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فرمان اصالحات  
کرده  تأیید  ملی  وحدت  حکومت  رییس  معاون سخن گوی 
است که اشرف غنی فرمان اصالح نظام انتخاباتی را امضا 
نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  آن  از  پس  غنی  است.  کرده 
انتخاباتی را امضا کرد که قباًل دو فرمان او در زمنیه اصالح 
نظام انتخاباتی از سوی پارلمان رد شده بود. با رد شدن 
فرمان های غنی از سوی پارلمان، کار کمیته گزینش نیز با 
خالی قانونی مواجه شد. اکنون با صدور این فرمان، قرار 

است کمیته گزینش مجدداً شروع به کار کند. 
انتخاباتی درست زمانی صادر  فرمان تقنینی اصالح نظام 

می شود که قرار است امروز پارلمان افتتاح...

تا  که  داشته  اعالم  تاز گی  به  طالبان 
هیچ  شان،  شرط های  پذیرفته نشدن 
نماینده ای برای گفت وگو نخواهند فرستاد. 
خبر  این  شنیدن  با  افغانستان  حکومت 
ما  که  است  عده شله  یک  گیج شده.  کمی 
بدهیم،  از دست  را  نباید روحیه ی خویش 
باید دنبال گزینه های دیگر بگردیم. طالبان 
هیچ وقت حاضر به صلح نخواهند شد. اما 
یک عده ی دیگر گفته نه! بهتر است هم چنان 

روی صلح پافشاری کنیم. 
صلح،  متخصصین  از  شماری  دیروز 
طالب شناسان ارشد و چند نفر از آدم های 
باورمند به توانایی های نیروهای امنیتی که 

همه مقامات عالی رتبه ی دولت هستند،...

سرمقاله | ص2

خبرنگار ناراضی | ص3

جنگ در جلسه ی صلح

نقش جدید روسیه در افغانستان 
روسیه و افغانستان بار دیگر به دوستان هم تبدیل شده اند و دشمنی 
گذشته و خاطرات تلخ یک دهه اشغال این کشور جنوب آسیا توسط 
امروزه روابط خوب  این دو کشور  را پشت سر گذاشته اند.  شوری 

دارند و آن ها سال گذشته حتا موافقت نامه ی امنیتی امضا کردند. 
اخیراً مسکو 10 هزار میل کالشینکوف و میلیون ها گلوله به حکومت 
و  نظامی  کمک های  که  می رود  انتظار  آن،  از  فراتر  و  داد  افغانستان 
اقتصادی روسیه به افغانستان سرازیر شود. هرچند روسیه از آغاز 
تهاجم به رهبری امریکا در این کشور در سال 2001 از لحاظ نظامی 
در افغانستان درگیر نشده است، اما مسکو برای بازسازی این کشور 
این همکاری توسط شورای  لوجیستیکی کرده است.  جنگ زده کمک 

ناتو-روسیه رسمًا نهادینه شد...

نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در چهارمین دور نشست چهارجانبه 

در کابل در اعالمیه مشترک )4 حوت( اعالم کردند که دور اول گفت وگوهای رو 

در رو میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان در هفته اول 

ماه مارچ در پاکستان برگزار خواهد شد. پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا در 

نشست چهارجانبه ابراز امیدواری کردند که طالبان به طرح گفت وگوها در هفته ی 

اول ماه مارچ پاسخ مثبت خواهند داد.

به دنبال این اعالمیه، هفته گذشته وزارت امور خارجه پاکستان گفت که این 

دیگر گروه های مسلح مخالف دولت  و  افغان  با همه شاخه های طالبان  کشور 

صلح  مستقیم  گفت وگوهای  در  شرکت  به  را  آن ها  تا  گرفته  تماس  افغانستان 

افغانستان ترغیب کند. سفارت افغانستان در پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که 

نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک کنند و رییس جمهور غنی نیز از طالبان 

دعوت کرد که در گفت وگوهای صلح اشتراک کنند...

اعالمیه طالبان 
و بازی پنهان پاکستان

صـ

مارادونا: 
من بودم با 
مسی زدوخورد 
می کردم!

هیدینک: 
بزرگ ترین 
دستاوردمان 
کسب سهمیه 
خواهد بود

بازگشت سوارز 
به تیم اروگوئه 
پس از 640 روز

پیشنهاد 40 
میلیونی یووه 
برای ایسکو

اینفانتینو: 
طوالنی شدن 
جام جهانی 
تقویم فوتبال 
راخراب نمی کند

هفت آزار جنسی 
که من تجربه کردم

یک نهال، یک َنَفس
ترجمه

صفحه5صفحه4 صفحه3

1- اولین باری که آزار و اذیت جنسی را تجربه نمودم شش ساله بودم. هر 
روز می رفتم خانه همسایه که با دخترش بازی و ساعت تیری کنم. او دو برادر 
بزرگ داشت. برادرانش مرا بغل می کردند، رویم را ماچ می کردند و به موهای 
فر فری ام که از پشت گوش هایم تاپ خورده بود، دست می کشیدند. یک روز که 
از این عمل شان زیاد خسته و ناراحت شده بودم، آمدم خانه قیچی را گرفتم و 

یک طرِف موهایم را از بیخ قیچی نمودم.
2-  یک روز عروسی خبر بودیم. من هنوز کودک بودم. لباس سرخ زیبایی 
پوشیده بودم و همرای دیگر هم سن و ساالنم بازی می کردم. درحین بازی، 
پسر نوجوان همسایه باسن ام را لمس کرد. آن قدر برایم احساس بد دست داد 

که آن روز اصآل از محفل لذت برده نتوانستم و...

فصل بهار کم کم از راه رسید. زمستان با تمام مشکالتش گذشت. فرارسیدن 
فصل بهار را بهانه گرفته با طبیعت آشتی کنیم! این آشتی می تواند با غرس یک 
نهال آغاز شود. ما مکان و پول غرس یک نهال را داریم. با غرس یک نهال در 
کابل و سایر شهر های پر جمعیت کشور در مبارزه با امراض کشنده تنفسی 
سهیم شویم. امراضی که هر روز برای باشندگان شهرهای بزرگ مشکالت 
بزرگی صحی ایجاد می کند و هر کسی ممکن است دچار چنین امراضی شود. 
با غرس یک نهال و سبز کردن محیط زندگی مان می تواند کاهش بیابد و چنین 

امری توسط هر کدام ما ممکن است و مفید. 
درختان نبض زمین هستند و موجب طراوت، آبادانی و سر سبزی می شوند. ما 
می توانیم با غرس یک نهال به زیبایی و صفایی محیط زندگی خود افزوده و در 
تضمین سالمتی خود و دیگران نقش ارزنده ی داشته باشیم. موجودیت درختان 

در محیط زندگی، به زیبایی و خرمی طبیعت افزوده، با تعادل دما...

صفحه2

طالبان: در گفت وگوهای مستقیم صلح با 
دولت افغانستان شرکت نمی کنیم

صفحه4
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فرمان اصالحات  

معاون سخن گوی رییس حکومت وحدت ملی تأیید کرده است که 

اشرف غنی فرمان اصالح نظام انتخاباتی را امضا کرده است. غنی 

پس از آن فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی را امضا کرد که قباًل 

رد  پارلمان  از سوی  انتخاباتی  نظام  زمنیه اصالح  در  او  فرمان  دو 

شده بود. با رد شدن فرمان های غنی از سوی پارلمان، کار کمیته 

گزینش نیز با خالی قانونی مواجه شد. اکنون با صدور این فرمان، 

قرار است کمیته گزینش مجددًا شروع به کار کند. 

فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی درست زمانی صادر می شود که 

قرار است امروز پارلمان افتتاح شود. با موجودیت پارلمان، صدور 

فرمان تقنینی با مشکالت قانونی رو به رو است، از این نظر، غنی 

مجلس،  نمایندگان  روزه  پنج  و  چهل  رخصتی های  از  استفاده  با 

با  این فرمان را امضا کرده است. قباًل سرور دانش، گفته بود که 

امضای فرمان، کمیته گزینش هم تغییراتی را از نظر اعضا شاهد 

خواهد بود. فرمان تقنینی با تأخیر 45 روزه صادر شد و ارگ ریاست 

اعضای  با  گفت وگو  را  فرمان  این  صدور  تأخیر  دلیل  جمهوری 

پارلمان خوانده است. 

تشکیل  سیاسی  توافق نامه ی  از  بخشی  انتخاباتی  نظام  اصالح 

حکومت وحدت ملی بود. بر اساس این توافق نامه، حکومت پس از 

شکل گیری، بایستی کارش را روی اجرایی شدن این توافق نامه آغاز 

می کرد اما با گذشت ده ماه، اولین فرمان در زمینه ایجاد کمیسیون 

اصالح نظام انتخاباتی صادر شد. جدای از صدور فرمان در قسمت 

تذکره  توزیع  آن،  و مشخص شدن صالحیت های  اجراییه  ریاست 

الکترونیکی، ایجاد کمیته تعدیل قانونی اساسی، برگزاری انتخابات 

شوراهای ولسوالی ها و پارلمان، اصالح نظام انتخاباتی و برگزاری 

لویه جرگه از موارد مهم توافق نامه ی سیاسی است. توافق نامه ی 

سیاسی از نظر سلسله مراتب هوشیارانه ترتیب شده است، به گونه ی 

که هر کدام وابسته به یکدیگر است. 

شدن  اجرایی  برای  شده  تعریف  زمان  حکومت  این که  علی رغم 

تعهدات اش را از دست داده است، اما صدور فرمان تقنینی اصالح 

برای  را  زمینه  می تواند  که  است  قدمی  مهم ترین  انتخاباتی  نظام 

مراحل بعدی فراهم کند. اما آیا این فرمان چالشی که حکومت با 

آن روبه رو است را رفع خواهد کرد؟

فعلی  اعضای  فرمان،  این  برابر  در  اکنون  مانع  مهم ترین 

کمیسیون های  فعلی  اعضای  است.  انتخاباتی  کمیسیون های 

انتخابات استدالل می کنند که آن ها از نظر قانونی حق دارند وظایف 

شان را ادامه بدهند. بر همین اساس، کمیسیون مستقل انتخابات 

ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمانی  جدول 

فعلی  کارگزاران  روی  که حکومت  باوجودی  است.  کرده  اعالم  را 

کمیسیون های انتخابات شاکی هستند و کمر به تغییر آن ها بسته 

در  حکومت  سوی  از  شکایتی  هیچ  رسمی  به صورت  اما  است، 

دستگاه قضایی و پولیس ثبت نشده است. بنابراین، این که چگونه 

حکومت با اعضای فعلی کمیسیون ها کنار می آید، مسئله مهمی به 

شمار می رود.

با شروع کار مجلس در دور جدید، سوال این است که آیا نمایندگان 

مورد  در  غنی  فرمان های  به  رد  رأی  قبلی  دفعات  در  که  پارلمان 

انتخابات  کمیسیون  صالحیت های  و  تشکیل  و  قانون  اصالح 

امیدواری  ابراز  زیرا حکومت  می کنند؟  کار  چه  اکنون  بودند،  داده 

کرده است که با شروع دوره جدید کار پارلمان، اعضای مجلس با 

حکومت در قسمت آوردن اصالح نظام انتخاباتی همکاری کنند. 

به  پارلمانی  انتخابات  حکومت،  ضعف  دلیل  به  این،  بر  افزون 

ارکان  از  که  مقننه  قوه  مسایل،  دیگر  کنار  در  نشد.  برگزار  موقع 

مبنای  بر  قانون،  خالف  بر  اکنون  می رود،  شمار  به  دولت  مهم 

آن گونه  پارلمان  اساس،  این  بر  می دهد.  ادامه  کارش  به  فرمان 

با  و  نیست  برخودار  شان  قانونی  دوران  صالحیت های  از  باید  که 

محدودیت هایی مواجه است. 

را تشکیل  افغانستان  اکنون مهم ترین مسئله دولت  قانونی  خالی 

متوجه  شان،  رخصتی های  به  توجه  با  پارلمان  اعضای  می دهد. 

