنی و جایز ندانستن جنگ با طالبان این
است :اگر طالبان شهروندان افغانستان را کشته و این ملک را جهنمی برای
ساکنانش کرده ،جایز است .مهمتر اینکه ،طالبان اکنون که شب و روز
مردم را در گوشه و کنار افغانستان به شهادت میرسانند ،نادیده میگیرد.
هزاران سرباز کشور که بهدست طالبان به شهادت رسیدهاند ،از نظر پیر
هیچ اهمیت ندارد و جنگ با این گروه جایز و مفید نیست .و اینکه مردم
افغانستان از ذهن پیر افتاده است و گیالنی قربانیهای مردم را از یاد برده
و روابط شخصی و حسنه خود با طالبان و پاکستان را مبنا قرار داده است.
اینکه گیالنی گفته است در مذاکرات خواستهای دو طرف را در نظر
میگیرد ،نیز جالب است .خوب است یک مصلح چنین کند و میان
تقاضاهای دو طرف پل بزند اما پیش از آن ،گیالنی نماینده شورای صلح
افغانستان است و باید در مذاکرات صلح تمام تالشهایش را به نفع منافع
کشور به کار ببندد .زیرا گیالنی به این هدف گماشته شده است .در نظر
گرفتن خواست دولت افغانستان و نیز طالبان زمانی معقول است که جناب
ایشان ضمن آنکه نماینده دولت افغانستان است ،طالبان نیز او را بهعنوان
نماینده شان قبول کنند .در غیر آن پیر گیالنی مسئولیتش را درست متوجه
نشده است .با توجه به موضع گیریهای پاکستان و روابط شخصی پیر
با این کشور ،گیالنی درست میگوید و ممنون بودن او از پاکستان قابل
درک است .طالبان هم اگر سخنان پیر را شنیده باشند باید از ماموریت پیر
«خرسند» باشند.

رییس جمهور :مزاری خواستار وحدت ملی و ایجاد یک نظام
مردم ساالر در افغانستان بود

تویکمین سالگرد
اطالعات روز :روز جمعه14 ،حوت بیس 
شهادت استاد عبدالعلی مزاری با حضور مقامهای بلند پایه
دولتی و هزاران تن از باشندگان کابل در مصلی بزرگ شهید
مزاری در کابل برگزار شد.
رییس جمهور غنی در پیام ویدیویی به این مناسبت گفت که
عبدالعلی مزاری خواستار وحدت ملی و ایجاد یک نظام مردم
ساالر در افغانستان بود و از تکرار تاریخ هراس داشت.
رییس جمهور گفته است مزاری میخواست در یک نظام
مردم ساالر همه مردم سهم گسرتده داشته باشند .به باور رییس
جمهور ،مزاری در کنار این که به نقش زنان در جامعه احرتام
خاص قایل بود همچنان بر نقش سازنده این قرش جامعه در
ابعاد سیاسی نیز تأکید داشت.
غنی گفت« :افغانستان کشور همهی ما است و باید هر کدام
ما حق تعیین رسنوشت خود را داشته باشیم؛ این اصلی بود که
مزاری بر آن تاکید میکرد».

عبدالله :تالشهای مزاری برای تأمین امنیت قابل ستایش
است
در همین حال ،عبدالله عبدالله ،رییس اجراییه حکومت در
مراسم دیروز صحبت کرده و از تالشهای شهید مزاری برای
تأمین امنیت و عدالت در کشور ستایش کرد.
آقای عبدالله که در این برنامه صحبت میکرد ،همچنان در
مورد گفتوگوهای صلح افغانستان با گروههای طالبان گفت
که به مردم اطمینان میدهم که در روند صلح هیچ گونه

معاملهی پنهانی نخواهد شد و آزادیها و دستاوردها حفظ
خواهند شد.
عبدالله از قربانی و قهرمانی نیروهای امنیتی در زمینهی تأمین
امنیت ستایش کرد و گفت« :ما از قهرمانیهای نیروهای امنیتی
ستایش میکنیم ،فردا در صورتی که در کشور صلح تأمین
شود و امنیت برقرار شود ،آنان قهرمانان صلح خواهند بود».

محقق :شهید مزاری برای تامین عدالت اجتامعی تالش
کرد
محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجراییه نیز از اندیشهها
و عملکرد شهید مزاری در زمینههای مختلف چون :صلح
و ثبات در کشور ،وحدت ملی ،حقوق زنان ،علم و دانش،
سهمگیری مساویانه در قدرت و تأمین عدالت اجتامعی به
نیکی یاد کرد.
آقای محقق در بخش دیگر از صحبتهایش از نابرابری در
تقسیم قدرت سیاسی از سوی حکومت وحدت ملی انتقاد
کرد و گفت« :ما (هزارهها) در حکومت پنج وزیر داریم ،اما
این به گونهای است که وزیر از ما است ،اما صالحیتهای
شان به دست افرادی دیگر است ،ما مشارکت و مدیریت
واقعی را در متامی بخشها به شمول پولیس و ارتش ملی
میخواهیم».
محقق همچنان خواستار تجهیز و تقویت نیروهای هوایی
کشور شده و گفت« :خالهای ارتش ملی پر شوند و نیز
پولیس ملی و محلی که طرح آن را پیشنهاد کردهایم ،تجهیز

شوند و اگر نه فاجعهای در پیش خواهد بود».

کرزی :مزاری شخصیت فراموش ناشدنی در تاریخ است
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین در پیامی ارسالی به این
مناسبت ،مزاری را یکی از شخصیتهای فراموش ناشدنی
تاریخ خواند.
به باور کرزی ،افکار و اندیشههای مزاری برای حل قضایای
افغانستان ،همیشه عاملانه و دور اندیشانه بود .کرزی گفته
است ،اما دریغ که این چهره جهاد کشور ،در کنار مردم
افغانستان نیست.
کرزى افزوده که بدون شک راه عبدالعىل مزارى ادامه دارد
و جوانان از زندگینامه مزاری بايد بیاموزند و با استفاده از
آن در راه تحکیم هر چه بیشرت وحدت ملی و ترقی کشور
بکوشند.
شامری دیگر از سخرنانان این مراسم نیز از شهید مزاری
به نیکی یاد کرده و اندیشههای او را برای تأمین عدالت
اجتامعی ،حقوق مساوی میان شهروندان کشور ،سهمگیری
همه اقشار جامعه در عرصهی سیاسی و  ...باارزش خواندند.
عبدالعلی مزاری  21سال پیش در  22حوت  1373پیش از
سقوط شهر کابل بهدست گروه طالبان ،بهدست این گروه
اسیر شد و در ولسوالی چهار آسیاب ،در جنوب کابل ،به
شهادت رسید .همه ساله برای یادبود از شهید مزاری در کابل،
شامری دیگر از والیتها و در شامری از شهرهای کشورهای
خارجی مراسم یادبود برگزار میشود.

سفارت هند به قربانیان حمله انتحاری جاللآباد کمک میکند

اطالعات روز :سفارت هند در کابل اعالم کرده است که
به خانوادههای قربانیان حمله انتحاری هفتهی جاری بر
قنسولگری این کشور در شهر جاللآباد کمک میکند.
روز چهارشنبه ( 12حوت) پس از یک حمله انتحاری در
نزدیکی قنسولگری هند در شهر جاللآباد ،چهار مهاجم
دیگر بر قنسولگری هند حمله کردند که پس از یک و نیم
ساعت درگیری با نیروهای امنیتی کشور ،مهاجامن از پا
درآمده و سه نفر کشته و  19نفر دیگر زخمی شدند .در این
درگیری به دیپلامتهای هندی آسیبی نرسیده است.

مانپریت ووهرا ،سفیر هند در افغانستان روز جمعه
(14حوت) به والیت ننگرهار رفته از هند دیدار کرده و در
دیدار با مقامهای محلی این والیت اعالم کرده که به قربانیان
این حادثه کمک صورت میگیرد.
مقامهای محلی ننگرهار گفتهاند که تاکنون چگونگی و
اندازه کمک هند به قربانیان این رویداد مشخص نیست.
عطاءالله خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار به رسانهها گفته
است که سفیر هند وعده داده که به همه قربانیان نظامی و
غیرنظامی این حمله انتحاری کمک میکند و به آن عده از

مأموران امنیتی که در این رویداد در برابر مهاجامن مقاومت
کردند ،کمک جداگانهای در نظر گرفته شده است.
حملهی اخیر بر قنسولگری هند در رشق کشور در حالی
صورت میگیرد که در  13جدی امسال در شهر مزار رشیف
در شامل کشور نیز باالی قنسولگری هند حمله صورت
گرفت .درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجامان مسلح بیش
از  24ساعت دوام کرد که در نهایت با کشته شدن چهار
مهاجم پایان یافت.

دموکراسی انترنشنل :تنها هفت درصد اعضای شورای ملی
باور دارند که حکومت در مسیر درست در حرکت است

اطالعات روز :نظرسنجی تازه نهاد «دموکراسی انرتنشنل» نشان
میدهد که تنها هفت درصد اعضای شورای ملی به این باور
اند که حکومت وحدت ملی در مسیر درست در حرکت است.
این نظرسنجی که در ماههای میزان و عقرب امسال صورت
گرفته ،روز پنج شنبه ۱۳ ،حوت ،در کابل منترش شد .در این
نظرسنجی با  ۲۱۵مناینده از جمله  ۴۶عضو مجلس سنا از 34
والیت کشور گفتوگو شده و  ۳۲درصد اشرتاککنندگان
منایندگان زن بودهاند.
سید اخرت سادات ،مسئول بخش تحقیق نهاد دموکراسی
انرتنشنل گفته است که براساس نظرسنجی صورت گرفته،
منایندگان به ترتیب ناامنی ،حکومتداری ضعیف ،بیکاری
و فساد اداری را بزرگترین مشکالت کشور در سطح ملی
میدانند .اما به گفتهی او ،حکومتداری ضعیف از نظر
منایندگان شورای ملی در نظرسنجی قبلی این نهاد در سال
 ،۲۰۱۲جزء بزرگترین مشکالت کشور نبود.
ذکریا بارکزی ،رییس این نهاد نیز گفته است که آنها در نتیجه
این نظرسنجی دریافتهاند که اعتامد به حکومت وحدت ملی
بسیار کاهش یافته است.
نهاد دموکراسی انرتنشنل از سال  ۲۰۰۹به این سو برای تقویت
نظام انتخاباتی کشور کار میکند و نظرسنجیهایی را در
عرصههای اجتامعی نیز انجام داده است .در نظرسنجی امسال،

نظریات منایندگان در مجلس منایندگان و مجلس سنا راجع به
عملکرد حکومت وحدت مىل ،امنيت ،اصالحات انتخاباتی،
مصالحه با گروه طالبان و موضوعات ديگر گردآورى شده
است.
همچنین اکرثیت مطلق منایندگان پارملان در این نظرسنجی
بر این باورند که وضعیت امنیتی در والیاتشان نسبت به
سال گذشته به شدت خراب شده است و آنها بهخصوص از
حضور گروه داعش نگران هستند.

 92درصد منایندگان شورای ملی گفتهاند اصالحات
انتخاباتی رضوری است
از سویی هم ،این نظر سنجی نشان میدهد که  ۹۲درصد
منایندگان شورای ملی به این باورند که پیش از برگزاری هر
انتخاباتی ،باید اصالحات انتخاباتی اعامل شود ۷۶ .درصد
پاسخدهندگان خواهان اصالحات در چهارچوب حقوقی نظام
انتخابات شدهاند.
اخرت سادات همچنان گفته است که  ۷۶درصد پاسخدهندگان
در این نظرسنجی به این باور بودند که نتایج انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۱۴بازتابدهنده خواست رایدهندگان نبوده و
 ۸۱درصد به این باور بودند که مردم دیگر به کمیسیون مستقل
انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اعتامد ندارند.

منایندگان شورای ملی همچنین برای بهبود روند انتخابات،
به اصالحات در ساختار رهربی کمیسیونهای انتخاباتی،
ثبتنام رایدهندگان ،تغییر در حوزههای انتخاباتی و تغییر
در سیستم انتخاباتی تاکید کردهاند .آنان پیشنهاد کردهاند که
برای کم شدن میزان تقلب در انتخابات ،انتخابات در مناطق
ناامن برگزار نشود ،کارتهای انتخاباتی موجود باطل شود و
منایندگان بیناملللی در کمیسیون رسیدگی به شکایتهای
انتخاباتی حضور داشته باشند.
این نظرسنجی نشان میدهد که اکرث منایندگان شورای ملی،
مسئوالن فعلی کمیسیونهای انتخاباتی را مانع بزرگی در راه
اصالحات انتخاباتی دانستهاند.
باوجود انتخابات جنجالی رياست جمهورى ١٣٩٣و پس از
شکلگريى حکومت وحدت مىل ،مرد بهطور عموم در بارهی
آينده کشور خوشبني بودند اما با گذشت هر ماه مردم از
کارکرد حکومت در عرصههای مختلف ابراز نارضایتی کردند.
در ماه عقرب امسال بنیاد آسیایی در افغانستان در گزارش
ساالنه خود آورده بود که رضایت مردم از کارکردهای
حکومت وحدت ملی به صورت بیپیشینهی کاهش یافته
است .براساس این گزارش ،ناامنیها ،فساد اداری ،ضعف
اقتصادی و عدم حکومتداری خوب از عمدهترین دالیل
نارضایتی مردم از حکومت عنوان شده است.

نیروهای امنیتی پاکسازی روستاهای دندغوری را آغاز کردهاند

اطالعات روز :وزارت دفاع میگوید که پس از پاکسازی
ولسوالی دندغوری والیت بغالن از وجود مخالفان مسلح،
اکنون نیروهای امنیتی عملیات بازرسی روستاهای این
ولسوالی و خنثا سازی ماینهای کارگذاری شده از سوی
تروریستان را آغاز کردهاند.
وزارت دفاع در خربنامهی روز جمعه خود گفته است
که در  24ساعت گذشته روستاهای جوی نو ،احمدزی،
وردکها ،قندوزیها ،شهرنو ،گودانا ،قلعه خواجه ،منگلها
و شامری روستاهای کوچک دیگر بازرسی و از وجود

مخالفان مسلح پاکسازی شده است.
خربنامه افزوده که در جریان این عملیات شامری از
دهشت افگنان کشته شده ،محمد انور ،ولسوال نامنهاد
طالبان در ولسوالی راغستان بدخشان و شامری دیگر
بازداشت و پناهگاههای شان تخریب شده است .همچنان
 52حلقه ماین کشف و خنثا شده است.
وزارت دفاع افزوده که عملیات پاکسازی در دیگر روستاها
همچنان ادامه دارد.
نیروهای امنیتی پس از یک ماه عملیات ،ولسوالی

دندغوری را روز پنج شنبه ( 13حوت) از وجود طالبان
بهطور کامل پاکسازی کردند.
دند غوری یکی از ولسوالیهای والیت بغالن است که
از جملهی مرکزهای راهربدی طالبان در شامل کشور
میباشد .طالبان به دنبال امضای تفاهمنامهی بزرگان
محل با گالب منگل وزیر رسحدات ،در دندغوری
مستحکمترین سنگرها را ساختند ،در این منطقه مرکزهای
آموزشی ایجاد کرده و به جلب و جذب افراد اقدام کرده
بودند.

اسرتاتژی آمریکا در افغانستان:

پول بیشرت ،خشونت بیشرت ،ناامنی بیشرت
نشنال اینرتست /دنیل ال.دیویس
ترجمه :معصومه عرفانی

آنتونی کوردزمن در اسرتاتژی آمریکا در افغانستان« :از هامن
آغاز شکلگیری اسرتاتژی جدید آشکار بود که هیچکدام از
پیروزیهای تاکتیکی منیتوانند امنیت و ثبات را به افغانستان
بیاورند ...بدون چنین موفقیتی ،برنامهی ضدشورش قبلی
تبدیل به یک منایش مسخره شده است که تنها میتواند کنرتل
موقت در مناطقی با جمعیت کم را به همراه داشته باشد...
و هرگز منیتواند در جنگ پیروز شود .»...کوردزمن افزود:
«اسرتاتژی قبلی مرده است ،و ما بهشدت نیاز به این داریم که
یا دررابطه با یک اسرتاتژی کارآمد انتقال برای آینده تصمیم
گرفته و بعد بودجهی آن را تامین کرده و درحقیقت آن را به
اجرا درآوریم ،و یا یک اسرتاتژی صادقانهی خروج را طرحریزی
کنیم که حداقل آسیب را برای مردم افغانستان و منافع ملی
ما به بار بیاورد».
 11سپتامبر سال  !2001این یکی از لحظات
سرنوشت ساز برای یک نسل بود .لحظهای بود که
باور آمریکا را به شکستناپذیر بودن این کشور از
هم فرو پاشید ،و برای بسیاری ،آغاز حس وحشتی
غریب و ناآشنا بود .در سراسر دوران هشت سالهی
ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش و تاکنون که
هفت سال از دولت اوباما میگذرد ،رژههای بیپایان
رهبران نظامی و غیرنظامی ،بیوقفه به آمریکاییها
اطمینان میدهد که در آینده آنها در امنیت زندگی
خواهند کرد ،چراکه «قرار نیست افغانستان بار
دیگر تبدیل به پایگاه حمالت تروریستی شود» .اما
آیا تلفات تکاندهندهی انسانی و مالی واشنگتن
در بیش از  15سال گذشته در افغانستان ،از این
ادعای بزرگ پشتیبانی کرده است؟ آیا امنیت ما
تضمین شده است؟ به روشنی میتوان گفت که
خیر.
برعکس ،تمام هزینه و نیروهایی که در آنجا به
مصرف رسیده است ،درواقع آسیبپذیری ما را در
برابر حمالت تروریستی آینده افزایش داده است.
حتا در ماههای اخیر ،مقامات ارشد وزارت دفاع
استدالل کردهاند که تا جایی که میتوانیم باید
نیروهای زیادی را در افغانستان حفظ کنیم ،حتا
اگر ممکن باشد ،پس از سال 2016؛ و چنین
استدالل میکنند که این ماموریت در حال حاضر
در «نقطهی عطف» قرار دارد و ایاالت متحده
«نباید افغانستان را نادیده بگیرد» .اما این اظهارات
بهشکلی وحشتآور شبیه به اظهاراتی هستند که
فرماندهی سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان،
جنرال دیوید پتریوس ،دقیقاً پنج سال قبل ارائه
کرده بود.
جنرال در برابر کمیتهی نیروهای مسلح مجلس

نمایندگان گفت« :اگرچه پیشرفتهای نظامی
بهدستآمده در طی سال گذشته قابلتوجه
هستند ،اما درعینحال این پیشرفتها شکننده
و برگشتپذیرند .همچنین ،روشن است که ما و
شرکای افغان ما ،کاری بسیار دشوارتر برای تحکیم
و گسترش دستاوردهای خود در پیش داریم.»...
اما علیرغم خوشبینی جنرال ،نهتنها آن دستاوردها
گسترش نیافتند ،بلکه تا حد زیادی ویران شدند.
یک فرد منطقی ممکن است بپرسد ،باوجود اینکه
ثابت شد خوشبینی پتریوس در شرایطی بهمراتب
بهتر در سال  2011اشتباه بوده است ،چگونه
جنرالهای فعلی با اصرار به ادامهی حمایت از این
ماموریت انتظار بیشتری از دستیابی به موفقیت
دارند؟
من در زمان اوج افزایش نیروها در سال 2011
در افغانستان بودم؛ زمانی که بیش از 140000
نیروی آمریکایی و ناتو برای مبارزه علیه طالبان در
آن کشور حضور داشتند .آنچه من در مناطقی با
بیشترین تراکم نیروهای رزمی شاهد بودم این بود
که هنوز هم تالشهای نظامی ما در بخشهای
زیادی از این کشور هیچگونه تاثیری بر شورشیان
نداشته است ،چه برسد به کنترل آنها .همچنین
من با چشم خودم دیدم که چگونه بعد از هفت
سال تالشهای ایاالت متحده و ناتو برای آموزش
نیروهای امنیت ملی افغانستان ،بخش عظیمی از
اعضای پولیس ملی ،ارتش و شبهنظامیان محلی
قابلیتهای اندکی برای پیروزی علیه شورشیان از
خود نشان میدادند .وضعیت امنیتی پس از پایان
ماموریت من در سال  ،2012هر سال بدتر میشود
و اکنون به سطحی چنان وخیم رسیده است که
برخی از کارشناسان استدالل میکنند این کشور