دشواری ها و کاستی ها شده اند، انتظار این است که با شروع کار، 

مسئوالنه وظایف شان را انجام بدهند. فشار آوردن روی حکومت 

انتخابات جهت پایان دادن به خالی قانونی و  به منظور برگزاری 

کارهای فراقانونی، اساسی ترین مسئولیت پارلمان در دور جدید به 

شمار می رود. 
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جواد ناجی 

اطالعات روز: در آستانه برگزاری نخستین دور گفت وگوهای 
اعالم  طالبان  طالبان،  گروه  با گروه  افغانستان  مستقیم صلح 

کرده که در این گفت وگوها مناینده منی فرستد.
گروه طالبان با نرش اعالمیه ای بر پیش رشط های شان که در 
تأکید  بود،  کرده  مطرح  قطر  در  پگواش  غیررسمی  نشست 
نشود،  پذیرفته  شان  رشایط  که  زمانی   تا  است  گفته  و  کرده 
گروه  هم چنان  رسید.  نخواهد  نتیجه ای  هیچ  به  مذاکرات 
آغاز  از  قطر  در  شان  سیاسی  دفرت  که  است  گفته  طالبان 

مذاکرات صلح باخرب نشده است.
در اعالمیه ای طالبان که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخن گوی 
به رسانه ها فرستاده شده ، آمده است: »هامن گونه  این گروه 
که در نشست پگواش گفته شد، تا زمانی  که اشغال افغانستان 
مظلوم  زندانیان  و  نشود  برداشته  سیاه  فهرست  نیابد،  پایان 
و  است  وقت  دادن  هدر  و  بی مفهوم  مذاکرات  نشوند،  رها 

نتیجه ای نخواهد داشت.«
منایندگان  از  متشکل  که  جانبه  چهار  هامهنگی  گروه 
امریکا و چین است در نشست چهارم  پاکستان،  افغانستان، 
منایندگان  مستقیم  گفت وگوهای  که  گفت  کابل  در  خود 

دولت افغانستان با منایندگان گروه های طالبان در اوایل ماه 
مارچ میالدی در پاکستان برگزار خواهد شد.

رییس جمهور غنی روز جمعه گفته بود که دولت افغانستان 
مخالفان  متام  و  نگذاشته  رشط  صلح  گفت وگو های  برای 
میز  به  را  می جنگند(  دولت  برابر  در  که  گروه های  )همه 

مذاکره دعوت کرده است.
از  خود  اخیر  نشست  در  نیز  چهارجانبه  هامهنگی  گروه 
متام گروه های طالبان دعوت کرد که از طریق منایندگان با 
صالحیت خویش در اولین دور گفت وگوهای مستقیم صلح 

رشکت کنند.
اخرت  مال  که  است  آمده  طالبان  گروه  اعالمیه ی  در  اما 
محمد منصور، رهرب طالبان هیچ مناینده ای برای رشکت در 
گفت وگوهای مستقیم صلح با دولت افغانستان تعیین نکرده 

است.
طالبان در حالی  از عدم رشکت شان در نشست رو در رو با 
منایندگان افغانستان سخن می زنند که هفته ی گذشته وزارت 
امور خارجه پاکستان گفت که این کشور با همه شاخه های 
دولت  مخالف  مسلح  گروه های  دیگر  و  افغان  طالبان 

افغانستان متاس گرفته تا آن ها را به رشکت در گفت وگوهای 
مستقیم صلح افغانستان ترغیب کند.

وزیر  نخست  خارجی  روابط  مشاور  عزیز،  رستاج  هم چنان 
پاکستان، اخیراً گفت که چون رهربی گروه طالبان به همراه 
همین  »به  می کنند،  زندگی  پاکستان  در  خود  خانواده های 
دلیل پاکستان می تواند بر آن ها فشار وارد کند و آن ها را به 

میز مذاکره بکشاند.«
گفت وگوهای  شده  گفته  هم چنین  طالبان  اعالمیه ی  در 
»آمریکایی ها  که  دارد  ادامه  حالی  در  صلح  چهارجانبه 
جبهه های  در  مبباران  می فرستند،  تازه  نیروی  افغانستان  به 
دارند،  نقش  شبانه  عملیات  در  می دهند،  ادامه  را  مختلف 
را در والیات مختلف گسرتش  افغانستان هم جنگ  دولت 
داده است و هزارها خانواده را در جریان زمستان آواره کرده 

است.«
گروه طالبان این دو حرکت را »متضاد« خوانده و گفته است 
مطلع  مذاکرات  آغاز  از  قطر  در  گروه  این  سیاسی  دفرت  که 
در  آن  در  افغان«  مطرح  شخصیت های  »نظر  و  است  نشده 

نظر گرفته نشده است.

آوردن  تقنینی  فرمان  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
انتخاباتی را امضا کرده است. این فرمان  اصالحت در نظام 
ملی  شورای  زمستانی  رخصتی های  ختم  از  پیش  روز  یک 

صادر شده است.
جمهوری  ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
می گوید که رییس جمهور غنی بعد از مشوره با منایندگان 
آوردن  تقنینی  فرمان  منایندگان،  مجلس  و  سنا  مجلس 

اصالحات در نظام انتخاباتی را امضا کرده  است.
شورای ملی امروز، یک شنبه، دور جدید تقنینی خود را آغاز 
می کند. آقای هاشمی تأکید کرده که دولت امیدوار است که 
شورای ملی در اصالح نظامی انتخاباتی دولت را کمک کند.

جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش  رسور  گذشته  هفته ی 
گزینش  کمیته  تقنینی  فرمان  صدور  از  پس  که  بود  گفته 

اعضای کمیسیون های انتخاباتی به کار آغاز خواهد کرد.
حکومت  ایجاد  توافق نامه  از  بخشی  انتخاباتی  نظام  اصالح 
قدمی  کمیته گزینش دومین  کار  به  آغاز  بود.  ملی  وحدت 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  کار  به  آغاز  از  بعد  که  بود 

انتخاباتی، برداشته  شد.
کمیسیون ویژه اصالح نظامی انتخاباتی در 30 قوس دومین 
اجراییه  رییس  عبدالله،  عبدالله  به  را  پیشنهادی اش  بسته ی 

تحویل داد و بعد از پنج ماه رسامً به کارش پایان داد.
قوس   10 انتخاباتی،  کمیسیون  کمیشرنان  گزینش  کمیته 

نخستین نشست کاری خود را برگزار کرد. اما کار این کمیته 
ماه ها است که به دلیل مشکالت قانونی فرا راه آن به حالت 

تعلیق درآمده است. 
نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  حالی  در  غنی  جمهور  رییس 
انتخاباتی را صادر می کند که پیش از این مجلس منایندگان 
فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات را با اکرثیت آرا رد کرده 
به دلیل این که مجلس  بود. منایندگان این فرمان تقنینی را 
کند،  وارد  تغییر  انتخابات  قانون  در  منی تواند در سال آخر 
منایندگان  مجلس  نیز  قوس  ماه   29 تاریخ  به  کردند.  رد 
فرمان رييس جمهور در مورد هفت ماده ی بسته پيشنهادى 

کميسيون ویژه اصالح انتخاباتی را رد کرد.

است  کرده  اعالم  بریتانیا  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
با بهبود وضعیت امنیتی در کابل، اخراج شامری از  که 
پناه جویان افغان که به دلیل ناامنی در این کشور از مدتی 
به این طرف معلق بودند، دوباره به اجرا گذاشته می شود.

بهبود  با  که  است  گفته  بریتانیا  داخله  وزیر  مای،  ترزا 
وضعیت امنیتی در کابل، پناه جویان اخراج شده می توانند 
در این شهر زندگی کنند. پناه جویانی که اخراج می شوند 

تهدید  را  آنان  خطری  هیچ  کنند،  زندگی  کابل  در  اگر 
منی کند.

از  که  افغان هایی  آن عده  که  افزوده  مای  ترزا  خانم 
والیت های ناامن افغانستان به بریتانیا مهاجر شده اند نیز 

اخراج خواهند شد و آنان نیز در کابل زندگی کنند.
دولت افغانستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است، 
پناه جویان  اجباری  اخراج  جلوگیری  خواستار  قبالً  اما 

دولت  از  افغانستان  دولت  این  از  پیش  بود.  شده  افغان 
بریتانیا خواسته بود تا در زمینه پناه جویان زیر هجده سال 

افغان تجدید نظر کند.
افغانستان بعد از سوریه و عراق بیشرتین آمار مهاجرت 
را در کشورهای اروپایی دارد. در جریان سال روان نیز 
پناهندگی  بریتانیا درخواست  افغان در  پناه جوی  هزاران 

داده که درخواست اکرث آنان رد شده است.

جمهور  رییس  غنی،  ارشف  محمد  روز:  اطالعات 
کشور با باراک اوباما، رییس جمهور امریکا روز جمعه 
به چگونگی روند  پیوند  در یک صحبت ویدویی در 
کرده  گفت وگو  خوب  حکومت داری  و  امنیت  صلح، 

است.
اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  گفت وگو  این  در 
حکومت وحدت ملی و جوبایدن معاون رییس جمهور 

آمریکا نیز حضور داشته اند.
اراده  و  عملکرد  از  گفت وگو  این  در  اوباما  باراک 

در  تروریستی  گروه های  با  جنگ  در  امنیتی  نیروهای 
کشور ستایش کرده است. اوباما با اشاره به پیرشفت های 
گفته  حکومت داری،  و  امنیت  بخش های  در  کشور 
این  بروکسل، در مورد  ناتو در  آینده  است در نشست 

افغانستان رایزنی خواهد کرد.
امنیتی  نیروهای  که  است  گفته  نیز  رییس جمهور غنی 
کشور  این  رشق  در  داعش  جنگ جویان  امسال  افغان 

را عقب رانده اند.
شجاعت  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  وی،  گفته  به 

می جنگند و با وجود تالش های بسیار طالبان، این گروه 
موفق نشده تا دستاورد اسرتاتژیکی در این کشور داشته 

باشد.
این گفت وگ درحالی صورت می گیرد که قوای هوایی 
کشور ماه گذشته چهار فروند هواپیامی جنگی نوع ای 
29 را از آمریکا تحویل گرفت. این جنگنده ها، توانایی 
همزمان  و  دارد  را  افزار  جنگ  نوع   36 کارگیری  به 

می تواند از سه نوع جنگ افزار استفاده کند.

اطالعات روز: وزارت امور خارجه می گوید که نخستین 
زیربناها  انکشاف  برای  کاری  مشرتک  گروپ  نشست 
همکاری های  توافق نامه  چارچوب  در  افغانستان  در 
اسرتاتژیک میان هند و افغانستان در مقر وزارت خارجه 

هند برگزار شد.
وزارت خارجه روز شنبه با نرش خربنامه ای گفته است، 
بود،  شده  برگزار  پنج شنبه  روز  شام  که  نشست  این 
در  را  ناشده  تکمیل  پروژه های  کار  که  کرد  تعهد  هند 
افغانستان به امتام برساند. در خربنامه آمده است که هند 

باردیگر تعهد کرد که پروژه های »اعامر بند سلام، ایجاد 
و  تحصیلی  بورسیه های  ارائه  چاریکار،  برق  سبستیشن 
پوهنتون  اعامر  مدت،  کوتاه  آموزشی  برنامه های  ارائه 
 ،)ANASTU( ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان
قرص  بازسازی  ترانسپورت،  وزارت  به  بس ها  اعطای 
استور وزارت امور خارجه و سایر پروژه های کوچک و 
بزرگ« که از سوی این کشور متویل می شود را تکمیل 

کند.
ادامه  خواهان  نشست  این  در  افغانستان  هیئت 

در  مختلف  عرصه های  در  کشور  این  همکاری های 
افغانستان شده  است.

 خربنامه افزوده که قرار است نتیجه توافقات این نشست 
مشارکت  شورای  اجالس  در  زودی  به  مشرتک  کاری 
قرار  توافق  مورد  کشور  دو  خارجه  امور  وزیران  میان 

گرفته و عملی شود.
این  از  پس  که  شده  توافق  نشست  این  در  هم چنان 
نشست گروپ مشرتک کاری برای انکشاف زیربناها در 

افغانستان  هرساله در زمان مشخص برگزار شود.

طالبان: در گفت وگوهای مستقیم صلح با دولت افغانستان 
شرکت نمی کنیم

رییس جمهور فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی را امضا کرد

بریتانیا پناه جویان افغان را اخراج می کند

رییس جمهور غنی با باراک اوباما 
در ارتباط با روند صلح گفت وگو کردند

وزارت خارجه: هند تعهد کرده که 
پروژه های تکمیل ناشده در افغانستان را تکمیل کند



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

تجربه  را  جنسی  اذیت  و  آزار  که  باری  1- اولین 

خانه  می رفتم  روز  هر  بودم.  ساله  شش  نمودم 

همسایه که با دخترش بازی و ساعت تیری کنم. او 

دو برادر بزرگ داشت. برادرانش مرا بغل می کردند، 

رویم را ماچ می کردند و به موهای فر فری ام که از 

پشت گوش هایم تاپ خورده بود، دست می کشیدند. 

یک روز که از این عمل شان زیاد خسته و ناراحت 

شده بودم، آمدم خانه قیچی را گرفتم و یک طرِف 

موهایم را از بیخ قیچی نمودم.

2-  یک روز عروسی خبر بودیم. من هنوز کودک 

همرای  و  بودم  پوشیده  زیبایی  سرخ  لباس  بودم. 

دیگر هم سن و ساالنم بازی می کردم. درحین بازی، 

پسر نوجوان همسایه باسن ام را لمس کرد. آن قدر 

از  اصآل  روز  آن  که  داد  دست  بد  احساس  برایم 

محفل لذت برده نتوانستم و از کنار مادرم دور نشدم. 

3- یازده ساله بودم که یک روز همراه مادرم رفتم 

بس  ملی  دروازه  دم  که  جوان  مرد  یک  بازار.  به 

به  زد. چون کسی  به طرفم چشمک  بود،  ایستاده 

به  نیست،  گناه من  اذیت  و  آزار  بود که  نگفته  من 

داد.  دست  بیهودگی  و  گناه  ناتوانی،  احساس  من 

حتا تا یک هفته هم آن حساس بد رهایم نکرد. از 

آن به بعد هر وقتی که بیرون می رفتم به طرف هیچ 

مردی نگاه نمی کردم چون می ترسیدم که به طرفم 

چشمک بزنند. از کودکی یاد گرفتم از مردان ترس 

داشته باشم.

خواهر  همراه  روز  یک  بودم  که  ساله  4- هفده 

قدیمی  بسیار  حمام  عمومی.  حمام  رفتم  کوچکم 

روشن  آتش  زیرش  نمودنش  گرم  برای  باید  و  بود 

دود  آن قدر  ترکید.  حمام  دیگ  روز  آن  می کردند. 

سختی  به  و  می سوخت  ما  چشمان  که  بود  شده 

لباسم  بود  که  مشکلی  هر  به  می کشیدیم.  نفس 

ما  محله  مردان  دیدم  آمدم  که  بیرون  پوشیدم.  را 

را  شان  بدن  تمام  و  شده اند  جمع  حمام  روبه روی 

عجله  در  من  کنند.  نگاه  ما  به  تا  نموده اند  چشم 

دامن ام را چپه پوشیده بودم و یکی از مردان محله 

که  می زد  جیغ  دنباله دار  آمیزی  تمسخر  لحن  با  ما 

»دختر خاله، دامنت را چپه پوشیدی«. آن قدر این 

رفتارش مرا ناراحت ساخت که می خواستم با سیلی 

بزنم به دهنش. آن روز سوال های بی جواب زیادی 

ذهنم را آزار داد. چه چیز باعث می گردد که بعضی 

از مردان این گونه رفتار کنند؟ من که هیچ گاه هیچ 

مردی را آزار نداده ام، پس چرا مردان به بدنم، طرز 

دارند؟   کار  چیزم  همه  و  زندگی ام  طرز  رفتنم،  راه 

آن ها از این رفتارشان چه به دست می آورند؟ آیا آن ها 

این گونه رفتار را با زنان فامیل خود هم می خواهند؟

کابل  به  کنفرانس  یک  برای   2۰۰۸ سال  5- در 

رفته بودم. در راه بازگشت به هرات داخل طیاره کام 

ایر یک جوان به چوکی پشت سرم نشسته بود. آن 

به سمت  بغل چوکی می آورد  از  را  جوان دست اش 

من و پهلویم را لمس می کرد. دو مرتبه دستش را 

پس زدم. دفعه سوم از جایم بلند شدم و با صدای 

از آن جوان پرسیدم  بلند طوری که همه می شنیدند 

من  چوکی  به  دستش  کردن  دراز  از  هدف اش  که 

رویم  به  بگوید چرا  اگر می خواهد چیزی  و  چیست 

نمی گوید. آن جوان که  انتظار نداشت من از جایم 

بلند شوم و از خودم دفاع نمایم بسیار وارخطا شده 

آرام  مسافرین  تمام  نمود.  انکار  پریده  رنگ  با  بود 

به طرف من نگاه می کردند و من از چشمان شان 

احساس نمودم که جرأت ودفاع نمودن از خودم را 

آن  طیاره  از  پایین شدن  وقت  در  نمودند.  تحسین 

می کرد.  نگاه  من  طرف  به  خشم  بسیار  با  جوان 

دیگر  و  برایش  باشد  بوده  درسی  این  که  امیدوارم 

هیچ دختر و زنی را اذیت و آزار نکند. متاسفانه در 

در  اگر  که  می ترسانند  را  دختران  و  زنان  ما  جامعه 

آبروی خود  ایستاد شوند  اذیت جنسی  و  آزار  مقابل 

خاموشی  نیست.  این طور  حالی که  در  می رود  شان 

هیچ گاهی راه حل نیست.

6- یک روز که برای یک ماموریت کاری دیگر به 

کابل رفته بودم آن جا مریض شدم. یکی از همکارانم 

نمود  معاینه  را  معده  ام  داکتر  برد.  داکتر  پیش  مرا 

سینه ام  و  ببرد  باال  را  دست اش  که  می خواست  و 

را  دستش  تمام  هرچه  شدت  با  من  کند.  لمس  را 

داکتر  زشت  عمل  این  از  خیلی  که  من  زدم.  پس 

ناراحت شده بودم برایش گفتم: شما شرم ندارید که 

از وظیفه مقدس طبابت سوء استفاده می کنید؟ حاال 

من که از مجبوری تنها آمدم باید با من همین طور 

رفتار گردد؟ اگر پدر یا بردارم با من نیستند وجدان 

خودتان که ناظر است.  آیا شرف و عزت و وجدان 

ندارید؟ آن روز خیلی احساس نا امنی نمودم و دلم 

به خودم و تمام زنان سرزمینم سوخت.

7- بعضی از مردان آن قدر بی شرم هستند که حتا 

پیش روی فامیل زنان و دختران هم دست از آزار و 

اذیت شان بر نمی دارند. خوب یادم است یک روز 

مرد  چندین  و  بودم  نشسته  پدرم  موترسایکل  پشت 

پدرم  و  من  باشند  بوده  پدرم  خود  شاید هم سن  که 

که  بود  شده  ناراحت  آن قدر  پدرم  نمودند.  اذیت  را 

و  موتر  آن  تا  شود  ایستاد  گوشه  یک  شد  مجبور 

مردان مزاحمش از ما دور گردند.

آزار و اذیت جنسی، از هر نوع اش که باشد، بر روح 

منفی  و  بد  خیلی  تاثیرات  دختران  و  زنان  روان  و 

آزار و اذیت جنسی جلو پیشرفت زنان و  می گذارد. 

دختران را  می گیرد و باعث می گردد که یک جامعه 

این جا  را که  بماند. خاطراتی  تاریکی و وحشت  در 

برای تان گفتم تنها بخشی از تجارب تلخ من از آزار 

و اذیت جنسی است. این تنها درد من نیست بلکه 

درد تمام زنان و دختران است. سکوت در مقابل آزار 

و اذیت جنسی یعنی تداوم آن. مردان و زنان باید در 

مورد این مشکل حرف بزنند، بنویسند و آگاهی دهی 

کنند. 

یادداشت: این مطلب براساس همکاری دوجانبه 

دختران  وبالگ  و  روز  اطالعات  روزنامه ی  میان 

یک  رابعه  دختران  است.  رسیده  نشر  به  رابعه 

مرجع مستقل می باشد و به روزنامه ی اطالعات 

روز تعلق ندارد.
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پذیرفته نشدن رشط های شان،  تا  تاز گی اعالم داشته که  به  طالبان 

افغانستان  برای گفت وگو نخواهند فرستاد. حکومت  هیچ مناینده ای 

نباید  با شنیدن این خرب کمی گیج شده. یک عده شله است که ما 

دیگر  گزینه های  دنبال  باید  بدهیم،  دست  از  را  خویش  روحیه ی 

بگردیم. طالبان هیچ وقت حارض به صلح نخواهند شد. اما یک عده ی 

دیگر گفته نه! بهرت است هم چنان روی صلح پافشاری کنیم. 

نفر  چند  و  ارشد  طالب شناسان  صلح،  متخصصین  از  شامری  دیروز 

امنیتی که همه مقامات  نیروهای  به توانایی های  باورمند  از آدم های 

عالی رتبه ی دولت هستند، با هم جلسه ی داشته تا پیش از آن که روز 

برای گفنت  این ها حرفی  برسد،  فرا  رو(  رو در  موعود )گفت وگوهای 

داشته باشند. 

هامن چند نفری که تا هنوز هم به توانایی های نیروهای امنیتی کشور 

درست  پاپوش  برای شان  و  دارند  فعلی حضور  دولت  در  و  باورمندند 

نکرده اند؛ برای بقیه پیشنهاد کردند که بیایید خاله زنک بازی را کنار 

بگذاریم. به نیروهای امنیتی کشور خود باور داشته باشیم، به آن ها 

از پسان طالبان بکشند. طالبان اهل  آه  بدهیم که  امکانات  و  اجازه 

نیست.  متصور  مردم  و  کشور  برای  آن های  از  خیری  و  نیست  صلح 

شام در چند والیت طالبان را به شدت رسکوب کنید، خواهید دید که 

آینده ای  چه  و  دارد  طعمی  چه  مردم  دشمنان  و  تروریستان  رسکوب 

برای مملکت رقم خواهد زد. 

نوبت که به طالب شناسان ارشد کشور رسید، اول چند کلمه انگلیسی 

و  انگلیس  مزدوران  به  خواهر-مادری  فحش  چهار-پنج  بعد  گفتند، 

ارساییل در افغانستان فرستادند، سپس گفتند که اگر شام به اندازه ی 

هیچ گاهی  می شناختید،  را  طالبان  قریه  مرغان  از  روباه  شناخت 

تا هنوز در دولت و حکومت حضور  این که شام  از  چنین منی گفتید. 

راه ها  می کشند،  آدم  طالبان  که  است  درست  متاسفم.  بسیار  دارید، 

در  این که  می کنند.  انتحاری  حمله  گاهی  می کنند،  ماین گذاری  را 

انفجار راه و رسک، در فیر کالشینکوف و راکت  انتحاری، در  حمله 

زنان، مردان، کودکان، ملکی و نظامی کشته می شوند، طبیعی است. 

طالبان آن قدر هم بد نیست که باید رسکوب و نابود شوند. خواهش ما 

از رییس جمهور این است که به هیچ قیمتی بر طالبان حمله نشود، 

بگذارید آن ها آهسته آهسته چشم شان از کشنت و قتل و تخریب و 

آتش زدن سیر شود، بعد خود به خود می آیند و مثل ما می شوند. 

آن ها  پرداختند.  سخن  به  دیگر  گروپ  دو  از  بعد  صلح  متخصصین 

برای  تنها  نه  است.  افغانستان  برای  راه حل  تنها  صلح  که  گفتند 

افغانستان که برای متام جهان است. ما طرفدار جنگ نیستیم. وقتی 

ما طرفدار جنگ نیستیم، هم از طالبان می خواهیم جنگ نکنند هم 

آقای غنی، جناب امتر صاحب  پیشنهاد می کنیم که  ما  از حکومت. 

بزرگوار و پارملان کشور به صورت مشرتک، حد اقل هشت وزیر دیگر 

را هم سلب اعتامد کنند. بعد هشت نفر نخبه را پیدا کنند که حداقل 

چهارنفر آن دو تا برادر دیگر داشته باشند و از این دو برادر، یکی در 

صف طالبان باشند، یکی در پاکستان. پارملان هم به این هشت نفر 

بعد  نرود.  بین  از  کامل  به صورت  شان  آبروی  تا  ندهند  اعتامد  رای 

بدهد.  کابل هشدار  در غرب  برود  می گوییم  را  استاد محقق  آن،  از 

سیاف از پغامن، یونس قانونی از پنجشیر، لطیف پدارم در بدخشان 

شعر بگوید. رسدار نادر نعیم را دستور می دهیم از همین حاال ریاست 

کمیته ی قربسازی فاروق وردک را به عهده بگیرد و از فاروق وردک هم 

خواهش می کنیم به هر قیمتی که شده مبیرد. عبدالله عبدالله را قول 

می دهیم که ریاست اجرائیه لغو نخواهد شد. جرنال دوستم را بازهم 

به شامل می فرستیم و اگر نرفت از مجددی صاحب می خواهیم خواب 

ببیند که او باید به شامل برود. حاجی ظاهر قدیر را به تجارت آرد و 

منی کند  کاری  هیچ  محمدی  خان  بسم الله  می کنیم.  تشویق  روغن 

صالح  امرالله  پست های  او  به جای  ماست،  سنگ  زیر  دستش  چون 

را زیاد الیک و شیر می کنیم. نگران عطا محمد نور هم نباشید، یک 

فرمان برای برکناری اش از والیت که صادر شود، تا هشت سال دیگر 

تا  منی کنیم  متوقف  کامل  به صورت  را  مهاجرت  می شود.  مرصوف 

مردم هم چنان رسگردان باشند. خیلی اگر فشار آمد، رییس و مشاور 

شورای عالی صلح را تبدیل می کنیم. تا آن زمان به پیر صاحب اجازه 

می دهیم از هر کشوری که دوست دارد، ممنون باشد. آقای خلیلی هم 

اگر احیاناً کج روی کرد، اجازه منی دهیم مراسم گرامی داشت شهادت 

مزاری را برگزار کند، فقط در صورتی اجازه می دهیم که مطیع باشد 

نتیجه ی  که  می کنیم  وادار  دیگر  یک بار  را  نورستانی  یوسف  آرام.  و 

انتخابات را اعالم کند. 