اکنون در باتالق یک جنگ داخلی چندبُعدی گرفتار
است.
تعداد اندکی به این درک رسیدهاند که سرمایهگذاری
ایاالت متحده در ماموریت افغانستان ،چه
پیامدهای ناخوشایندی درپی داشته است .گزارش
نگرانکنندهای یکی پس از دیگری برای اثبات
اینکه چه سرمایهای در آنجا تلف شده است به
نشر رسیده است:
آنتونی کوردزمن در استراتژی آمریکا در افغانستان:
«از همان آغاز شکلگیری استراتژی جدید آشکار
بود که هیچکدام از پیروزیهای تاکتیکی نمیتوانند
امنیت و ثبات را به افغانستان بیاورند ...بدون چنین
موفقیتی ،برنامهی ضدشورش قبلی تبدیل به یک
نمایش مسخره شده است که تنها میتواند کنترل
موقت در مناطقی با جمعیت کم را به همراه داشته
باشد ...و هرگز نمیتواند در جنگ پیروز شود.»...
کوردزمن افزود« :استراتژی قبلی مرده است ،و
ما بهشدت نیاز به این داریم که یا دررابطه با یک
استراتژی کارآمد انتقال برای آینده تصمیم گرفته و
بعد بودجهی آن را تامین کرده و درحقیقت آن را به
اجرا درآوریم ،و یا یک استراتژی صادقانهی خروج
را طرحریزی کنیم که حداقل آسیب را برای مردم
افغانستان و منافع ملی ما به بار بیاورد».
سازمان ملل در گزارش تلفات ملی در :2015
«درگیریهای افغانستان در سال  ،2015بیش از
 3500کشته درمیان غیرنظامیان برجاگذاشته است
که تعداد بیسابقهای از آن را کودکان تشکیل
میدهند –یک نفر از هر چهار نفر تلفات در سال
گذشته کودک بوده است -و نزدیک به  7500نفر
دیگر در این جنگها زخمی شدهاند .این آمارها
نشاندهندهی باالترین تعداد ثبتشدهی تلفات
افراد ملکی است».
جیمز کلپر در سال « :2016ما چنین ارزیابی
میکنیم که جنگ در سال  2016بهمراتب شدیدتر
از سال  2015خواهد بود ،و روند دهسالهی فروپاشی
اوضاع امنیتی ادامه خواهد داشت.»...
و حیرتانگیزترین آنها گزارش جان ساپکو دررابطه
با میزان پولهای هدررفته است« :از سال مالی
 2002تاکنون ،کنگره درحدود  113.1میلیارد دالر
به بازسازی افغانستان اختصاص داده است .این
میزان حداقل  10میلیارد بیشتر از بودجهای است
که آمریکا برای کمکهای غیرنظامی به بازسازی
اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم هزینه کرده
بود».
نکتهی اصلی این است که در تمام این سال ها
هیچگونه استراتژی منسجم ملی وجود نداشته
است که بتواند به جنگ پایان بدهد .تعداد تلفات
غیرنظامیان همچنان رو به افزایش است .جنگ در
سال  2016به احتمال زیاد گسترش بیشتری خواهد
داشت .اگرچه هزینهای که آمریکا برای بازسازی
افغانستان به مصرف رسانده است از مجموع
هزینههای ایاالت متحده برای بازسازی اروپا باالتر
بوده است ،اما تنها شرایط بدتری را با خود به همراه
داشته است.
دولت ایاالت متحده باید به معنای واقعی تمام
قدرت خود را برای محافظت از شهروندان آمریکایی
دربرابر خشونت تروریستها استفاده کند .اما به
همین شکل ،این دولت باید دالرهای ارزشمندی را
که از مالیات مردم آمریکا بهدست میآید را عاقالنه
به مصرف برساند .واشنگتن باید پایبندی به تعهدی
کور به استراتژیهای نظامی ناموفق را متوقف کند.
امنیت و رفاه ما بستگی به انجام درست این کار
دارد.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

گفتوگوی
پیرصاحب گیالنی و رستاج عزیز

پیرسید احمد گیالنی ،رییس شورای عالی صلح افغانستان با رستاج عزیز
مشاور روابط خارجی نخستوزیر پاکستان باهم در مورد صلح گفتوگو
کرده که ذیالً خدمت شام ارائه میگردد .در این گفتوگو برای جلوگیری از
ضیاع جای و افزایش مرصف رنگ و کاغذ چاپ ،ما نامهای هردو را خالصه
میکنیم.
پیر (پیرسید احمد گیالنی) :سالم آقای رستاج عزیز! امیدوارم مشورههای
شام خوب باشد.
رس (رستاج عزیز) :تشکر پیر صاحب! ما هم آرزو میکنیم که شورای عالی
شام درد نکند.
پیر :اوضاع بسیار خراب شده ،اجازه بدهید ما از پاکستان ممنون باشیم .من
مطمئنم که شام در آوردن صلح بسیار نقش ارزنده دارید.
رس :لطف داری وحشتناک! یعنی واقعاً دم اقبال الهوری گرم که گفته
بود :بیپیر به خرابه مرو هرچند که رستاج زمان باشی! حاال از رفنت به هیچ
خرابهای هراس ندارم.
پیر :حتامً خرب داری که من رییس شورای عالی صلح مقرر شدهام؛ میخواهم
بدانم شام در مورد من چه فکر میکنید؟
رس :بگذارید قبل از جواب به سوال شام ،از شام یک سوال دیگر کنم .فرض
کن همین لحظه داری قروت میخوری ،شام در لحظهی قروت خوردن به چه
فکر میکنید؟ به قروت و طعمش یا به بُزی که از دوغش قروت ساخته شده؟
پیر :بز خر کیست ،من به قروت فکر میکنم .اما این چه ربطی به سوال
من داشت؟
رس :من هم به قروتی که قرار است بسازیم و بخوریم فکر میکنم نه به بُزها!
پیر :استغفرالله! مره تیر از سوال.
رس :قربان آدم قروتفهم!
پیر :بیا در مورد طالبان صحبت کنیم .اول من رشوع میکنم ،منتها رشط
این است که هر دو راست بگوییم .من معتقدم که جنگ با طالبان مفید و
جایز نیست!
رس :به نکتهای خوبی اشاره کردی .اما جنگ طالبان علیه نیروهای امنیتی
افغانستان جایز است.
پیر :لطفاً اگر ممکن است بحث را نظامی نکن! من هیچوقت جنگ را مفید
منیدانم ،حتا در بحثها و گفتوگوها.
رس :حاال که شام میخواهید ،باشه قبول!
پیر :طالبان را چگونه به گفتوگوهای صلح وادار کنیم؟
رس :خیلی راحت است! رهربان طالبان همه در پاکستان خانه و زندگی دارند.
مردم رشیف و حرفشنو اند ،ما قدرت این را داریم که آنها را به مذاکره
وادار کنیم.
پیر :این را ما هم میفهمیم که طالبان در پاکستان خانه دارند .شام چطور بر
آنها فشار میآورید که حارض به گفتوگو شوند؟
رس :ای ساده ماما! تو پیر شدی و بعضی چیزها را فراموش کردی .ناق
میگویی اجازه بده که ممنون پاکستان باشیم.
پیر :بخدا من راست میگویم .من همیشه گفتهام که ما باید ممنون پاکستان
باشیم .پاکستان ما را در جهاد علیه روسها کمک کرد .بعد از آن هم خیلی
کمک کرد .ما پیرشفت مداوم کشور خود را مدیون پاکستانیم .حاال کجای
این مسئله سادگی دارد؟
رس :خیلی خُب! زور نزن برای قربغههایت خوب نیست .من چند سوال ساده
از شام میپرسم ،شام جواب بدهید .بعدش همه چیز روشن میشود.
رس :شام حزب دارید ،مخارجش را کی میدهد؟
پیر :خودم.
رس :دیگه چه چیزی به حزب خود میدهید؟
پیر :دستور .من هم پول میدهم ،هم دستور.
رس :آفرین! تو چقدر باهوشی! خدا لعنت کند به حکومتی که تا بهحال شام
را کشف نکرده بود .حاال ،ما به رهربان طالبان در پاکستان خانه دادیم ،به
آنها نان میدهیم ،پول و سالح میدهیم ،اجازه میدهیم طالبان چوچه
را استخدام کنند ،درس بدهند و بعد بفرستند به افغانستان؛ به نظر شام ما
منیتوانیم دستور بدهیم؟
پیر :والله چه عرض کنم ،به خیامل که میتوانید.
رس :رست بد نخورد ،برای ما بُزها فقط برای شیری که میدهند مهم است؛
ورنه خودت میدانی که از بُز منیتوان یورانیم استخراج کرد.
پیر :اینقدر بُز بُز نکن! به طالبان دیگر چه چیزی میدهید؟
رس :توبه خدایا توبه! وارد جزئیات شوم؟
پیر :آری بگو که بیخی ممنونم در قسمت پاکستان درد گرفته.
رس :آنها به داکرت خیلی رضورت دارند ،داکرت میدهیم .البته بعد از اینکه
بودای بامیان را فروریختاندند ،یک کمی مدرن شدند .به آنها دایپر میدهیم
که اشتوکهای شان را دایپر کنند .کیله میدهیم ،قیامق لیلی میدهیم،
صابون و پودر میدهیم ...بس است یا داده بروم؟
پیر :نه بس است .با این حساب نه تنها ما که طالبان هم باید از شام ممنون
باشند .ممنون از اینکه هم ما را دادید ،هم طالبان را میدهید.
رس :ممنون شام درد نکند پیر صاحب بزرگوار!
پیر :از شام هم درد نکند...
پیر و رس :ههههههههههه
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فساد اداری ،بروکراسی کهنه و ناکارآمد ،سیستم پیچیده
و سنتی اداری ،شهروندان افغانستان را برای طی مراحل
کارهای شان در ادارات دولتی با مشکالت فراوان مواجه کرده
است .تأیید اسناد تابعیت ،سفر ،تحصیل ،ازدواج ،ملکیت و
دعواهای حقوقی از جمله درگیریهایی است که بسیاری از
شهروندان افغانستان در زندگی شان به آنها بر میخورند .اما
تا به آخر رساندن و تکمیل کردن چنین کارها و مسئولیتها،
دشواریهای زیادی فرا راه شهروندان افغانستان قرار دارد.
یکی از جنجالیترین کارها برای مردم و دولت ،اخذ و
صدور پاسپورت است .گرفتن آن برای شهروندان و صدور
آن برای دولت ،وقت گیر ،هزینه بر و جنجال ساز است.
ریاست پاسپورت وزارت امور داخله در هماهنگی با وزارت
مخابرات ،چندی قبل طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس
آن شهروندان کشور پس از درخواست برای اخذ پاسپورت،
پاسپورتهای شان را پس از طی مراحل اداری و قانونی ،از
نزدیکترین پسته خانهی محل زندگی شان تحویل بگیرند.
درگذشته افرادی که میخواستند پاسپورت اخذ کنند ،با
ارائه یک عریضه و عکس ،پاسپورتهای شان را از ریاست
پاسپورت میگرفتند .اما در حال حاضر گرفتن پاسپورت
دشوارتر و پیچیدهتر از قبل شده است .برای گرفتن پاسپورت
بهعنوان یک حق قانونی ،شما باید قبل از درخواست ،تصدیق
وکیل گذر و رییس ناحیهای که در آن زندگی میکنید را
بگیرید و سپس عریضهی تان را به ریاست پاسپورت تحویل
دهید .طرح جدید ریاست پاسپورت وزارت امور داخله و وزارت
مخابرات ،چالشهای فراوانی را برای متقاضیان پاسپورت از
یک طرف و ادارات دولتی از طرف دیگر خلق کرده است.
متقاضیان سرگردان در ریاست ناحیهها
نبودکار و امنیت باعث شده است تا میزان مهاجرت افغانها
و ترک افغانستان افزایش یابد .افغانها دومین گروه بزرگ
پناهندگان جهان را تشکیل میدهند .به گفتهی ریاست
پاسپورت ،روزانه نزدیک به چهار هزار نفر متقاضی پاسپورت
به این ریاست مراجعه میکنند .اما این ریاست به دلیل کمبود
پرسونل و امکانات فنی قادر نیست که در یک روز به تمام
متقاقضیان پاسپورت رسیدگی کند.
عدهی زیادی از مردم ،روزها در صف طوالنی انتظار میکشند
در حالی که در پایان روز هیچ دستاوردی نداشته و حتا موفق
نشدهاند که عریضهی خود را به ریاست پاسپورت تحویل
بدهند.
وزارت داخله با همکاری ریاست پاسپورت و وزارت مخابرات
طرحی را ارائه دادند تا با اجرا در آمدن این طرح از ازدحام
مردم در ریاست پاسپورت کاسته شود .شاید گمان میرفت که
با اجرای این طرح ،مردم بتوانند به راحتی پاسپورت بگیرند و
کار نهادهای دولتی ،بهویژه ریاست پاسپورت ،آسانتر شود.
اما با اجرا در آمدن این طرح ،نه تنها از ازدحام مردم در ریاست
پاسپورت کاسته نشد بلکه سردرگمی و اتالف وقت و هزینه
اقتصادی نیز به دیگر مشکالت مردم اضافه شد.
در حال حاضر تایید عریضه توسط وکیل گذر و رییس ناحیه،
مشکالت زیادی را هم برای مردم و هم برای کارمندان این
نهادها ایجاد کرده است .روزانه تعداد زیادی از مردم برای
تایید عریضه خود به وکیل گذر و رییسان ناحیهها مراجعه
میکنند؛ با آنهم عریض ه آنها در صورتی تایید میشود که
متقاضی باید بل برق و کتابچه صفایی داشته باشند.
انجینیر نبی رحیمی ،رییس ناحیه سیزده شهر کابل ،در این
زمینه میگوید« :تقریباً از یک ماه به این سو متقاضیان
پاسپورت افزایش یافتهاند .در مکتوبی که ریاست پاسپورت
برای ما ارسال کرده ،آمده است که متقاضیان پاسپورت
ساکنین هر والیت با در دست داشتن اسناد مربوطه خویش در
هر والیتی که سکونت دارند طی مراحل نموده و پاسپورت خود
را اخذ نمایند .اداره مرکزی پاسپورت تنها اسناد باشندگان کابل
را طی مراحل و به چاپ آن مبادرت میورزد».
بر اساس این قیودات اداری ،تنها باشندگانِ از والیت کابل
میتوانند درخواست پاسپورت بدهند که مالک خانهای در
کابل باشند .مستأجرها و کرایهنشینها اکثرا ً نمیتوانند کتابچه
صفایی و یا مدرک بل برق که برای تأیید باشنده بودن نیاز
است ،را تهیه کنند .پس از تهیه این مدارک ،تأیید وکیل گذر
با پرداخت  200افغانی و در عین حال تصدیق ریاست ناحیه،
از دیگر مواردی است که جدیدا ً برای تحویل گیری عریضه
متقاضی پاسپورت به ریاست پاسپورت ضروری و الزامی است.
این قیودات جدید باعث شده تا عده زیادی که در کابل در
خانههای کرایی زندگی میکنند ،با مشکل جدی روبهرو شوند.
افراد و خانوادههایی که از والیات دیگر به کابل آمدهاند و
آنانی که از مهاجرت به کابل برگشتهاند ،برای تهیه پاسپورت
با مشکالت جدی روبهرو اند که با وجود داشتن حق قانونی،