پارملان گفته که ما اوضاع را دیده  از وکالی  در همین حال شامری 

خواهیم  را  خویش  زندگی نامه ی  باشد،  رضورت  اگر  می کنیم.  عمل 

نوشت و در آن ارسار زیادی را فاش خواهیم کرد. آن ها از حکومت 

خواست که متوجه باشند. 

جنگ در جلسه ی صلح

مرضیه 

هفت آزار جنسی که من تجربه کردم
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در  آمریکا  و  چین  پاکستان،  افغانستان،  نمایندگان 

اعالمیه  در  کابل  در  چهارجانبه  نشست  دور  چهارمین 

مشترک )4 حوت( اعالم کردند که دور اول گفت وگوهای 

نمایندگان  و  افغانستان  حکومت  هیئت  میان  رو  در  رو 

پاکستان  در  مارچ  ماه  اول  هفته  در  طالبان  گروه های 

آمریکا  و  چین  افغانستان،  پاکستان،  شد.  خواهد  برگزار 

در نشست چهارجانبه ابراز امیدواری کردند که طالبان به 

مثبت  پاسخ  مارچ  ماه  اول  هفته ی  در  گفت وگوها  طرح 

خواهند داد.

خارجه  امور  وزارت  گذشته  هفته  اعالمیه،  این  دنبال  به 

طالبان  با همه شاخه های  این کشور  که  پاکستان گفت 

افغانستان  و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت  افغان 

گفت وگوهای  در  شرکت  به  را  آن ها  تا  گرفته  تماس 

افغانستان  افغانستان ترغیب کند. سفارت  مستقیم صلح 

در پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که نمایندگان طالبان 

در این نشست اشتراک کنند و رییس جمهور غنی نیز از 

اشتراک  صلح  گفت وگوهای  در  که  کرد  دعوت  طالبان 

کنند. 

همزمان در اولین هفته ی ماه مارچ، سرتاج عزیز مشاور 

پاکستان  که  پذیرفت  واشنگتن  در  پاکستان  ملی  امنیت 

به دلیل حضور رهبران طالبان در پاکستان، بر آن ها نفوذ 

دارد و به آن ها خدمات صحی ارائه می کنند. 

اما اینک که هفته ی اول ماه مارچ رو به پایان است، گروه 

طالبان می گوید نماینده ای به مذاکرات رو در روی صلح با 

دولت افغانستان نمی فرستد. این گروه با انتشار خبرنامه ای 

نشود،  پذیرفته  شرایطش  که  زمانی   تا  است  کرده   اعالم 

مذاکرات به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. در این خبرنامه 

طالبان که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخن گوی این گروه 

به رسانه ها فرستاده شده ، آمده است: »همان گونه که در 

نشست پگواش گفته شد، تا زمانی  که اشغال افغانستان 

پایان نیابد، فهرست سیاه برداشته نشود و زندانیان مظلوم 

است  وقت  دادن  هدر  و  بی مفهوم  مذاکرات  نشوند،  رها 

مال  خبرنامه  این  براساس  داشت.«  نخواهد  نتیجه ای  و 

اختر منصور، رهبر طالبان هیچ نماینده ای برای شرکت در 

تعیین نکرده  افغانستان  با دولت  مذاکرات مستقیم صلح 

است.

در حالی که حکومت افغانستان امیدوار است که همکاری 

و  منطقه  کشورهای  حمایت  و  صلح  روند  در  پاکستان 

حضور  به  منجر  صلح  گفت وگوهای  از  چین  و  آمریکا 

اعالمیه  شود،  صلح  درگفت وگوهای  طالبان  نمایندگان 

جدید طالبان نشان می دهد که این گروه هیچ اعتنایی به 

فیصله و دستور کار نشست چهارجانبه نکرده و هنوز برای 

اشتراک در گروه صلح آماده نیست. 

اول  هفته  این که  از  قبل  اعالمیه  این  انتشار  با  طالبان 

ماه مارچ به پایانش برسد، گره تازه بر بحران ناتمام صلح 

امیدواری  و  خوش بینی  و  بستند  افغانستان  در  جنگ  و 

حکومت افغانستان به گفت وگوهای صلح را با تردید های 

افغانستان  حکومت  که  حالی  در  کردند.  مواجه  جدی 

فیصله  و  چهارجانبه  نشست  از  نتیجه  کسب  به  امیدوار 

این نشست است و پاکستان نیز پس از سال ها انکار از 

روابط با طالبان اکنون گفته اند که بر رهبران گروه طالبان 

گفت وگوهای  در  این که  به  طالبان  واکنش  دارند،  نفوذ 

نشست  این  در  نمی خواهند  و  ندارند  نماینده ی  صلح 

با  را  اشتراک کنند، تالش های چند ماه گذشته حکومت 

پرسش های جدی مواجه کرده است. این واکنش از جانب 

دیگر تردید هایی را در مورد گفته های مقامات افغانستان و 

پاکستان نیز به وجود آورده است.

آیا نفوذ پاکستان بر طالبان یک بازی است؟

طالبان  رهبری  که  است  پذیرفته  پاکستان  که  حالی  در 

با وجود توافق، درخواست  نفوذ آن هاست، طالبان  تحت 

نمایندگان  میان  رو  در  رو  نشست  از  پاکستان  و حمایت 

در  اشتراک  طالبان؛  گروه های  و  افغانستان  حکومت 

نشستی که قرار است در پاکستان برگزار شود، را رد کرده 

و تأکید کرده که هیچ نماینده ای از جانب مال اخترمحمد 

منصور در نشست رو در رو با حکومت افغانستان اشتراک 

نخواهد کرد. این پیام طالبان با وجود درخواست و حمایت 

اختر  مال  شاخه  طالبان  یا  که  است  این  بیان گر  طالبان 

منصور با پاکستان رابطه ی ندارند که با توجه به چند سال 

باشد.  ممکن  امری  چنین  می رسد  نظر  به  بعید  گذشته 

چند  جنگ  دارند.  داشته اند/  رابطه  پاکستان  با  طالبان 

سال گذشته طالبان با حمایت پاکستان دوام یافته است و 

پاکستان از این گروه حمایت نظامی و مالی کرده است. 

این  بیان گر  طالبان  جدید  اعالمیه ی  نباشد،  چنین  اگر 

با  مشترکی  نقشه ی  پنهانی  پاکستان  و  طالبان  که  است 

تالش های صلح خواهانه حکومت افغانستان دارند و این 

مشترک،  بازی  طرح  و  دیدگاه  این  از  تأسی  به  اعالمیه 

گذشته  سال  چند  جنگ  حقیقت  است.  شده  منتشر 

افغانستان نشان می دهد که پاکستان به آسانی دست از 

نخواهد  بر  افغانستان  در  تمویل جنگ  و  حمایت طالبان 

داشت. پاکستان هم چنان که مشغول گفت وگوهای صلح 

و برگزاری نشست با نمایندگان حکومت افغانستان، چین 

در  طالبان  جنگ  جبهات  تقویت  پی  در  آمریکاست،  و 

افغانستان نیز می باشد. 

از این منظر، تالش بی وقفه ی حکومت افغانستان برای 

نیروهای  مواضع  بر  طالبان  پیگیرانه  حمالت  و  صلح 

طالبان  و  پاکستان  به  کشور،  مختلف  والیات  در  دولتی 

این امکان را فراهم می کند که شرط های سنگینی برای 

حاضر شدن در گفت وگوهای صلح بگذارند. این شرط ها 

چنان که طالبان می گویند، برای حکومت افغانستان قابل 

موقت،  حکومت  ایجاد  خواهان  طالبان  نیست.  پذیرش 

اسالمی  تطبیق شریعت  و  نیروهای خارجی  بیرون شدن 

وحدت  کار حکومت  پایان  موقت،  پذیرش حکومت  اند. 

ملی است. بیرون شدن نیروهای خارجی غیرعملی است 

نهی  و  معروف  به  امر  نهادهای  مجموعه  به  برگشتن  و 

بر  عمومی  افکار  فشار  آنند،  پی  در  طالبان  که  منکر  از 

لحاظ  این  از  می دهد.  افزایش  را  ملی  وحدت  حکومت 

شرط های طالبان پذیرفتنی و عملی نیست. 

اما با این وجود، بازی چندگانه پاکستان با جنگ و صلح و 

صدور هدایت و دستور به طالبان به پاکستان این امکان 

را می دهد که گفت وگوها را مرحله به مرحله به نفع خود 

و گروه طالبان به عنوان متحد و نماینده شان در ساختار 

این  با  بازی ممکن است  این  بکشاند.  افغانستان  قدرت 

اعالمیه شروع شود و پس از این مخالفت، پاکستانی ها 

برای طالبان درخواست بدهند که طالبان در قدرت سهیم 

شوند. این گونه بخش های از افغانستان به طالبان واگذار 

شود.

تقسیم طالبان به گروه های مختلف؛ یک تیر و دو نشان

آن گونه که افغانستان و پاکستان اعالم کرده اند، طالبان 

به گروه هایی از طالبان تقسیم شده اند و پس از این یک 

گروه »طالبان« نیستند. اگر طالبان به گروه های مختلفی 

تقسیم شده باشند، بدون شک در درون گروه های طالبان 

خوردن  رقم  حال  در  سرپیچی  و  نافرمانی  از  نوعی  نیز 

است. این سرپیچی می تواند اختالف نظر میان نیروهای 

جنگی طالبان و رهبران دینی و سیاسی این گروه ها باشند. 

پاکستان  به  طالبان«  »گروه های  به  »طالبان«  تقسیم 

این امکان را می دهد که از یک طرف بازی دوگانه ی با 

حکومت افغانستان انجام بدهد و از جانب دیگر طالبان را 

نیز آن گونه که می خواهد در بازی سیاسی صلح به مصرف 

برساند. 

اشتراک  به  خوش بین  افغانستان  حکومت  که  حالی  در 

امکان  است،  رو  در  رو  نشست های  در  طالبان  رهبران 

حکومت  با  را  سفارشی  نمایندگان  پاکستان  این که 

است.  فراوان  بکشاند،  مذاکره  میز  پای  افغانستان 

در  اکنون  که  شد  خواهند  کسانی  شامل  نمایندگان  این 

اعالمیه ی رسمی نشست های چهارجانبه به نام گروه های 

ترم  این  با کاراندازی  پاکستان  یادآوری شده اند.  طالبان 

است  آورده   به دست  را  امکان  این  طالبان«  »گروه های 

که افرادی را از میان هواداران و یا اعضای طالبان وارد 

گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان کند. حضور 

این افراد در نشست های رو در رو منجر به کسب امتیاز 

به شاخه هایی از گروه طالبان یا افرادی از گروه طالبان 

طالبان  ساز حضور  زمینه  و  شد  خواهد  قدرت  ساختار  در 

درقدرت و حکومت. 

از جانب دیگر، این ترم به پاکستان این امکان را می دهد 

تا  را  طالبان  رهبران  از  گذار  تأثیر  و  کلیدی  افراد  که 

مدت نامعلوم یا گام بعدی که پاکستان در نظر دارد، از 

گفت وگوها دور نگه دارد. چنین رویارویی با گفت وگوهای 

صلح به پاکستان امکان می دهد که امتیاز صلح را بگیرد و 

میدان جنگ را هم چنان خونین تر کند. بخشی از نیروهای 

وارد  گفت وگوها  طریق  از  پاکستان  به  وابسته  طالبان 

تأثیرگذار طالبان  از رهبران  ساختار قدرت شود و بخشی 

هم چنان بر طبل جنگ بکوبد و نیروی نظامی طالبان را 

مدیریت و حفظ کنند.

از طالبان هم چنان در جبهات علیه حکومت  اگر بخشی 

گفت وگوهای  در  دیگری  بخشی  و  بجنگند  افغانستان 

صلح حاضر شوند، بدون شک پاکستانی ها هم چنان پشت 

پنهان  افغانستان  حکومت  علیه  طالبان  جنگ  جبهات 

شده اند و هنوز در پی آن نیستند که خشونت در افغانستان 

پایان یابد و گفت وگوهای صلح منجر به تأمین امنیت در 

افغانستان شود.

در این صورت، پاکستانی ها هم چنان که از مجرای رسمی 

از  بخش هایی  و  افغانستان  حکومت  میان  صلح  پی  در 

اند، پنهانی در پی حفظ نیروی جنگی  گروه های طالبان 

طالبان در افغانستان خواهند بود. 

اعالمیه  به  واکنش  در  اعالمیه جدید طالبان  رو،  این  از 

گروه هماهنگی چهارجانبه، تالش های صلح را پیچیده تر 

کرده است و شبهات زیادی ایجاد شده است که پاکستان 

هنوز هم در پی همکاری صادقانه با حکومت افغانستان 

اخیر  اعالمیه  نیست.  افغانستان  در  صلح  تأمین  برای 

طالبان نشان می دهد که حتا اگر اولین دور نشست های 

رو در رو میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان در 

پاکستان برگزار شود، بخش هایی از طالبان عمالً در صلح 

علیه  شان  شرط های  شدن  برآورده  تا  و  ندارند  اشتراک 

حکومت و متحدانش خواهند جنگید.

آن گونه که افغانستان و پاکستان اعالم کرده اند، طالبان به گروه هایی از طالبان 
تقسیم شده اند و پس از این یک گروه »طالبان« نیستند. اگر طالبان به گروه های 
از  مختلفی تقسیم شده باشند، بدون شک در درون گروه های طالبان نیز نوعی 
اختالف  این سرپیچی می تواند  است.  و سرپیچی در حال رقم خوردن  نافرمانی 
باشند.  این گروه ها  نیروهای جنگی طالبان و رهبران دینی و سیاسی  نظر میان 
که  می دهد  را  امکان  این  پاکستان  به  طالبان«  »گروه های  به  »طالبان«  تقسیم 
از یک طرف بازی دوگانه ی با حکومت افغانستان انجام بدهد و از جانب دیگر 

طالبان را نیز آن گونه که می خواهد در بازی سیاسی صلح به مصرف برساند.
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رحمت الله ارشاد فصل بهار کم کم از راه رسید. زمستان با تمام مشکالتش گذشت. فرارسیدن فصل بهار 

را بهانه گرفته با طبیعت آشتی کنیم! این آشتی می تواند با غرس یک نهال آغاز شود. ما 

مکان و پول غرس یک نهال را داریم. با غرس یک نهال در کابل و سایر شهر های پر 

جمعیت کشور در مبارزه با امراض کشنده تنفسی سهیم شویم. امراضی که هر روز برای 

باشندگان شهرهای بزرگ مشکالت بزرگی صحی ایجاد می کند و هر کسی ممکن است 

دچار چنین امراضی شود. با غرس یک نهال و سبز کردن محیط زندگی مان می تواند 

کاهش بیابد و چنین امری توسط هر کدام ما ممکن است و مفید. 

درختان نبض زمین هستند و موجب طراوت، آبادانی و سر سبزی می شوند. ما می توانیم با 

غرس یک نهال به زیبایی و صفایی محیط زندگی خود افزوده و در تضمین سالمتی خود 

و دیگران نقش ارزنده ی داشته باشیم. موجودیت درختان در محیط زندگی، به زیبایی و 

خرمی طبیعت افزوده، با تعادل دما و تلطیف هوا باعث تظمین سالمتی انسان ها شده و 

موجب کاهش امراض کشنده تنفسی در کودکان و کهن ساالن می شود.

زندگی کردن در افغانستان و به ویژه شهرهای بزرگ با مشکالت فراوانی روبه رو است. 

آسیب رسیدن به صحت و سالمت یکی از چالش هاست. آلودگی هوا یکی از مشکالت 

بزرگی است که همه ی ما با آن مواجهیم. آلودگی هوا پیامدهای صحی ناگواری بر همه 

باشندگان شهرهای بزرگ دارد. 

براساس گزارش های سازمان های صحی، ساالنه هزاران هم وطن ما بر اثر آلودگی هوا 

زیانبار  پیامد های  به  با توجه  آلودگی هوا  از دست می دهند. هم چنان  جان های شان را 

کشور  بزرگ  شهر های  محیطی  زیست  معضالت  پرچالش ترین  از  یکی  به  صحی اش 

به ویژه شهر کابل تبدیل شده است.

با تشدید آلودگی هوا در فصل های مختلف سال، شمار بیماران تنفسی و قلبی همه ساله 

به گونه ی چشمگیری افزایش می یابند که مشکالت مذکور در عدم موجودیت و دسترسی 

این دست  از  بیماران  به مرگ  اکثراُ  و مراقبت های جدی،  امکانات معیاری صحی  به 

می انجامد. آلودگی هوا در مرگ و میر ساالنه باشندگان افغانستان تأثیر چشمگیری دارد 

و مبارزه با آن در کاهش مرگ و میر کودکان و مادران موثر است. 

هوا جزئی از نیازمندی های حیاتی انسان است که بدون آن زندگی ناممکن می شود. هوای 

آلوده باعث امراض جلدی، گوش و گلو، چشم، دماغ و سیستم تنفسی و قلبی می گردد که 

البته در این میان امراض تنفسی و قلبی خطرناک تر محسوب می شود.

تمامی اعضای بدن انسان جهت ادامه حیات و فعالیت به آکسیجن ضرورت دارند. این 

خون است که به شکل متداوم و دورانی داخل شش ها شده و آکسیجن مورد نیاز را توسط 

سیستم دورانی به تمامی اعضای بدن می رساند.

انسان با هر نفس کشیدن به مقدار ضرورت و با ظرفیت خاص، هوا را از محیط گرفته به 

شش ها می رساند. در عدم موجودیت فضای سبز و پاک، مواد آلوده در هوا داخل شش ها 

و دوران خون می شود. 

آن  روشن  و  شمارش  قابل  عوامل  اما  دارد.  زیادی  عوامل  افغانستان  در  هوا  آلودگی 

این هاست: 

اوکسایدهای نایتروجن و کاربن مونواکساید: اوکساید های نایتروجن و کاربن مونواکساید 

توسط احتراق سوخت در وسایل حمل و نقل تولید می شوند و این عامل، نقش عمده ای 

در آلودگی هوای شهرهای بزرگ افغانستان دارد.

ذرات معلق در هوا: این ذرات از اثر سوزاندن چوب، کاغذ، پالستیک و سایر سوخت های 

از این مواد در شهرهای  فسیلی و توسط وسایل حمل و نقل تولید می شوند. استفاده 

بزرگ باعث شده است که ذرات معلق در هوا تولید شوند و بر آلودگی هوا در شهرهای 

بزرگ بیافزایند. 

سرب: سرب توسط سوخت ذغال سنگ و وسایل حمل و نقل تولید شده، باعث کندی 

فعالیت ذهنی و امراض دماغی در اطفال می شود. سوخت ذغال سنگ به پیمانه ی وسیع 

در شهرهای بزرگ و گردش وسایل حمل و نقل در این شهرها باعث تولید سرب در این 

شهرها شده و بر زندگی و سالمت ما تأثیرهای ناگواری می گذارند. 

مواد سمی: پالستیک های مصرفی ما آلوده با موادهای سمی است. سوزاندن آنان در 

سمی شدن هوا کمک می کند و باعث تشدید آلودگی هوا می شود.

باعث  که  می آید  به وجود  ذغال سنگ  و  نفتی  مواد  اثر سوخت  از  گوگرد:  اکساید  دی 

بیماری های سیستم تنفسی می گردد.

ما  برای  و  است  افغانستان جدی  بزرگ  در شهرهای  هوا  آلودگی  این که  فهم  با  حاال 

مشکالت صحی جدی به وجود می آورد، احیا و گسترش فضای سبز یکی از راه های مفید 

باشندگان  افغانستان و  آلودگی هواست. سهم گیری شهروندان  با  و عملی برای مبارزه 

شهرهای بزرگ کمک فوری و عملی به کاهش این آلودگی هاست. احیا و گسترش فضای 

سبز در شهر های بزرگ کشور، یکی از راه های عمده ی مبارزه با آلودگی هوا است.

فضاهای سبز و موجودیت درختان از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شده و 

از سوی دیگر به سبب پراگندگی شاخ و برگ خود، باعث جذب گرد و غبار شده در کاهش 

آلودگی هوا بسیار موثر می باشند. این درحالی است که گسترش دامنه فضای سبز در 

افزایش تولید آکسیجن و بهبود کیفیت آب های زیر زمین نقش بارزی داشته و در کاهش 

دمای هوا نیز تاثیر چشمگیری دارد.

از سوی دیگر، محققان می گویند که موجودیت فضای سبز در یک شهر در پهلوی کاهش 

مشکالت تنفسی تاثیر زیادی باالی فشار خون، ضربان قلب و وضعیت روانی شهروندان 

دارد. آن ها معتقدند که گشت وگذار در فضای سبز، در کاهش استرس و تشوشات روانی 

نیز نقش بارزی را ایفا می کند.

پس بیایید همه با هم فرصت را غنیمت شمرده، هر یک با غرس یک نهال و با شعار 

»یک نهال، یک نفس« فرهنگ سبزاندیشی را در جامعه خود ترویج نماییم. تا باشد 

که در کاهش میزان مرگ و میر کودکان و کهن ساالن هم وطن خود سهم ارزنده ای 

گرفته باشیم و مبارزه ی مشترک و همگانی در مقابل مشکل آلودگی هوا کرده باشیم. ما 

می توانیم به هم کمک کنیم که هوای پاک تری داشته باشیم. غرس نهال راه عملی این 

کار مشترک و مبارزه ی مشترک است. 

یک نهال، یک َنَفس

اعالمیه طالبان
 و بازی پنهان پاکستان

دکتور شهیر نثاری
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منبع: دویچه ویله/ وصلت حضرت نظیمی
ترجمه: حمید مهدوی

روسیه و افغانستان بار دیگر به دوستان هم تبدیل شده اند و دشمنی گذشته و خاطرات تلخ 

یک دهه اشغال این کشور جنوب آسیا توسط شوری را پشت سر گذاشته اند. این دو کشور 

امروزه روابط خوب دارند و آن ها سال گذشته حتا موافقت نامه ی امنیتی امضا کردند. 

و  داد  افغانستان  حکومت  به  گلوله  میلیون ها  و  کالشینکوف  میل  هزار   10 مسکو  اخیراً 

فراتر از آن، انتظار می رود که کمک های نظامی و اقتصادی روسیه به افغانستان سرازیر 

شود. هرچند روسیه از آغاز تهاجم به رهبری امریکا در این کشور در سال 2001 از لحاظ 

نظامی در افغانستان درگیر نشده است، اما مسکو برای بازسازی این کشور جنگ زده کمک 

لوجیستیکی کرده است. این همکاری توسط شورای ناتو-روسیه رسماً نهادینه شد. 

تعامل فزاینده

عمر نثار، رییس مرکز مطالعات معاصر افغانستان در روسیه گفت پس از آن که روابط روسیه 

افغانستان  در  گرفت  تصمیم  مسکو  گرایید،  سردی  به  اوکراین  درگیری  دنبال  به  غرب  با 

فعال شود و نقشش را توسعه بدهد. او با اشاره به کمک نظامی و سرمایه گذاری اقتصادی 

مسکو در این کشور به دویچه ویله گفت: »روسیه در تالشی به منظور کمک به شکل دهی 

رویدادها در زمین به دنبال داشتن روابط نزدیک تر با حکومت افغانستان بوده است«. عالوه 

بر آن همان طور که ضمیر کابلوف، رییس یک بخش در وزارت خارجه روسیه و فرستاده 

ویژه والدیمر پوتین در افغانستان، در جریان دیدارتش با رییس جمهور اشرف غنی در 29 

افغانستان کمک کند. همزمان  به سکتور مسکن در  ماه فبروری گفت، روسیه قصد دارد 

با این که کشورهای غربی به خروج شان از این کشور فقیر ادامه می دهند، افغانستان به 

نوبت خود نیز نه تنها از کمک های اقتصادی روسیه، بلکه از کمک های اقتصادی چین نیز 

استقبال کرده است. چین نیز در گفت وگوهای صلح با طالبان که تاکنون غیرمستقیم بوده 

است، نقش کالن ایفا می کند. 

در حالی که روسیه به طور رسمی طرفدار گفت وگوهای صلح با طالبان است، این کشور در 

مورد این که گفت وگوها به زودی آغاز خواهد شد، تردید دارد. با این وجود، کابلوف از طالبان 

خواست در گفت وگوها شرکت کنند. او در جریان دیدار اخیرش از کابل تاکید کرد که تنها 

حکومت افغانستان اختیار رهبری گفت وگوهای صلح با ستیزه جویان را دارد. جاوید احمد، 

کارشناس مسایل جنوب آسیا در دانشگاه ییل گفت: »روسیه با حکومت افغانستان روابط 

دوستانه دارد، اما این کشور هیچ اعتمادی به گفت وگوها با طالبان با میانجی گری چین و 

دارند که  موازی عالقه  دیپلماتیک  به تالش های  بیشتر  ندارد.« »روس ها  متحده  ایاالت 

توسط مسکو برای حمایت از منافع خودشان رهبری می شود«. اما کارشناسان می گویند که 

روسیه در این تالش ها شریک غیرمعمول طالبان را پیدا کرده است.