طرح ناکام
توزیع پاسپورت
نازنین شفایی

نمیتوانند صاحب پاسپورت شوند.
رحیمی میگوید« :ما زمانی عریضه این افراد را تایید میکنیم
که عریضه آنها قبالً از سوی وکیل گذر تایید شده باشد.
درحالی که روزانه نزدیک به صد نفر به خاطر تایید عریضه به
ما مراجعه میکنند که از این تعداد نود درصد آن افرادی هستند
که در خانههای کرایی زندگی میکنند».
با توجه به اینکه متقاضاضیان پاسپورت بیش از حد هستند
و این تنها یک نمونه از مشکالتی است که این افراد برای
گرفتن پاسپورت با آن مواجه میشوند.
محمد رضا ،یکی از باشندگان شهر کابل ،میگوید« :دو ماه
است که برای گرفتن پاسپورت عریضه دادهام اما تاکنون
عریضه من تایید نشده است».
او گفت« :ما در حال حاضر در خانه کرایی زندگی میکنیم
و کتابچه صفایی نداریم ،به همین خاطر عریضه ما تایید
نمیشود».
رضا از بروکراسی بیمورد و تصمیم سختگیرانه دولت
خشمگین است و میگوید که این طرح جدید سرگردانی مردم

را بیشتر کرده است و هزینههای مالی گرفتن پاسپورت نیز
افزایش یافته است.
احمد ،جوان دیگری است که یک ماه است برای اخذ
پاسپورت اقدام کرده اما تاکنون موفق نشده است .وی
میگوید« :با اینکه مکتوب رسمی دارم اما ریاست پاسپورت
مکتوب را قبول نمیکند».
وی میگوید« :تنها کسانی که یک وکیل پارلمان همراهشان
به ریاست پاسپورت برود ،ریاست پاسپورت به کارهای آنها
زودتر رسیدگی میکند».
او میافزاید که در حال حاضر سیستم توزیع پاسپورت بسیار
پیچیده شده است .همین امر نیز باعث شده است که در کنار
اتالف وقت ما هزینه دیگری از نظر اقتصادی بپردازیم.
جنجال تازه
بر اساس طرح و مقرره جدید ،بعد از پشت سر گذاشتن مرحله
تایید عریضه ،پرداخت فیش بانکی ،انجام مرحله بایومتریک،
به متقاضی گفته میشود که در تاریخ مشخص به نزدیکترین
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پست خانه منزل خویش در ناحیه مربوطه برای تحویل
گرفتن پاسپورت مراجعه کند .اما مراجعین پس از مراجعه به
نزدیکترین پسته خانه در زمان از پیش تعیین شده ،مالک
پاسپورت نمیشود .در تحویلدهی پاسپورت توسط پسته
خانهها مشکالت و بینظمیهای زیادی است.
مثالً از شش نفر عضو یک خانواده که در یک روز عریضه
دادهاند و ریاست پاسپورت برای هر شش متقاضی زمان و
مکان همزمان را تعیین کردهاند که پاسپورتهای شان را
تحویل بگیرند ،در عمل اما تنها پاسپورت سه متقاضی میرسد
و از سه متقاضی دیگر بعد از  10روز تأخیر به پسته خانه
میرسد.
ضیا الدین میگوید که برای شش عضو خانوادهاش درخواست
داده ،اما از سه نفر آنها پس از یک هفته سرگردانی ،هنوز
مشخص نیست که پاسپورتهای شان کجا شدهاند.
او میگوید پس از نیامدن پاسپورتش ،دوباره به ریاست
پاسپورت مراجعه کرده است و وقتش ضایع شده و پولش نیز
بیش از گذشته به مصرف رسیده است.
محمد نظیر رشیدی ،باشنده ناحیه  6کابل ،میگوید« :پیش
از این ما میتوانستیم پاسپورت را از خود ریاست پاسپورت
بگیریم اما در حال حاضر این یک جنجال بزرگ است که
برای ما خلق شده است».
او میگوید در حالی که قیمت تحویل پاسپورت را به دو صد
افغانی افزایش دادهاند ،در تاریخی که به ما گفته میشود،
پاسپورت داده نمیشود.
وی میگوید به من گفته بودند ،در تاریخ  28دلو به پسته خانه
ناحیه  6برو و پاسپورت بگیر در حالی که چندین روز از این
تاریخ میگذرد اما هنوز سرنوشت پاسپورتم روشن نیست.
در چندین مورد دیگر نیز مشاهده شده است که بهطور نمونه
پاسپورتهایی که باید به ناحیه  6ارجاع داده میشدند ،به
ناحیه  10ارجاع داده شده و یا برعکس .همین امر باعث
افزایش سردرگمی مردم شده است.
نجیب الله ،باشنده ناحیه  7کابل میگوید« :ما یک فامیل
 4نفری هستیم که از  4پاسپورت سه پاسپورت ما آمده و یک
پاسپورت ما نیامده است ».به گفته او این یک مشکل حاد
است که در حال حاضر ایجاد شده است.
پاسپورتها به وقت و زمان معیین به محل تعیین شده ارسال
نمیگردد .عد ه زیادی هستند که بیشتر از  10الی  20روز از
زمان تعیین شده برای دریافت پاسپورت شان میگذرد و در
آخر هم اگر پاسپورت خانوادگی باشد ،تعدادی از آن به محل
مربوطه ارسال نمیگردد .فرد متقاضی مجبور است به چندین
پسته خانهی دیگر مراجعه کند تا پاسپورتهای خود را از دیگر
نواحی بهدست بیاورد.
نجیب میگوید« :ما به خاطر تحویل گرفتن پاسپورت دو
صد افغانی نیز میپردازیم .این هزینه را میپردازیم به خاطر
اینکه برای ما سهولت ایجاد شود .اما متاسفانه نه تنها هیچ
سهولتی برای گرفتن پاسپورت ایجاد نشده است بلکه یک
مشکل بزرگتر نیز برای ما خلق کردهاند».
این بروکراسی جدید ریاست پاسپورت وزارت داخله و وزارت
مخابرات ،نه تنها از مشکالت و حجم کارهای اداری نکاسته
بلکه باعث شده است تا مشکالت مردم بیشتر گردد .هر چند که
این طرح به منظور ایجاد سهولت برای مردم و کاهش حضور
مردم در ریاست پاسپورت به اجرا گذاشته شده است ،اما در
عمل مردم از این روند ناراض اند .این روند ،بروکراسی اداری
در ادارات دولتی را افزایش داده است ،مردم را سرگردان کرده
است و این طرح برای مردم وقت گیر و پر مصرفتر است.

بر اساس طرح و مقرره جدید ،بعد از
پشت سر گذاشتن مرحله تایید عریضه،
پرداخت فیش بانکی ،انجام مرحله
بایومتریک ،به متقاضی گفته میشود
که در تاریخ مشخص به نزدیکترین
پست خانه منزل خویش در ناحیه
مربوطه برای تحویل گرفتن پاسپورت
مراجعه کند .اما مراجعین پس از
مراجعه به نزدیکترین پسته خانه
در زمان از پیش تعیین شده ،مالک
پاسپورت نمیشود .در تحویلدهی
پاسپورت توسط پسته خانهها مشکالت و
بینظمیهای زیادی است.
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بازار پر رونق پاسپورت جعلی در آتن

قاچاقچیان و دالالن آنها از هجوم پناهجویانی که در پایتخت یونان
اردو زدهاند ،استفاده میکنند