یک بازی دوگانه؟

»به  افغانستان  در  روسیه  منافع  که  گفت  خبرنگاران  به  مسکو  در  جنوری  ماه  در  کابلوف 

صورت عینی« با منافع طالبان تطابق دارد. او اظهار داشت که حکومت روسیه با طالبان 

در زمینه تبادل اطالعات در مورد به اصطالح گروه تروریستی دولت اسالمی در تماس بوده 

است؛ دولت اسالمی ای که به دنبال گسترش حضورش در این کشور بوده است. احمد، 

کارشناس دانشگاه ییل، می گوید که روسیه دولت اسالمی را یک تهدید کالن تر به منافع 

شان می بیند. او گفت: »به این دلیل است که آن ها دشمن سابق شان، طالبان، را به عنوان 

مانعی در برابر نفوذ رو به رشد داعش در همسایگی اش، در آغوش گرفته اند«. یک گزارش 

از 34  ماه سپتامبر 2015 سازمان ملل متحد گفت که جنگ جویان داعش در 25 والیت 

از این ستیزه جویان اعضای پیشین طالبان هستند.  والیت افغانستان می جنگند. بسیاری 

برآورد شده است که حدود 3000 جنگ جوی داعش در حال حاضر در افغانستان وجود دارد.

تنها  نه  که  است  خطرناک  حال  عین  در  و  شده  حساب  رویکرد  یک  »این  گفت:  احمد 

نیابتی  جنگ  یک  به  می تواند  بلکه  دارد،  افغانستان  امنیت  برای  گسترده ای  پیامدهای 

منجر شود«. با این حال، او هشدار داد که هرگونه کمک مادی به طالبان به معنای نقض 

تحریم های سازمان ملل متحد خواهد بود.

اما نثار این را اغراق می خواند. این کارشناس گفت: »تمام قدرت های منطقه ای و جهانی با 

طالبان تماس دارند.« »چه پاکستان باشد یا جاپان و چین و ایران، تمام کشورها حق دارند 

با طالبان تماس بگیرند. چرا روسیه نتواند این کار را انجام بدهد؟«. نظر به گفته ی نثار، 

این رسانه های غربی و افغانستان هستند که اغلب بیانیه های کابلوف را تحریف و اشتباه 

تفسیر می کنند. نثار، با اشاره به روسیه هنوز با دشمن های قدرتمندی در افغانستان مواجه 

است، گفت: »هدف از بین بردن اعتماد میان این دو کشور و جلوگیری از احیای تعامل 

روسیه در افغانستان است«.

دریای آمو به جای ولگا

نفوذ  به آسیای مرکزی  با این وجود روسیه نگران است که گروه های تروریستی می توانند 

عربی،  کشورهای  از  تروریست  افغانستان، صدها  امنیتی  مقام های  گفته ی  به  نظر  کنند. 

همراه با چچنی ها، اویغورها، ازوبیک ها، تاجیک ها و پاکستانی ها از منطقه مرزی وزیرستان 

شمال  گذشته  سال  جریان  در  نتیجه،  در  آمده اند.  افغانستان  به  جنگ  مقصد  به  شمالی 

افغانستان به صحنه جنگ های خونین تبدیل شده است. مرکز والیت قندوز که در حدود 70 

کیلومتری مرز تاجیکستان واقع شده است، برای چند روزی به دست طالبان افتاد. شایعاتی 

در گردش است که این کمک های مادی روسیه به طالبان بود که طالبان را قادر ساخت 

در وهله اول این شهر را سقوط بدهند. روسیه نیز در مورد موجودیت این تعداد جنگ جوی 

آن ها، تصمیم  ورود  از  برای جلوگیری  است. مسکو،  نگران  نزدیکی مرزش  در  تروریست 

به یک خبرگزاری  کابلوف  بدهد.  آموزش  و  را کمک کرده  تاجیکستان  ارتش  گرفته است 

روسی در اوایل سال جاری گفت: »ما می خواهیم به جای جنگ با اسالم گرایان در ولگا 

در دریای آمو بجنگیم«. شاید این می تواند به شعار احیای روابط روسیه و افغانستان تبدیل 

شود. 

نقش جدید روسیه در افغانستان 
دو دهه پس از خروج شوروی از افغانستان، مسکو بار دیگر با 
تقویت همکاری های اقتصادی و نظامی به دنبال ایفای نقش 
بزرگ تر در این کشور است

برگزاری ششمین دور مسابقات 
بین املللی اسکی در بامیان 

با  اطالعات روز: ششمین دور مسابقات اسکی افغانستان روز جمعه 

حضور اسکی بازان داخلی و خارجی در دامنه های کوه بابا، مرکز والیت 

بامیان، برگزار شد. 

حامیت  با  هرساله  پیش  سال  شش  از  افغانستان  اسکی  مسابقات 

نهادهای بین املللی در مرکز والیت بامیان برگزار می شود. دور ششم این 

مسابقات روز جمعه در دو بخش حرفه ای و آماتور برگزار شد که در بخش 

حرفه ای شاه آغا، محمد و مجتبی به ترتیب مقام های اول تا سوم را 

کسب کردند و در بخش آماتور نعمت الله، حسین علی و حسن، اول تا 

سوم شدند.

دفرت مطبوعاتی والی بامیان چهار روز پیش گفته بود برای اشرتاک در 

این مسابقات تاکنون 16 ورزشکار از کشورهای آمریکا، سویس، نیوزلند، 

اسرتالیا، مالیزی و فرانسه وارد بامیان شده اند. در مسابقات روز جمعه ۹ 

ورزشکار خارجی حضور داشتند، اما صاحب مقامی نشدند.

مسابقات اسکی بانوان

دیروز نیز مسابقات اسکی میان بانوان برگزار شد. محمد رضا ابراهیم، 

مدیر اجرایی اتحادیه توریسم بامیان گفته است، این مسابقات میان ده 

دخرت اسکی باز بامیان در دامنه های کوه بابا برگزار شد. تاکنون در مورد 

نتایج مسابقات اسکی میان بانوان و نتایج برنده های این مسابقه جزئیات 

در دست نیست.

بامیان  معرفی  و  اسکی  ورزش  رشد  مسابقات  این  برگزاری  از  هدف 

به عنوان محل مناسب برای اسکی خوانده شده است.

آقای ظهیر، والی بامیان، شام روز جمعه هنگام افتتاح این مسابقات از 

نقش ورزش در جذب توریسم و گردشگری یاد کرد و گفت که بامیان به 

لحاظ مکانی، اقلیمی و پذیرش اجتامعی مکان مناسب برای برگزاری 

مسابقات اسکی است.

مشکالت فراه راه مسابقات اسکی بامیان

با آن که شش سال است، مسابقات اسکی با حضور ورزشکاران خارجی 

و داخلی در بامیان برگزار می شود، اما ورزشکاران و برگزاری مسابقات با 

مشکالت نیز همراه بوده است. مربی باشگاه اسکی بامیان گفته است 

که نبود پارک مشخص برای ورزش اسکی، عدم دسرتسی به تجهیزات 

این ورزش و نبودن یک برنامه ملی و بین املللی برای حامیت از این 

ورزش، از مشکالت اصلی اسکی بازان افغان است.

والی بامیان در مراسم افتتاح این مسابقات از تیم تخنیکی و متخصصان 

بین املللی اسکی خواسته است تا جای مناسبی را برای اسکی بامیان 

پیشنهاد کنند تا مکان دایمی برای برگزاری مسابقات شود. 

عدم توجه دولت به این ورزش از دیگر مشکالت فراه راه اسکی بازان 

کشور است. علی شاه فرهنگ، از برگزارکنندگان این مسابقات گفته است 

که در حال حارض دولت و کمیته ملی املپیک توجهی به این ورزش 

ندارند و در مسابقات روز جمعه حتا یک نفر هم از مسئوالن این کمیته 

حضور نداشت.

تأثیر منفی  نیز  بر ورزش اسکی  بامیان  راه های  امنیت در مسیر  نبود 

گذاشته است. هرچند والیت بامیان از امن ترین والیت های کشور است 

اما ناامنی ها و حضور طالبان در مسیر راه های بامیان باعث شده که رفت 

آمد ورزشکاران داخلی و خارجی را در این والیت با مشکل مواجه کند.

شاه آغا، قهرمان این دور مسابقات اسکی گفته است با آن که نسبت به 

اسکی بازان خارجی به امکانات بسیار کمی دسرتسی دارد، اما خوشحال 

است که توانسته در این مسابقه بین املللی برنده شود. او به مشکالت 

بامیان اشاره کرده گفت: »نبود پیست  فراروی ورزشکاران اسکی در 

)میدان( اسکی، وسایل مورد نیاز و صعب العبور بودن راه ها از مشکالتی 

اند که سد راه مترینات بیشرت اسکی بازان بامیانی شده اند.«

در مسابقات امسال نسبت به سال های گذشته ورزشکاران خارجی حضور 

کم رنگ داشته است. کبیر دادرس، رییس اطالعات و فرهنگ بامیان 

گفته است که ناامنی در مسیر راه های بامیان، باعث شده است که تعداد 

زیادی از گردشگران از اشرتاک در این مسابقات محروم شوند.

از سویی هم، رشکت های هواپیامیی پروازهای خود را به بامیان قطع 

کرده اند. عالقه مندان ورزش اسکی تاکید می کنند که دولت باید برای 

بهبود امنیت سفر به بامیان اقدام کند و رشکت های هواپیامیی را تشویق 

کند که پروازهای خود را از رس بگیرند.

با آن که ورزش اسکی در بامیان با مشکالت مواجه است، اما شامری از 

نهادهای حامی این ورزش حامیت شان را از برگزاری مسابقات اسکی 

در بامیان اعالم کرده اند. کرسنت کرای، یکی از مسئوالن موسسه ولکر، 

از نهادهای حامی ورزش اسکی در بامیان گفته است این نهاد به حامیت 

دراز مدت خود از برگزاری مسابقات اسکی در این والیت ادامه می دهد.
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بگو مگو از

رییس  اردوغان،  طیب  رجب  روز:  اطالعات 
جمهور ترکیه پیشنهاد کرده تا برای اسکان صدها 
در  داخلی  بیم جنگ  از  که  هزار شهروند سوری 
سوریه مجبور شده اند خانه های شان را ترک کنند،  

شهری جدید در شامل این کشور ساخته شود.
است  گفته  اردوغان  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
این شهر می تواند با همکاری جامعه بین امللل و 

در مقیاسی تقریباً پنج هزار کیلومرت مربع ساخته 
شود.

باراک  با  پیشنهاد  این  باره  در  که  است  گفته  وی 
است.  مذاکره کرده  آمریکا،  رییس جمهور  اوباما، 
نکرده  نظری  اظهار  باره  این  در  تاکنون  آمریکا 

است.
منطقه ای  ایجاد  خواستار  هم  این  از  پیش  ترکیه 

امن در مرز و در خاک سوریه شده بود، اما ظاهراً 
این اولین باری است که رییس جمهور این کشور 
اسکان  برای  را  دایمی  شهری  ساخت  پیشنهاد 

دایمی پناه جویان سوری داده است.
دلیل حامیت  به  بین املللی  جامعه  از  کشور  این 

نکردن از پناه جویان انتقاد کرده است.

چین  ملی  کنگره  ساالنه  نشست  روز:  اطالعات 
به هدف تالش برای رشد اقتصادی این کشور در 

سال 2016 میالدی برگزار شد.
به نقل از یورو نیوز، مقام های چین رشد اقتصادی 
را  میالدی  این کشور در سال جاری  برای  هدف 

رقمی بین 6.۵ تا ۷ درصد در نظر گرفته اند.
شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین در 
این  به  رسیدن  برای  که  داد  هشدار  نشست  این 

هدف »نربدی سخت« در راه خواهد بود.
با   201۵ میالدی  سال  در  چین  اقتصادی  رشد 

درصد   6.9 تنها  درصدی   ۷ رشد  هدف  وجود 
رشدی  نیز  کشور  این  درآمد  و  داشت  افزایش 
سه  از  بیش  که  دید  خود  به  را  درصدی   ۵.۸
درصد کم تر از رقم اعالم شده در سال 201۴ بود. 
این  توسعه  رقم  پایین ترین  رقم  این  هم چنین 

کشور طی 2۵ سال گذشته به شامر می رود.
اندک  رشد  به  توجه  با  هم چنین  نشست  این  در 
سال  در  نیز  چین  نظامی  بودجه  برای  اقتصادی، 

2016 افزایش ناچیزی در نظر گرفته شده است.
افزایش  ملی چین،  به گفته ی سخن گوی کنگره 

میالدی  در سال جاری  این کشور  نظامی  بودجه 
است  شده  بینی  پیش  درصد   ۸ تا   ۷ بین  رقمی 
که به معنای رسیدن آن به رقم 1۴۷ میلیارد دالر 

است.
بودجه  افزایش  کارشناسان رصفه جویی پکن در 
این  اقتصادی  رشد  کاهش  دلیل  به  را  نظامی 
کشور عنوان کرده اند. چین هم چنین نرخ تورم و 
بیکاری خود را برای سال 2016 به ترتیب 3 و ۴.۵ 

درصدی پیش بینی کرده است.

روزنامه  دفرت  که  ترکیه  پولیس  روز:  اطالعات 
»زمان« در استانبول را به محارصه خود در آورده 

بودT رسانجام این دفرت را اشغال کرد.
خربگزاری  به گزارش  و  زمانه  رادیو  از  نقل  به 
»زمان«  روزنامه  کارکنان  از  پولیس  آملان، 
کنند.  ترک  را  روزنامه  این  دفرت  تا  خواست 
گزارش های اخیر می رساند که در حال حارض 
»زمان«  روزنامه  ساختامن  بیرون  در  پولیس 
از  پس  تنها  روزنامه نگاران،  به  و  شده  مستقر 
کنرتل کارت شناسایی اجازه ورود داده می شود.

نفر  صدها  »زمان«  دفرت  ساختامن  مقابل  در 
پولیس  بودند.  زده  اعرتاضی  تجمع  به  دست 
ماشین های  و  اشک آور  گاز  از  آن ها  علیه 
آب پاش استفاده کرده و بعد اطراف آن موانعی 

از میله های آهنی کشیده است.
دولت ترکیه روز جمعه کنرتل روزنامه »زمان«، از 
روزنامه های منتقد را در دست گرفت. دادگاهی 
براساس  که  است  گرفته  تصمیم  استانبول  در 
حکم دادگاه، اداره این روزنامه پرتیراژ به افرادی 
که از سوی این دادگاه تعیین می شوند، سپرده 

می شود.
پرفروش ترین  و  پرتیراژ  از  روزنامه »زمان« یکی 

روزنامه های ترکیه است. این روزنامه به جنبش 
طیب  رجب  مخالف  واعظ  گولن،  فتح الله 
اردوغان، رییس جمهوری ترکیه نزدیک است 
به رس  تبعید  که در حال حارض در آمریکا در 

می برد.

واکنش ها به این اقدام پولیس ترکیه
این اقدام دولت ترکیه انتقادها و مخالفت هایی 

را در جامعه جهانی نیز برانگیخته است.
است.  کرده  نگرانی  اظهار  این باره  در  آمریکا 
خارجه  امور  وزارت  سخن گوی  کربی،  جان 
آمریکا روز جمعه )1۴ حوت( گفت: »در یک 
را  منتقد  نباید روزنامه های  جامعه دمکراتیک 
وادار به سکوت کرد بلکه باید آن ها را تقویت 
کرد.« او تأکید کرده است که دولت ترکیه باید 
رعایت  را  مطبوعات  آزادی  که  دهد  اطمینان 

خواهد کرد.
سازمان عفو بین امللل نیز روز جمعه از کنرتل 

دولتی بر مطبوعات ترکیه انتقاد کرد.
خانم ِسوگی آکارچشمه، رسدبیر »تو دی زمان«، 
خربگزاری  به  »زمان«  روزنامه  انگلیسی  نسخه 
آملان گفته است: »این پایان آزادی مطبوعات 

در ترکیه و نقض قانون اساسی ماست.«
آکارچشمه با بیان این که »دیگر حکومت قانون 
در ترکیه وجود ندارد«، افزوده: »دولت روزنامه ما 

را مصادره کرد.«
حزب  از  ترکیه  پارملان  مناینده  ایسلر،  امرالله 
پیام  یک  در  حاکم،  حزب  توسعه،  و  عدالت 
تویرتی تعیین متولی دولتی برای روزنامه »زمان« 
موازی«  با ساختار  مبارزه  راه  در  مهم  »گامی  را 
دانست و نوشت: »آن ها بهای خیانت خود به 

دولت و مردم را می پردازند.«
ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
همواره اتهامات علیه دولت در مورد محدودیت 
آزادی مطبوعات را رد می کند. با این حال در 
ترکیه  روزنامه نگاران  و  رسانه ها  اخیر  سال های 
روزنامه  گذشته  سال  بوده اند.  فشار  زیر  مدام 
»گوگوون« که آن  هم به جنبش فتح الله گولن 
نزدیک بود تحت کنرتل دولت قرار گرفت و از 

جرگه روزنامه های مخالف خارج شد.
از  مرز  بدون  گزارش گران  ساالنه  رتبه بندی  در 
آزادی مطبوعات در جهان، ترکیه در میان 1۸0 

کشور در رده 1۴9 قرار دارد.

کمیساریای  حسین،  رعد  زید  روز:  اطالعات 
عالی حقوق برش سازمان ملل متحد از رشکت 
آمریکا  فدرال  پولیس  شکایت  برابر  در  اپل 
قفل  دارد  این رشکت حق  گفته  و  کرده  دفاع 

آیفون عامالن کشتار سن برناردینو را نشکند.
به نقل از بی بی سی، آقای حسین، روز جمعه 
پولیس  درخواست  اپل  اگر  گفته  حوت(   1۴(
فدرال آمریکا، اف.بی.آی. را قبول کند ممکن 
است در »جعبه پاندورا« باز شود. جعبه پاندورا 
به  باستان  یونان  اسطوره ای  داستان های  در 
متامی  آن  در  که  می شود  اطالق  جعبه ای 

بالیای برشی نهفته است.
با  خواست  اپل  از  گذشته  ماه  اف.بی.آی 
طراحی برنامه ای به پولیس فدرال کمک کند 
دو  از  یکی  سیدفاروق،  آیفون  گوشی  قفل 

عامل کشتار سن برناردینو را باز کند.
که  صورتی  در  اپل،  رشکت  ساخت  آیفون، 
10 بار رمز قفل ورودی آن به اشتباه وارد شود، 
پاک  را  خود  حافظه  داخل  اطالعات  متامی 

می کند.
اردن  اهل  شاهزاده  یک  که  حسین  رعد  زید 
مستحق  قانون  مأموران  گفته  هم چنین  است، 
عمل  به  همکاری  کامل  آن ها  با  که  آنند 
برای  هم  اطالعات  کدگذاری  سیستم  اما  آید 
است:  گفته  او  است.  رضوری  آزادی  حفظ 
»راه های بسیاری برای تحقیقات درباره عامالن 
وادار  بر  تنها  نباید  و  دارد  وجود  کشتار  این 
کرد  تاکید  نرم افزاری  طراحی  برای  اپل  کردن 
کند.  نابود  را  اپل  خود  محصوالت  امنیت  که 
هدیه ای  می تواند  نرم افزاری  چنین  طراحی 
باشد برای حکومت های اقتدارگرا و هم چنین 

تبهکاران و هکرها.«
»سیستم کدگذاری اطالعات و ناشناس ماندن 
می تواند آزادی بیان را تقویت کند و هم چنین 
این  بدون  باشد.  افراد  شخصی  حریم  حافظ 
ابزار ممکن است زندگی های بسیاری به خطر 

بیفتد.«
سید رضوان فاروق و همرسش تشفین مالک 

در دسامرب سال گذشته با حمله به یک مرکز 
توان بخشی 1۴ نفر را کشتند و ده ها نفر را هم 
زخمی کردند. این دو ساعتی بعد در درگیری 

با پولیس کشته شدند.
از  کشتار،  این  از  پس  آمریکا  فدرال  پولیس 
به  آن ها کمک کند که که رمز  اپل خواست 
تا  بربد  بین  از  را  فاروق  سید  آیفون  گوشی 
پولیس بتواند به محتویات آن برای تحقیقات 

خود دسرتسی پیدا کند.
اپل می گوید خواسته اف.بی.آی می تواند  اما 
داشته  پی  در  خطرناک«  »بسیار  پیامدهای 

باشد.
همزمان جمعی از ابررشکت های دنیای فناوری 
از  و  برآمده اند  اپل  از  حامیت  به  اطالعات 

اف.بی.آی انتقاد کرده اند.
ایربی اندبی،  توییرت،  فیس بوک،  مایکروسافت، 
لینکداین  و  ردیت  اسنپ چت،  ای بی،  یاهو، 
همگی اعالم کرده اند از تصمیم اپل حامیت 

می کنند.

طرح تجهیز پولیس ملی و محلی راهکار مناسب برای 

ایجاد امنیت در کوتاه مدت

وضع امنیت در افغانستان روز به روز بدتر می شود. مردم از 

ناامنی به ستوه آمده اند. طبق برخی آمارهای تایید نشده از 

مجامع غیررسمی، مردم نسبت به حاکامن به شدت ناامید 

اند و بسیاری در تالش اند تا به هر قسمی از کشور خارج شوند. برخی صاحب نظران 

بهار پیرشو را بهار خونین پیش بینی می کنند. طالبان و گروه های خشونت طلب نیز 

تهدید های جدی را متوجه حکومت منوده اند و می گویند در بهار آینده با جدیت بیشرت 

با حکومت مبارزه خواهند کرد. در کنار این تهدید ها سخن از صلح نیز مطرح است اما 

قراین نشان می دهد که صلح به جایی نخواهد رسید. تجربه چند ساله نشان داده است 

که گروهای تروریست و خشونت طلب هیچ گاه تن به صلح منی دهند. آن ها به کم تر از 

سقوط حکومت راضی نیستند.

یکی از طرح ها برای جلوگیری از ناامنی و پیرشوی طالبان و داعش مجهز منودن 

پولیس محلی و ملی است. استاد حاجی محمد محقق در بیست و یکمین سالگرد 

شهید بابه مزاری از این طرح خرب داد او گفت ما این طرح را به حکومت پیشنهاد کردیم 

تا امنیت بر قرار شود.

به نظر می رسد این طرح در صورت اجرایی شدن تا حدودی بتواند جلو نا امنی ها را 

بگیرد و مردم را قادر می سازد در هر منطقه از محل سکونت شان دفاع کنند. البته این 

طرح آسیب های مانند بی نظمی و رخ دادن برخی تنش ها و نزاع های محلی و.. را نیز 

دارد اما اگر از سوی حکومت درست مدیریت شود برای بیرون رفت از وضعیت موجود 

در کوتاه مدت طرح خوبی است جا دارد در حکومت از آن حامیت شود و به مرحله 

اجرا برسد.

عده یی زیادی از هم میهنان گرامی بر من نقد می گذارند 

که چرا به جای دادخواهی، حضور رسانه ای و نوشنت مقاله 

و نقد، کاری منی کنم.

من تا به حال چندین طرح را به نظام سیاسی ارائه کرده ام 

بود  نامه ای  بوده اید. آخرین طرح من  که شام شاهد آن 

به رییس جمهور به منظور ایجاد »شورای سیاست خارجی« افغانستان که از سوی 

رسانه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و روشن فکری مورد حامیت گسرتده قرار 

گرفت. اما دولت در این زمینه ها هیچ دل بسته گی نشان منی دهد.

چندی پیش طرحی را به منظور ایجاد »ساختار هم آهنگی نظارت بین املللی و ملی بر 

وضعیت حقوق شهروندی« به ریاست اجراییه ارائه کردم. آقای عبدالله و دستیارانش 

آقای صیقل و بانو رسابی طرح را گرفتند و بسیار استقبال کردند. اما برای اجرایی شدن 

آن هیچ کاری نکردند.

در آغازین روزهای ایجاِد دولت وحدت ملی، طرحی را برای شکل گیری اسرتاتژی 

روابط بین امللل افغانستان بر بنیاد ریفرم های سازمان ملل در چارچوب »ایکوزوک« 

ارائه کردم. اما کسی این طرح را نه در ریاست جمهوری، نه در ریاست اجراییه و نه 

در وزارت خارجه درک توانست.

باری با رییس جمهور کرزی و دکرت سپنتا بر شکل گیری »اتاق فکر گفتامن و تحلیل 

روابط بین املللی افغانستان« طرحی را مطرح کردم تا بر اسرتاتژی روابط بین الدول 

افغانستان نظارت کند. اما صدایی در زمینه باال نشد.