سخیداد هاتف

در فواید درک
کردن

منبع :الجزیره /محمد عدو
ترجمه :حمید مهدوی
میدان وکتوریا در آتن؛ یک پارک عمومی در یک محله
کثیف پایتخت یونان ،اندک اندک به یک اردوگاه موقت
پناهندگان تبدیل میشود .اکثریت صدها پناهجویی که
در این میدان برای فضای محدود رقابت میکنند هزارهها
هستند؛ اقلیت قومیای که از دیرزمان بدینسو در
افغانستان آزار و اذیت شدهاند .تعداد اندکی از سوریها،
ایرانیها و پاکستانها نیز در میان آنها اند ،اما آنها با
موافقت ضمنی افغانها اینجا هستند؛ افغانهایی که قبالً
پناهجویانی از سومالیا ،سودان و اریتره را از اینجا وادار به
فرار کردهاند.
مرزهایی که راه بیرون رفت از اینجا هستند ،یکی یکی
بسته شدهاند که نظر به گفته الکسیس سیپراس ،نخست
وزیر یونان ،این کشور را در معرض خطر تبدیل شدن به
«انبار ارواح» قرار میدهد .میدان وکتوریا که زمانی یک
منطقه مجلل آتن بود و اکنون غرق رسوایی شده است ،با
هجوم پناهجویان به دام افتاده که در آخرین شمارش تعداد
آنها حداقل  25هزار تن بودند ،اشباع گردیده است .خرید
و فروش مواد مخدر و تن فروشی در اینجا شایع میباشد.
هیچ امکانات عمومی وجود ندارد و پوشک /پمپرهای کثیف
در پیاده روها ،کنار سطلهای مملو از زباله ،پراکندهاند.
کافههای اطراف وکتوریا پر است از قاچاقچیان انسان،
دالالن و مذاکرهکنندگان آنها .فاجعه آشکار پناهندگان
سرگردان ،برای آنها یک کسب و کار پر رونق است.
آنها به پول جمع کردن ادامه میدهند ،در حالی که جنگ
و ناکامیهای حکومتها منبع مداومی از [پناهجویان]













بیخانمان و بیچاره را تضمین میکند.
محمد ،یک مهاجر ایرانی ،میگوید« :اگر صرف پنج
دقیقه اینجا باشید یکی نزدتان خواهد آمد و به شما
پیشنهاد خواهد کرد که در بدل یک مقدار پول شما را به
کشور دلخواه تان در اروپا میبرد .من مطمئنم آنها این
کار را به شکل غیرقانونی انجام میدهند» .در حالی که
محدودیتها در مرز شمالی همچنان وجود دارد ،تعداد
فزایندهای از پناهندگان به باندهای جنایتکار که پاسپورت
جعلی میفروشند ،رو میآورند .بسیاریها نمیخواهند سفر
طوالنی و خطرناک از طریق زمین و دریا برای رسیدن به
شمال اروپا داشته باشند.
ما ،مجهز به دوربین مخفی ،رفتیم تا یک قاچاقچی را که
میخواست پاسپورت جعلی بفروشد ،بیابیم .از طریق تماس
با پناهندگان ،به قاچاقچیای از سودان شمالی رسیدیم.
او را در پارک دیگری که با پناهجویان و مهاجران مشهور
است ،مالقات کردیم .او دو قطعه پاسپورتی از من گرفت
و از ما خواست منتظر تماسش باشیم .ناوقت شام با یک
پاسپورت بریتانیایی برگشت و گفت که قیمت آن  350یورو
است .اما پیش از این که عکس من در آن جابهجا شود،
قاچاقچی پولش را خواست .در این نقطه تصمیم گرفتیم
روند را متوقف بسازیم ،چون ما نمیخواستیم بخشی از
ارتکاب یک جرم باشیم .به او گفتم« :پولت را ساعت
 10قبل از ظهر فردا میپردازم و پاسپورت را میگیرم».
هرچند این قاچاقچی قدبلند و بیقرار هیچ یکی از آنها
را نمیخواست .او گفت« :باید به من چیزی بدهید ،یک
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بیعانه« ».تا وقتی پول ندهید روی پاسپورت تان کار کرده
نمیتوانم .عکس روی آن اسکن شده است .این کار با یک
چاپگر لیزری انجام شده است .قسم میخورم این چیزی
است که شما برای رفتن به لندن نیاز دارید» .من مودبانه
رد کردم و خواهش کردم تا صبح زود بعد دوباره ما را مالقات
کند .روز بعد زنگ زد ،اما ما جواب ندادیم.
کار قاچاق در آتن کسب و کار کالن با چندین الیه است.
حتا پولیس یونان اذعان میکند که با مبارزه دشوار علیه
قاچاقچیان مواجهاند .قیمت پاسپورتهای جعلیای که
آنها میفروشند ،نظر به آسان بودن و دشوار بودن جعل
آن فرق میکند .پاسپورت اسپانیایی با قیمت  250دالر
ارزانترین پاسپورت است در حالی که یک پاسپورت
فرانسوی یا امریکایی  3000دالر قیمت دارد.
پاسپورتهای جعلی اغلب صفحاتی را شامل اند که با
ویزاهای تاپه شده پر شدهاند تا اصلیتر به نظر برسند .به
ما گفته شده است که تعدادی از جعل کاران حتا در جعل
هولوگرام ،ویژگیای که در بسیاری از پاسپورتها وجود
دارد ،استاد هستند .هرکسی پول خرید پاسپورتهای جعلی
را ندارد .کسانی که قادر به خرید اسناد نیستند ،مجبور اند
تمام گذرگاههای غیررسمی به مقدونیه و فراتر از آن را پیاده
بروند .هر روزه هزاران نفر در حال رفتن هستند .بسیاری
از پناهجویان میگویند که امیدواری نزدیک شدن به یک
زندگی جدید است که آنها را وادار میکند به حرکت شان
ادامه بدهند .گذشتهی آنها نابود شده است – بنابراین،
آنها به دنبال یک آینده هستند.

در این که بسیاری از مشکالت بشر ناشی از درک
نکردن است ،کمتر کسی تردید دارد .اما این مشکل
در افغانستان به شکل حادتری بحران آفرین شده .ما
در افغانستان بعضی چیزهای بسیار ساده را هم درک
نمیکنیم و به همین خاطر دایماً شاکی هستیم و در
نظر همدیگر سخت «پدر لعنت» به نظر میآییم.
خود همین فحش پدر لعنت نیز محصول همین درک
نکردنی است که در بارهاش حرف میزنیم .طرف آمده
و مدعی است که پدرش شب و روز به او تعلیم میداد
که وقتی بزرگ شد دزدی نکند و حرمت مال مردم را
داشته باشد و ما در پای تلویزیون نشسته هی بر پدر
او لعنت میگوییم .یکی نیست به ما بگوید که برادر،
خواهر ،چرا به پدرش فحش میدهی ،او که میگوید
من خودم خالف نصایح پدرم دزد شدم؟ البته به دزد
صحیح هم فحش نمیدهیم .بیچاره کارمند دولت یک
شب رفته و کاله پولیس را قرض گرفته و از مردم عزیز
میهن مقداری پول ستانده .همو را فحش میدهیم.
به آنکس که میلیونها دالر را برده باشد ،فحش
نمیدهیم .به او که رسیدیم میگوییم«کی زور داشت
که نبرد»؟
حاال حکایت درک کردن دولت وحدت ملی است.
میگویند بیایید آقای رییس جمهور و اطرافیان او را
درک کنیم .میبینیم که دولت هیچ تمایلی به سرکوب
طالبان ندارد .نه فقط تمایلی به سرکوب طالبان ندارد،
به آنها کمک نیز میکند .گاه چند ولسوالی و حتا
والیت را به آنان میدهد .سربازان اردو جان میدهند و
زخم بر میدارند و در محاصره میمانند و با کام و زبان
خشک در برابر طالبان میجنگند .بعد ،به آنها خبر
میرسد که سعی تان مشکور و اجر تان با خدا ،حاال
از خود کمی «درک» نشان بدهید و همان ولسوالی
یا شهری را که این قدر برایش خون دادید ،به طالبان
تسلیم کنید .چرا؟ برای این که خداییاش باید رییس
جمهور و امنیت ملیاش را درک کرد .ایشان در این
دنیا دارد ندارد فقط همین برادران را دارد .آن وقت شما
با این برادران بجنگید و انتظار داشته باشید که رییس
جمهور خوش حال شود؟ درک کنید .انصافاً اگر شما
همین برادران طالب را از رییس جمهور بگیرید ،ایشان
میتواند نصف روز رییس جمهور بماند؟ کمی درک
داشته باشید.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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مهارت سخرنانی
رستاج عزیز گفته است« :در گذشته پاکستان نفوذ
زیادی بر طالبان نداشت ،مانند زمانی که آنها بت
بودا را شکستند و یا هم مواقع دیگر .ولی حاال ما
تا حدی باالی آنها نفوذ داریم ،رهربی آنها همراه با خانوادههایشان در
پاکستان هستند و آنها از خدمات بهداشتی ما استفاده میکنند».
اگر یک رهرب افغان به جای او میبود شاید میگفت« :ما از گذشتههای دور
در شبه قاره هند حاکمیت کردهایم .ما شیران جنگل هند و پلنگان دشتهای
آسیای میانهایم .در گذشته هم بر طالبان نفوذ داشتیم و حاال هم داریم .از
دست پاکستان دالخور هر چه میآید بکند!»
انکار و سکوت ماهرانه رهربان پاکستان طی این همه سال زجر و شکنجه
افغانها بیش از قدرت ،مهارت شان را در سیاست بازی ثابت میکند.
Abbas Farasoo
مشکل کتاب خواندن
درست است که مشکل اصلی این است که
بسیاریها کتاب منیخوانند و یا کم میخوانند ،و
یا در کل ،مشکل بیسوادی وجود دارد .اما اصل
چگونه کتاب خواندن خود یک مسئله مهم است .تاجایی که من واکنشهای
فیسبوکی در مورد بعضی کتابها را میبینم به این نتیجه میرسم که قبل
از این که ما کتاب را بخوانیم ،کتاب ما را میخواند .غرق میکند .به وادی
احساسات و حیرت فرامی خواند .من البته خودم تجربه کردهام که چگونه
در کتاب غرق میشدم .حاال که بعض ًا به آن کتابها فکر میکنم ،واقع ًا
خندهدار است.
این گونه کتاب خواندن بیانگر این است که از یک طرف کتابخوان جدی
کم است و از طرف دیگر کتاب نویسها معیار بلندی را در کار منیگیرند
در حالی که در کشورهای دیگر ،که تحقیق و کتاب نوشنت تابع معیارهای
ال برفهای تونل سالنگ را بیست بار رس نویسنده،
مشخص است ،نارش تا مث ً
ال این
خصوص ًا نویسنده تازه کار ،پاک نکند ،اثر مثمر نرش منیشود .اص ً
معیار است که کتاب نباید آنطوری نوشته شود که خواننده را افیون بزند
و غرق کند .اگر چنین نباشد چیزی بهنام علم و تحقیق نیز پدید منیآید.
بنابراین ،آنچه ما بهنام تحقیق و علم میشناسیم ،به آسانی بهدست نیامده
و منیآید .به این مقیاس کتابخوانها هم آدمهای جدیتری هستند و به
آسانی در کتابها غرق شده به حیرت فرو منیروند.
این را برای این نوشتم که چند پست فیسبوکی خواندم که حکایت از غرق
شدن در کتاب داشتند .کتابخوان قابل حساب کسی است که پروسه
تحقیق و نرش یک کتاب را دقیق بداند و بحث اصلی کتاب را تشخیص
بدهد و از مباحث بدیل نیز کم و بیش خرب داشته باشد و ...اینگونه امکان
شکلگیری یک قضاوت سامل در مورد یک اثر خلق میشود .و این زمینه
گفتوگو را فراهم میکند .در غیر آن ،گفتوگویی ممکن منیشود؛ چون
در نهایت همه غرق اند .آن که مینویسد هم غرق است و آنکه میخواند
هم .در افغانستان رسم به گونهای شده است که کسی فیالبداهه دو صد-
سه صد هزار کلمه مینویسد و با نرشات گپ میزند و فردا اثر در بازار است
و پس فردا رومنایی میشود .از آن طرف ،خواننده هم بهجایی که به دنبال
چارچوب بحث و مستندسازیها و ،در کل ،استندرد کتاب باشد ،بیشرت دنبال
داستان و پردازشهای ادبی و حال و حس «ویژه» حاکم بر کتاب ،است.
برای همین ،خواننده محرتم غرق است و بادکرده-در-خود .علم و تحقیق نه
با نویسندهای این چنین غرق و حیرت زده پدید میآید و نه از خوانندهای
چنین مغروق و مغلوب نتیجه سامل حاصل میشود .در نهایت کار ،کتاب
نوشنت و ننوشنت ،هردو ،مساوی است.
Lina Rozbih-Haidari
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند....موضوع
تجلیل از ماه زنان ،نه تنها اسالمی است ،بلکه
وظیفه هر مسلامن است تا به کمپاین آگاهی
رسانی در مورد زنان در طول این ماه کمک کند
و بپیوندد.
نگذارید دیگر زنی گوش و بینیاش بریده شود ،بر او اسید پاشیده شود و
زنده سوزانده شود یا کودکی به اجبار به عروسی وادار گردد ،فروخته شود و
یا لت و کوب و مشت و لگد بر فرق زنان و بی عدالتی و ظلم و ستم بر آنها
ام زنانی را مییابید
ادامه یابد .چشمهایتان را باز کنید ،در اطراف تان حت ً
که در اوج بیعدالتی و ظلم ،مظلومانه نفس میکشند و دم بر منیآورند.
این ماه ،ماه بزرگداشت از نقش زنان است ،هامن زنانی که از قربهای
جهالت اعراب بهدست پیامرب اسالم نجات یافتند و حال در قربهای تحجر
عرص ما خفه میشوند.
اگر شام حقیقت را منیبینید ،لطف ًا به افسانه پردازی و محکوم کردن این
ماه نپردازید .آنهم با وقاحت کامل درحالیکه ثبوتها در برابر چشم
تان هنوز با بخیه و کوک و بیبینی و بیگوش و رسبریده ،هر روز ارائه
میشوند...درحالیکه ریزه گل هنوز بینی ندارد و دهها ریزه گل دیگر تا
ختم این ماه ،شاید یا گوش و بینی شان بریده شود و یا به ظلم زن ستیزان
کشته شوند.
رنج زن بودن را تنها زنان درک کرده میتوانند ...پس در این ماه ،شام
مردان دهانهایتان را ببندید و فقط گوش بدهید ،بخوانید و ببنید که زنان
چی برای گفنت دارند...بیاموزید که بر زنان جامعه شام چی میگذرد و بعد
با «غیرت» مردانه خود آنرا به سمت بهبودی متحول سازید!
هامن حق انسانی اسالمی زن را که از شام میخواهد به او پس بدهید که
قرنهاست زیر بوتهای مردانه شام و باورهای غیر اسالمی تان ،پایامل
شده است!
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وخیم شدن وضعیت  11000پناهجو در مرز یونان و مقدونیه
اطالعات روز :وضعیت پناهجویان در مرز
میان ی ونان و مقدونیه هر روز نسبت به روز قبل
اسفناکتر م یشود .به دلیل مسدود شدن مرز،
ه زاران پناهجو در این منطقه گیرماندهاند .این
در حالی است که شامر پناهجویان رو به اف زایش
است.
به نقل از دویچه وله ،سازمان داک رتان بدون مرز
گ زارش داده است که در حال حارض حدود 11000
پناهجو در منطقه مرزی ایدومنی در رسمای شبانه
میان صفر و پنج درجه سانتی گ راد در وضعیت
بسیار ناگ وار به رس م یب رند.
این سازمان م یگوید که این انسانها به این امید
هستند که اجازه ادامه صفر به دیگر کشورهای
اروپایی را ب هدست بیاورند .اما مرز غالب اً مسدود
است.

خانم کوستانسه تایزن ،مسئول عملیات امدادی
روز جمعه به رسانه خربی کلیسایی در آتن،
پایتخت ی ونان گفت که دو روز قبل از این ،حدود
 450پناهجو از مرز عبور کردند .به روز پن جشنبه
شامر آنها حدود  270نفر بوده است.
او م یاف زاید که این در حالی است که به روز
چهارشنبه حدود  2160و به روز پن جشنبه حدود
 2570پناهجوی جدید به منطقه مرزی ایدومنی
رسیدهاند.
کمپ پناهجویان که فقط ب رای  1000پناهجو ب رپا
شده بود ،حاال کام الً و بیش از اندازه پر شده است.
تایزن انتقاد کرده است« :اتحادیه اروپا با بح ران
چنان واکنش نشان م یدهد که به این وسیله بح ران
جدید م یآفریند».
کمیساریای عالی سازمان ملل ب رای پناهندگان در

حال حارض مجموع اً از حدود  30ه زار پناهجو در
ی ونان سخن م یگوید که شامر آنها روزانه اف زایش
م ییابد.
باربارا باولوخ ،سخ نگوی کمیساریای عالی سازمان
ملل ب رای پناهندگان م یگوید ،شامر زیادی
خان وادهها با کودکان خوردسال شان در ایدومنی
تحت رشایط بسیار ناگ وار به رس م یب رند« :ش بها
باران م یبارد .همه جا چال ههای آب وجود دارد
و خیم ههایی که در ب رابر باران مقاوم نیستند.
پناهجویان لباس مناسب ب رای این وضعیت
ندارند».
او افزوده که وضعیت صحی نیز خیلی اسفناک
است .اگر به زودی وضعیت تغییر نکند ،در این
صورت شامر زیادی پناهجویان به زودی بیامر
خ واهند شد.

گفتوگوی رهبران چهار کشور اروپایی و روسیه درباره آتشبس سوریه

اطالعات روز :آنگال مرکل ،صدراعظم آملان،
م یگوید که والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه،
در مکامله تلف ونی که روز جمعه ( ۱۴حوت) با
او و ره ربان سه کشور دیگر اروپایی داشته است،
اطمینان داده که مسکو به تعهدات خود در رابطه با
آت شبس سوریه ه مچنان پایبند است.
به نقل از رادیو زمانه و به گ زارش خربگ زاری رویرتز،
خانم مرکل که در یک کنف رانس خربی هم راه
ف رانس وا اوالند ،رییس جمهور ف رانسه ،در پاریس
حارض شده بود ،اظهار داشت« :مایلم یک بار دیگر
تاکید کنم که بخش کلیدی سخنان رییس جمهور
روسیه این است که این کشور خود را نسبت به ادامه
آت شبس در سوریه متعهد م یداند و حمالت آن

تنها متوجه داعش و جبهه نرصت خ واهد بود».
آت سبس در سوریه با حامیت آم ریکا و روسیه از
روز هشتم حوت برق رار شده است .اگرچه در این
مدت بشار اسد و مخالفانش در چندین ن وبت
یکدیگر را به نقض این ت وافق متهم کردهاند ،اما
ناظ ران بی ناملللی معتقدند که شامر م وارد نقض
آت شبس زیاد نبوده است.
در همین حال روز جمعه ره ربان روسیه ،آملان،
ف رانسه ،ب ریتانیا و ایتالیا در گف توگویی تلفنی با
یکدیگر به بررسی آخ رین تحوالت سوریه پرداختند
و بر ادامه آت شبس در این کشور تأکید کردند.
گ زارش دیگر خربگ زاری رویرتز به اظهارات رییس
جمهور ف رانسه پس از این مکامله تلف ونی پرداخته

که با طرح بشار اسد ب رای برگ زاری انتخابات پارملانی
در ماه حمل به شدت مخالفت م یکند.
ف رانس وا اوالند در جمع خ ربنگاران گفته است که
طرح برگ زاری انتخابات پارملانی سوریه در ماه آینده
«نه تنها بح ثانگیز بلکه از هر نظر غیرواق عگ رایانه
است و نشان م یدهد که هیچ مذاکره و گف توگویی
در کار نیست».
بشار اسد به تازگی فرمانی مبنی بر برگ زاری
انتخابات پارملانی سوریه صادر کرده که مقرر
م یکند این انتخابات روز  ۲۵حمل انجام شود .اروپا
اما برگ زاری انتخابات به شیوه کن ونی را رد م یکند
و رویکرد بشار اسد در این زمینه را به رضر ف رایند
دستیابی به صلح م یداند.

کیم جونگ اون خواستار آمادگی دایمی برای پرتاب سالح اتمی شد

اطالعات روز :به گ زارش رسان ههای دولتی کره
شاملی ،کیم ج ونگ اون ،رهرب این کشور ،گفته
است که سالحهای امتی کشورش باید «هر لحظه»
آماده استفاده باشد.
به نقل از ب یب یسی و به گ زارش واحد مرکزی خرب
کره ،او به فرماندهان ارتش گفته است که این کشور
با تغییر موضع نظام یاش ،ب رای انجام یک حمله
پیشگی رانه آماده خ واهد بود.
این ظاه را ً واکنشی به اعامل تح ری مهای شدید تازه
شورای امنیت سازمان ملل علیه پی ونگ یانگ
است .این تح ری مها در ارتباط با آزمایش امتی و
آزمایش موشکی اخیر در کره شاملی اعامل شد.
بنابر گ زارشها ،کره شاملی ه مچنین در روز
پن جشنبه شش موشک کوتاه برد شلیک کرد که
در دریا فرود آمد.
به گفت هی وزارت دفاع کرهجن وبی ،این موش کها در
ساعت  ۱۰صبح به وقت محلی از س واحل رشقی
وونسان شلیک شد.
به گ زارش واحد مرکزی خرب کره شاملی ،آقای
کیم روز جمعه گفته است« :ما همیشه باید آماده
باشیم تا بت وانیم کاله کهای هست های خود را در
هر لحظه شلیک کنیم».
او که در ج ریان یک مت رین نظامی حرف م یزد،
گفت که دشمنان کره شاملی بقای این کشور را
تهدید م یکنند.
از آقای کیم نقل قول شده« :در دورهای اف راطی که

آم ریکای یها ...جنگ و فاجعه را علیه سایر کشورها
و مردمان ترغیب م یکنند ،تنها راه دفاع از حاکمیت
ملی و حق زیسنت تقویت ت وانایی امتی است».
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به
اتفاق آرا گسرتش قابل توجه تح ری مهای بی ناملللی
علیه کره شاملی را تصویب کرد که بعضی از
سخ تت رین اقداماتی است که در دو دهه گذشته
علیه کره شاملی وضع م یشود.
ب راساس این قط عنامه از جمله همه محم ول هها از
مبدا و به مقصد این کشور بازرسی خ واهد شد.
کره شاملی روز  ۶جنوری ب رای چهارمین بار یک
مبب هست های را آزمایش کرد و ه مچنین ،روز ۷

فربوری ،موشکی را ب رای حمل یک ماه واره پ رتاب
کرد .هر دوی آنها ناقض قط عنام ههای سازمان ملل
بود.
به گفت هی ناظ ران ،کره شاملی اغلب با تشدید
تن شهای منطق های شعله جنگ لفظی را باال
م یکشد.
پی ونگ یانگ ادعا م یکند که ت وانایی ساخت
کاله کهای امتی کوچک قابل نصب بر
موش کهایش را دارد ،اما آم ریکا این ادعا را زیر
س وال م یبرد.
ب رنامه امتی کره شاملی بارها زنگ خطر را در سطح
منطقه و جهان به صدا درآورده است.

رییسجمهور پیشین برزیل بازداشت شد

اطالعات روز :لوئیس ایناسیو لوال دا سیل وا،
ریی سجمهور پیشین برزیل به اتهام دست داشنت
در فساد مالی بازداشت و تحت بازجویی ق رار
گرفت.
به نقل از رادیو زمانه ،پ ولیس برزیل در ساعات
اولیه روز جمعه ( 14حوت) لوال دا سیل وا را در
پی وند با تحقیقات درباره پرونده فساد مالی رشکت
نیم هدولتی نفتی پرتوب راس در خان هاش بازداشت
کرد .او سپس به پ ولیس فرودگاه سائو پائ ولو

سپرده شد تا مورد بازجویی ق رار گیرد .همرس
رییس جمهور برزیل و دو پرسش نیز بازداشت
شدند.
ب هگفته دادستانی برزیل ،ریی سجمهور پیشین از
فساد مالی این رشکت که معادل هشت میلیون
دالر بوده استفاده کالن برده است.
از سال  ۲۰۱۴برزیل در شوک رس وایی مالی رشکت
پرتوب راس ق رار دارد .چندین نفر از مسئوالن و
کارمندان این رشکت به جرم رشوهخ واری و فساد

مالی به زندانهای طوالن یمدت محکوم شدهاند
و بازداشت و محاکمه اف راد دیگری نیز در جریان
است.
در میان این رس وای یها روشن شده است که
رشکت پرتوب راس از سال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۲با ق راردادهای
کالنی که م یبست به اح زاب سیاسی مبالغی را
م یپرداخت ،ب هویژه به حزب کارگر حاکم متعلق
به ریی سجمهور دیلام روسف.
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ونگر :هانری نظر هواداران را
خوب نفهمیده

آرسن ونگر ،رسمربی آرسنال ،تاکید
کرد تیری هانری در جایگاهی نیست
که در رسخوردگی هواداران این باشگاه
صحبت کند.
آرسنال چهارشنب هشب در دیدار خانگی
مقابل سوانسی  1-2شکست خورد و
فاصله اش با لسرتسیتی صدرنشین
به  6امتیاز افزایش پیدا کرد .پس
از آن بود که هانری در ستونش در
نرشیه سان نوشت که هرگز هواداران
آرسنال را ای نقدر عصبانی ندیده
بود :تا آنجای یکه من م یدانم ،آنها
ک متر از همیشه صبور بودند و یکی از

تعوی ضهای رسمربی را هو کردند و هر
بار که یک پاس اشتباه داده م یشد یا
تکلی از دست م یرفت ،فریاد م یزدند.
اما ونگر که در سال  1999هانری را
از یوونتوس به آرسنال برد ،معتقد
است جای یکه ه موطنش در ورزشگاه
امیریتس م ینشیند ،محل مناسبی برای
شنیدن صدای همه هواداران نیست.
او به خربنگاران گفت :تیری هانری
نظر خودش را دارد .او ارزیابی خوبی
از عصبانیت هواداران نداشته است.
زیرا او در بهرتین صندل یهای ورزشگاه
م ینشیند.

کاپلو :استانداردهای رونالدو دوگانه است

فابیو کاپلو ،رسمربی سابق رئال مادرید
مدعی شد که استانداردهای رونالدو
دوگانه است.
ستاره پرتگالی رئال پس از شکست
مقابل اتلتیکو عنوان کرد که اگر
ه متیم یهایش در سطح او بودند ،رئال
در صدر جدول اللیگا قرار داشت .حال
کاپلو با وجود تایید رونالدو درباره سطح
پایین بازیکنان رئال ،عنوان که خود
رونالدو نیز باید بهرت ظاهر شود.
او گفت :شاید باید با رونالدو موافق

باشیم که بعضی بازیکنان نباید در رئال
مادرید باشند .در عین حال ،رونالدو
دو موقعیت بسیار خوب را مقابل
اتلتیکومادرید از دست داد بنابراین شاید
باید درباره خودش هم تجدید نظر کند.
رئال مادرید و رونالدو فصل خوبی را
پشت رس من یگذارند .رئال با  12امتیاز
اختالف نسبت به بارسا در ردهی سوم
قرار گرفته و رونالدو نیز در جدول
گولزنان پایی نتر از لوئیس سوارز قرار
دارد.

چیچاریتو :فرگوسن برایم بسیار مهم است
خاویر هرناندز ،مهاجم لورکوزن مدعی
شد که رس الکس فرگوسن ،مربی
سابقش ،یکی از موثرترین افراد زندگی
او بوده است.
هرناندز سال  20102از گواداالخارا به
منچسرتیونایتد پیوست و در دوران
حضورش در این تیم به یکی از
محبوبترین بازیکنان تبدیل شد .با
این حال با حضور فان خال در یونایتد،
هرناندز یک فصل به صورت قرضی به
رئال مادرید پیوست و فصل بعد از یونایتد
جدا شد و به لورکوزن پیوست.
او در مصاحبه با  BBCدرباره رابطه فرگوسن
گفت :به نظر من او بهرتین است .او به
من این فرصت را داد که رویایم برآورده
شود و در ابتدا در اروپا و سپس در یکی
از بهرتین تی مهای تاریخ فوتبال بازی
کنم .همیشه گفت هام که رس الکس
فرگوسن یکی از مه مترین افراد زندگی

من است .هنوز با او در ارتباطم و وقتی
در رئال در چمپیونزلیگ بازی م یکردم،
پیش از دیدار با اتلتیکو او به من پیام
داد .ارتباطمان با هم زیاد است .وقتی به
صورت قرضی به رئال م یرفتم ،شخص اً
با او صحبت کردم .به خانه اش رفتم و
صحبت خوبی با هم داشتیم .ارتباط
خوبی با هم نگ هداشت هایم .مشخصا او
کارهای زیادی دارد و زمان زیادی را با
خانواده اش م یگذراند و برای همین از
فوتبال بازنشسته شد .هرناندز درباره فان
خال گفت :البته که ناراح تکننده است
وقتی که یک نفر م یآید و به شام اعتامد
کامل ندارد ولی از او هم رو در رو و هم
ای نجا تشکر م یکنم .همیشه گفت هام
کوراست است .او به من
که او خیلی ر 
گفت اگر پیشنهاد خوبی دریافت کردم و
باشگاه هم موافق بود ،خوشحال م یشود
که من از تیم جدا شوم.

لواندوفسکی:
عملکرد اوبامیانگ متحیرم کرده

روبرت لواندوفسکی ،مهاجم بایرن
مونیخ عنوان کرد که از عملکرد
فوقالعاده اوبامیانگ در فصل جاری
متعجب شده است.
این دو مهاجم یک فصل در کنار هم
در دورمتوند بازی کردند و حاالمهاجم
اهل گابون با درخشش فوقالعادهای
که داشته ،موفق شده  22گول در این
فصل به مثر برساند .حال دو تیم روز
یکشنبه به مصاف ی کدیگر خواهند
رفت و لواندوفسکی معتقد است که
مدافعین تیمش باید مراقب اوبامیانگ
باشند.
او گفت :او فصل گذشته نشان داد که
م یتواند در گولزنی خوب کار کند ولی
این فصل من را متعجب کرده است.
دورمتوند واقع اً خوب کار کرده و همیشه
م یتوانند روی اوبامیانگ حساب باز

کنند .او بازیکن فوق العادهای است،
مخصوصا در رسیع دویدن .نباید به او
فضایی در محوطه داد زیرا گول م یزند.
رسعتش باورنکردنی است .در فواصل
 10تا  20مرت شانسی برای مهار او
ندارید .وقتی عبور کند ،باید فراموشش
کنید .او در فرم بسیار خوبی قرار دارد و
این را هر بازی نشان م یدهد.
لوا ادامه داد :تقابل با دورمتوند آسان
نخواهد بود .آنها متام طول فصل
عالی کار کرده اند ،همی نطور در لیگ
اروپا .فضای استادیوم آنها فوقالعاده
است و بازی کردن در آنجا همیشه
عالی است .بازی آخرمان در دورمتوند
را با پیروزی پشت رس گذاشتیم و
انتظار یک بازی بزرگ را دارم ولی در
پایان امیدوارم با  3امتیاز به مونیخ
برگردیم.

نیامر به رکورد رونالدینیو رسید

نیامر ،ستاره برزیلی بارسلونا پن جشنبه شب گذشته با
پاس گولی که برای مسی ارسال کرد به رکورد رونالدینیو
در بارسا رسید.
پن جشنبه شب گذشته ،بارسا به مصاف رایو وایکانو رفت
که در نهایت آب یاناریها  1-5حریف را شکست دادند3 .
گول از مسی 1 ،گول از راکیتیچ و  1گول از آردا توران،
یوپنجمین دیدار بدون
باعث شد تا شاگردان انریکه س 
شکست خود را پشت رس گذاشته و رکورد رئال مادرید را
بشکنند.
نیامر نیز با پاس گولی که به مسی روی گول دوم داد،
موفق شد دهمین پاس گول فصلش را به ثبت برساند تا
در مجموع تعداد گولها و پاسگولها ،بهرتین عملکرد
را در میان بازیکنان برزیلی تاریخ بارسا داشته باشد و
رکورد رونالدینیو در سال  2006را بشکند.

آگوئرو ،مهمترین
هدف تابستانی رئال

خربگزاری  Le10Sportمدعی شد که رسخیو آگوئرو،
مهاجم منچسرتسیتی ،هدف اول رئال مادرید در نقل و
انتقاالت تابستانی خواهد بود.
آگوئرو در  29بازی برای تیمش 19 ،گول به مثر رسانده
و و زین الدین زیدان و فلورنتینو پرز قصد دارند او را
به اولین خرید کهکشانی تابستان امسال برای رئال
مادرید تبدیل کنند .رئال مدتهاست به دنبال جذب
آگوئرو است ولی هر سال این پروژه به دالیل مختلف
متوقف م یشود.
از سوی دیگر پاری سن ژرمن نیز خواهان جذب مهاجم
آرژانتینی است ولی گفته م یشود گواردیوال م یخواهد
تیمش را حول مهاجم  27ساله چینش کند و به همین
دلیل ،مایل به فروش او نیست.

پیکه:میخواستیم
ماسکرانو پنالتی بزند

جرارد پیکه ،مدافع بارسلونا مدعی شد که بازیکنان
بارسا م یخواستند ماسکرانو رضبه پنالتی را بزند ولی
او از این کار خودداری کرده است.
در جریان دیدار پن جشنبه شب هفته گذشت هی دو تیم
بارسلونا و رایو وایکانو که با برتری  1-5بارسا به پایان
رسید ،یک پنالتی به نفع بارسلونا اعالم شد که لوئیس
سوارز آن را از دست داد .حال پیکه عنوان کرد که پیش
از زدن پنالتی ،بازیکنان م یخواستند ماسکرانو رضبه را
بزند ولی او این کار را انجام نداده است.
او گفت :ما به ماسکرانو گفتیم که رضبه پنالتی را
بزند ولی او اعتامد به نفس کافی را نداشت یا دوست
نداشت پنالتی بزند .از او سوالی در این رابطه (که چرا
من یخواهد رضبه را بزند) نپرسیدم.

رشطبندی جالب
برادران هازارد با یکدیگر

سه برادر فوتبالیست بلژیکی ،هر ساله رشطبندی
جالبی میان خود برقرار م یکنند و بازیکنی که نفر آخر
شود ،باید دو برادر دیگر را مهامن کند.
تورگان هازارد ،برادر ستاره باشگاه چلسی که در
مونشن گالدباخ بازی م یکند ،در اظهار نظری جالب
از رشطبندی میان خود ،ادن هازارد و دیگر برادر
فوتبالیس تشان که در مجارستان بازی م یکند ،خرب
داد.
تورگان هازارد پیرامون این مسئله گفت :ما یک
رقابت هر ساله میان خود برگزار م یکنیم .رقابت،
کام الً ساده است .از میان ما سه نفر ،فردی که در
طول فصل ک مترین مجموع گول و پاسگول را از خود
ثبت کند ،باید دو برادر دیگر را در مهامنی یک شام
دعوت کند .من به گول و پاسگول بیشرتی در این
فصل احتیاج دارم چرا که من یخواهم بازنده باشم .در
فصل جاری رقابت نزدیکی میان ما در جریان است.
در حال حارض ،ادن هزاراد با مجموع  10گول و
پاسگول در چلسی پیشتاز است .کیلیان هازارد در
مجارستان  8گول و پاسگول از خود ثبت کرده و
تورگان هازارد نیز در مونشن گالدباخ به عدد  7رسیده
است.
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تالش بالوتلی
برای راضی کردن میالن به خرید او

ماریو بالوتلی ،مهاجم ایتالیایی میالن
در دیدار تیمش مقابل ساسولو فیکس
خواهد شد و تالش خود را خواهد کرد
تا تیمش را مجاب به خرید دامئی او از
لیورپول کند.
بالوتلی که یک فصل بسیار ضعیف
در لیورپول سپری کرد ،در تابستان به
صورت قرضی از این تیم به میالن
منتقل شد .او در میالن با وجود
عملکرد بهرت ،مصدومی تهای طوالنی
مدتی را سپری کرد و حاال آماده بازی
کردن است .روزنام ههای ایتالیایی
مدعی شدند که با مصدومیت نیانگ در

یک تصادف رانندگی ،میهایلوویچ قصد
دارد پس از مدتها بالوتلی را در ترکیب
اصلی تیمش در رسی  Aقرار دهد.
باکا و بالوتلی هر دو پیشرت مورد انتقاد
برلوسکونی قرار گرفته بودند ولی
حاال با این فرصتی که میهایلوویچ
در اختیارشان قرارداده ،به دنبال این
هستند که نظرات را به خودشان جلب
کنند .بالوتلی قصد دارد از این فرصت
استفاده کند تا با درخشش مقابل
ساسولو ،مسئولین میالن را مجاب به
خرید دایمی او از لیورپول کنند.

سیتی خواهان جذب مانوئل نویر

روزنامه میرر مدعی شد که
منچسرتسیتی قصد دارد مانوئل نویر،
دروازهبان بایرن مونیخ را به خدمت
بگیرد.
با حضور گواردیوال در تابستان روی
نیمکت سیتی ،مسئولین این تیم که
م یخواهند فصل آینده برای قهرمانی
لیگ برتر بجنگند ،قصد دارد مانوئل
نویر ،دروازهبان بایرن مونیخ را به همراه

مربی اسپانیایی از این تیم به خدمت
بگیرند .ه مچنین میرر مدعی شد که
مسئولین سیتی م یخواهند قرارداد جو
هارت را نیز بهبود ببخشند تا بتوانند از
حضور هر دو دروازهبان در تی مشان نفع
بربند .با این حال ،راضی کردن بایرن
مونیخ به فروش دروازهبان شامره یکش
کار سختی خواهد بود و سیتی باید
پیشنهاد قابل توجهی ارائه کند.

تری :امیدوارم فصل بعد در چلسی باشم

جان تری ،کاپیتان چلسی عنوان کرد که
امیدوار است بتواند در فص لهای آینده
نیز در چلسی بازی کند.
در اواسط فصل ،جان تری عنوان کرده
بود که با پایان قراردادش با چلسی از این
تیم جدا خواهد شد .با این حال ،باشگاه
در هامن دوره عنوان کرد که تری را راضی
به ماندن خواهد کرد و به نظر موفق به
این کار نیز شده اند.
تری در این رابطه گفت :من خیلی
امیدوارم که بتوانم فصل بعد هم در

چلسی مبانم 21 .سال است که ای نجا
هستم و هی چگاه جا نزدهام .ولی کسی
چه م یداند؟ هنوز م یتوانم خیلی کارها
انجام دهم ،چه در چلسی و چه در تیم
دیگری.
تری درباره گاس هیدینک گفت :گاس از
وقتی به ای نجا آمده استثنایی بوده است.
نه فقط این دوره بلکه در دورهی قبلی هم
همی نطور .فقط روی عملکرد فعل یمان
مترکز م یکنیم ولی او استثنایی بوده،
مثل وضعیت فعلی بازیکنان.

ویرا :یونایتد هنوز چانس قهرمانی دارد

پاتریک ویرا ،هافبک سابق آرسنال
عنوان کرد که حتی منچسرتیونایتد هم
هنوز از کورس قهرمانی خارج نشده و
چانس دارد.
آرسنال در دو بازی اخیرش در لیگ
شکست خورده و فرص تهایش برای
کاهش اختالف امتیاز با صدر جدول را
از دست داده است .بدین ترتیب آنها
 6امتیاز با صدر فاصله دارند و در بازی
بعدی باید به مصاف تاتنهام بروند که
دیداری تعیی نکننده است .در سوی
دیگر ،یونایتد اولین پیروزی پیاپ یاش
پس از ماه نوامرب را به دست آورد و حاال
 10امتیاز با لسرت فاصله دارد .با این
حال ،ویرا هر دو تیم را خارج از کورس
قهرمانی من یداند.

او گفت :من لیگ را دنبال م یکنم
و فکر م یکنم وقتی به جدول نگاه
م یکنید ،هر اتفاقی ممکن است رخ
دهد .فکر م یکنم با شکست آرسنال،
سیتی و تساوی لسرت با وست بروم و
حتی باخت تاتنهام مقابل وست هام،
هر چیزی ممکن است رخ دهد .فکر
م یکنم هواداران چنین رشایط حساسی
را دوست دارند و به نظرم منچسرتیونایتد
هنوز موقعیت خوبی برای قهرمانی دارد.
م یدانم فقط  10بازی باقی مانده ولی
هنوز امتیازات زیادی برای کسب کردن
وجود دارد .آرسنال هنوز چانس دارد،
سیتی هنوز چانس دارد و من هم از
تلویزیون شاهد این بازیها خواهم بود.

انریکه:
باید روی پنالتی زدن کار کنیم

لوئیس انریکه ،رسمربی بارسلونا ،پس از
پیروزی  1-5تیمش مقابل رایو وایکانو
عنوان کرد که شاگردانش باید روی زدن
پنالت یها بهرت کار کنند.
پن جشنبه شب گذشته ،لوئیس سوارز
یک پنالتی از دست داد تا یک پنالتی
دیگر به تعداد پنالت یهای از دست رفته
بارسا در این فصل بیفزاید .حال انریکه
عنوان کرد که این موضوع نگرانش

کرده و باید بهرت کار کنند.
او گفت :در پنالت یها موفق نیستیم.
باید در این زمینه پیرشفت کنیم و شکی
نیست .خوب بازی کردیم .وقتی در این
سطح هستیم ،متوقف کردن ما کار
سختی است .پایان فصل نزدیک است.
این بهرتین قسمتش است .زیباترین
بخش فصل نزدیک است و باید صرب
کنیم و ببینیم چه شایستگی داریم.

با تطبیق کردن پروسه ثبت نکاح،
سرنوشت خانوادهها را رقم بزنید.
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اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز جمعه در دیدار با رییس و
اعضای رستارسی شورای علامی کشور گفته است که ن ّیت ما برای
برقراری صلح در کشور پاک و ارادهی ما مستحکم است ،اما برای
دفاع از کشور نیز آمادگی داریم.
ارگ ریاست جمهوری با نرش خربنامهای گفته است که آقای غنی
در این دیدار بر نقش علام در راستای برقراری صلح ،جلوگیری از
جنگ و نفاق و حامیت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تأکید
کرده است.
غنی با اشاره به روند صلح افغانستان با گروههای طالبان گفته است
که حکومت براساس خواست علام برای گفتوگوهای صلح رشط
نگذاشته و متام مخالفان را به میز مذاکره دعوت کرده است.
شورای علام :امریکا باید مسئوالنه در راستای برقراری صلح
در افغانستان تالش کند
شورای رستارسی علام از ایاالت متحده امریکا خواسته است که
بهعنوان یک عضو گروه هامهنگی چهارجانبه باید مسئوالنه در
راستای برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان بیشرت تالش
مناید.
ایاالت متحده امریکا عضو گروه هامهنگی چهار جانبه است.
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غنی :حکومت براساس خواست علام
برای گفتوگوهای صلح رشط نگذاشته است

تاکنون این گروه چهار نشست در کابل و اسالمآباد برگزار کرده

است .از سویی هم ،شورای علام از طرفهای درگیر در جنگ

افغانستان خواسته است که از طریق مذاکرات مستقیم و سازنده
که «یگانه راه حل معضله فعلی افغانستان است ،مشکالت شان
را حل کنند».
شورای علام در اعالمیهی خود همچنان از مخالفان مسلح خواسته
است در صورتی که صادقانه خواهان قطع جنگ و تأمین صلح در
کشور باشند ،باید به حمالت و کشتار مردم بیگناه خامته داده تا
برای مردم کشور روشن شود که گفتوگوهای صلح به نتیجهی
مثبت میرسد.
علام حامیت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
اعالم کرده و از مردم خواستهاند که در کنار نیروهای امنیتی برای
تأمین امنیت در کشور تالش کنند.
گروه هامهنگی چهار جانبه که متشکل از منایندگان افغانستان،
پاکستان ،امریکا و چین است در نشست چهارم خود در  4حوت در
کابل گفت که گفتوگوهای مستقیم منایندگان دولت افغانستان با
منایندگان گروههای طالبان در اوایل ماه مارچ میالدی در پاکستان
برگزار خواهد شد.
به تازگی عمر زاخیلوال ،سفیر افغانستان در پاکستان به رسانهها
گفته است که منایندگان حکومت افغانستان و طالبان تا  ۱۱روز
دیگر ( 15مارچ) به گونهی رو در رو در اسالمآباد دیدار خواهند کرد.