را  طرحی  رسانه ها  طریق  از  من  تحلیلی  و  پژوهشی  برنامه  ی  هر  فرجام  در  شام 

می شنوید. اما این طرح ها نیاز به حامیت سیاسی و اقتصادی دارند.

واقعیت این است که شام برای اجرایی شدن طرح تان نیاز دارید تا عضو یکی از 

تنظیمی و مذهبی  زبانی،  تعلقات قومی،  باید  باشید. شام  گروه های حاکم سیاسی 

داشته باشید. در غیر آن شام به مثابه یک پژوهش گر و متخصص همیشه به چشم 

حسادت نگریسته می شوید.

ای کاش افغانستان دولتی می داشت که به افکار و رسمایه ی معنوی شهروندان خویش 

حرمت می گذاشت.

از  و  مهاجرین  انبوه  ورود  که  مشکالتی  با  باید  چگونه 

جمله جوانان افغانستانی برای کشورهای اروپایی به وجود 

است  جدی  مسئله ای  این  شد؟  روبه رو  می آورد  و  آورده 

که کنشگران اجتامعی، به ویژه فارسی زبانان باید به آن 

گوشه ی چشمی داشته باشند.

این موضوعی است که باید فارغ از مواضع سنتی و تفکیک چپ و راست سیاسی به آن 

پرداخت. من با آگاهی از این که ممکن است مورد غضب برخی از دوستان نزدیکم قرار 

بگیرم به این مسئله می پردازم. این که فرد مهاجر در مقابل جامعه ی میزبان، که قرار 

است در آینده ی نزدیک جامعه ی خود او بشود، مسئولیت دارد یک طرف ماجراست. 

اما از طرف دیگر عملکرد غلط جوانان افغانستانی بیش و پیش از همه هم وطنان آنان 

در کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار خواهد داد و باعث رشد جریانات نژادپرست و 

بیگانه ستیز خواهد شد.

رفتار برخی از جوانان افغانستانی پناه جو در اماکن عمومی، از جمله در وسایل نقلیه ی 

عمومی، بسیار ناپسند است. به کرات شنیده شده که آن ها با صدای بلند و با کاربرد 

کلامت رکیک با هم صحبت می کنند و توجه ندارند که فارسی زبانان می توانند در همه 

جا حضور داشته باشند. از برخی از دوستانم، که هیچ خصومتی با این جوانان ندارند 

و به شدت به رفتار حکومت ایران با افغان ها در ایران هم انتقاد دارند، شنیده ام که 

جوانان افغان با مشاهده ی آنان، به عمد رشوع به فحاشی به کل ایرانیان، با الفاظ 

رکیک و جنسی کرده اند.

فحاشی به ایرانیان بخش کوچکی از کارنامه ی این بخش از پناه جویان است. اخبار 

زیادی از رفتارهای ناشایست این جوانان، به ویژه با زنان در کمپ های پناهندگی سوید 

در رسانه ها منترش شده است. بسیار ساده انگارانه و سطحی نگرانه است اگر دوستان 

فعال فارسی زبان بخواهند این گونه اعامل پناه جویان را با شعارهای سنتی و مثاًل با 

انداخنت همه ی گناه ها به گردن استعامرگران انگلیسی و فرانسوی در قرون هیجدهم 

و نوزدهم! و یا حتا دخالت های اخیر برخی کشورهای غربی در امور خاورمیانه تحلیل 

و توجیه کنند. بحث درباره ی استعامر و سایر مشکالت سیاسی در جای خود بسیار 

هم خوب است. اما توجیه آزار جنسی نسبت به دخرتان سویدی با استناد به جنایات 

استعامرگران انگلیسی حکایت خطای آهنگر در بلخ و گردن زدن مسگر در شوشرت 

است.

دوستان عزیز یاری کنید تا در مقابل این عملکردهای غلط بایستیم. طبعًا یکی از 

این  با  مقابله  برای  پیشنهادات شام  از  است.  جوانان  این  به  آموزش  موثر  راه های 

مشکل استقبال می کنم و در حد توان در کنار شام خواهم بود.

Hekmat Hekmati

Malek Sitez

Mohsen Nekomanesh

اردوغان: شهر جدید در شمال سوریه 
برای اسکان پناه جویان سوری ساخته شود

برگزاری نشست ملی کنگره چین به هدف رشد اقتصادی

پولیس ترکیه دفتر روزنامه »زمان« را اشغال کرد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
از شرکت اپل در برابر پولیس فدرال امریکا حمایت کرد
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رسمربیان  پیگرینی،  مانوئل  و  خال  فان  لوئیس 

ا  ب خود  مخالفت  منچسرتسیتی،  و  منچسرتیونایتد 

برگزاری سوپرلیگ اروپا را اعالم کردند. 

نام استفان راس قصد  به  آمریکایی  دار  یک رسمایه 

تحت  لیگ  یک  در  را  اروپایی  بزرگ  تیم های  دارد 

عنوان سوپرلیگ اروپا دور هم جمع کرده و تورمننتی 

ا این حال، به نظر این ایده  مورد پسند  برگزار کند. ب

از هیدینک، حال فان  باشگاه ها قرار نگرفته و پس 

ا این طرح را اعالم  خال و پیگرینی نیز مخالفت خود ب

بررسی  را  من  کارنامه  اگر  گفت:  خال  فان  کردند. 

کنید، همواره مخالف این طور چیزها بوده ام. به نظرم 

هر  قهرمان های  بین  باید  چمپیونزلیگ  مثل  رقابی 

و حاال هم  گفتم  را  این  پیش  باشد. 20 سال  کشور 

برنده شدن  برای  تکرار می کنم. فکر می کنم ورزش 

است نه دوم و سوم شدن. 

آن  با  بخواهید،  را  نظر من  اگر  نیز گفت:  پیگرینی 

مخالفم. فکر می کنم این که هر کشوری لیگ خودش 

را داشته باشد و قهرمانان آن به چمپیونزلیگ صعود 

جنوبی  آمریکای  در  است.  درستی  خیلی  روال  کنند 

نیز چنین چیزی انجام شد ولی در نهایت موفق نبود. 

چمپیونزلیگ و نحوه برگزاری اش خیلی خوب است. 

روزنامه دیلی استار مدعی شد که منچسرتیونایتد 

رئال  میانی  خط  ستاره  کروس،  تونی  دارد  قصد 

مادرید را به خدمت بگیرد. 

رئال  به  مونیخ  بایرن  از   2014 تابستان  در  کروس 

نتوانسته  ا این حال او هم چنان  ب مادرید پیوست. 

در ترکیب رئال جا بیفتد و درخششی در این تیم 

با  کروس  می شود  گفته  هم چنین  باشد.  داشته 

تیم  بایرن مونیخ و کاپیتان  هم تیمی سابقش در 

ملی آملان، باستین شواین اشتایگر که از تابستان 

یونایتد  درباره  صحبت هایی  پیوسته  منچسرت  به 

داشته است. 

و  رئال  تجاری  رابطه  شدن  رسد  وجود  با 

منچسرتیونایتد پس از انتقال ناکام دخیا به رئال، 

جدی  کروس  خرید  برای  یونایتد  می رسد  نظر  به 

رئال  به  از پیوسنت کروس  است.  آن ها که پیش 

نیز به دنبال جذبش بودند، حال این بار با جدیت 

بیشرتی برای خرید او اقدام خواهند کرد. 

هافبک 26 ساله آملانی 31 بازی برای رئال در این 

فصل انجام داده، 1 گول به مثر رسانده و 9 پاس 

گول برای هم تیمی هایش ارسال کرده است. گفته 

 40 کروس،  برای  یونایتد  پیشنهاد  که  می شود 

میلیون پوند است ولی بعید به نظر می رسد رئال با 

ا یونایتد به توافق برسد.  چنین ارقامی ب

که  کرد  عنوان  فیفا  رئیس  اینفانتینو،  جیانی 

طوالنی شدن جام جهانی به تقویم فوتبالی سال لطمه 

وارد منی کند. 

دارد  قصد  شده،  بالتر  جانشین  اخیرا  که  اینفانتینو 

تعداد تیم های حارض در جام جهانی را از 32 تیم به 40 

اتحادیه  مخالفت  با  او  برنامه های  دهد.  افزایش  تیم 

اینفانتینو  حال  ولی  شده  روبرو  اروپایی  باشگاه های 

مدعی شد که این تغییرات لطمه ای به تقویم فوتبال 

باشگاهی وارد منی کند. 

او گفت: به نقطه ای رسیدیم که دیگر منی توانیم بیش 

از این به بازیکنان صدمه بزنیم. این که من می خواهم 

راز  یک  دهم  افزایش  را  جهانی  جام  تیم های  تعداد 

هستند  فیفا  اعضای  درصد   19 تنها  تیم   40 نیست. 

قاره ای  داخل  رقابت های  ا  ب را  آن  منی توان  ابراین  ن ب

مقایسه کرد. البته که مشکالتی به وجود خواهد آمد 

که درباره آن ها بحث و بررسی خواهیم کرد. مثل تاثیر 

آن بر تقویم فوتبال باشگاهی.

بازگشت سوارز به تیم اروگوئه 
پس از 640 روز

توضیحات دونگا 
در مورد عدم دعوت از مارسلو

مربی ایبار: شکست بارسا 
به نفع  فوتبال خواهدبود

سیمئونه: نیگوئز نباید اتلتیکو را ترک کند

موافقت فیفا با استفاده از ویدئو چک

مارادونا: من بودم با مسی زدوخورد می کردم!

پیشنهاد 40 میلیونی یووه برای ایسکو

بازگشت فالکائو به مترینات چلسی

هیدینک: بزرگ ترین دستاوردمان 
کسب سهمیه خواهد بود

ا پایان یافنت محرومیتش  لوئیس سوارز ب

ملی  تیم  رسمی  بازی های  در  از حضور 

دعوت  کشورش  ملی  تیم  به  اروگوئه، 

شد. 

اسکار تابارز، رسمربی تیم ملی اروگوئه، 

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 

آینده در مرحله مقدماتی  بازی  برای دو 

در  که  کرد  اعالم  را   2018 جهانی  جام 

به  نیز  سوارز  لوئیس  نام  فهرست،  این 

چشم می خورد. مهاجم آماده و ارزشمند 

بارسلونا پس از 640 روز بار دیگر به تیم 

ملی کشورش دعوت شده است. 

جام  در  پیش  سال  دو  به  نزدیک  او 

جهانی 2014 به دلیل دندان گرفنت شانه 

در  حضور  از  ماه   4 مدت  به  لینی  کیه 

مسابقات فوتبال و نیز 9 بازی همراهی 

رسمی  بازی های  در  اروگوئه  ملی  تیم 

محروم شده بود. حال که این محرومیت 

فرصت  دیگر  بار  سوارز  یافته،  پایان 

را  کشورش  ملی  تیم  پیراهن  پوشیدن 

در  حمل   6 اروگوئه  کرد.  خواهد  پیدا 

رسیفه به مصاف تیم ملی برزیل خواهد 

آن  در  می تواند  سوارز  که  دیداری  رفت؛ 

نقشی کلیدی ایفا کند. 

پس  می گوید  برزیل  ملی  تیم  رسمربی 

از صحبت با دکرت رئال مادرید، تصمیم 

دعوت  ملی  تیم  به  را  مارسلو  گرفته 

نکند. 

از مارسلو، مدافع چپ رئال  عدم دعوت 

دونگا، رسمربی  کارلوس  توسط  مادرید، 

سوال های  عالمت  برزیل،  ملی  تیم 

زیادی را در ذهن هواداران فوتبال ایجاد 

رسانجام  برزیل  رسمربی  بود.  کرده 

پیرامون این مسئله به صحبت پرداخت. 

ا  کارلوس دونگا گفت: تیم پزشکی ما ب

مارسلو  کرد.  صحبت  مادرید  رئال  دکرت 

بازگشتش  امکان  اما  است  مصدوم 

او  حال  این  ا  ب دارد.  وجود  بعد  بازی  در 

طی  را  مصدومیت ها  از  مجموعه ای 

بهرت  او  برای  و  کرده  تجربه  اخیر  مدت 

ریکاوری  به  باشگاهش  کنار  در  تا  است 

او  به رشایط،  توجه  ا  ب آینده  در  بپردازد. 

می تواند در کنار ما حضور داشته باشد. 

آخرین  درباره  هم چنین  ادامه  در  دونگا 

انان تیمش نیز صحبت  وضعیت دروازه ب

تیم  انان  دروازه ب مربی  با  من  کرد: 

به  را  دروازه بان  سه  و  کردم  صحبت 

دروازه بان  یک  کردیم.  دعوت  ملی  تیم 

در  و  دیده  میدان  دروازه بان  یک  جوان، 

تجربه.  با  بسیار  دروازه بان  یک  نهایت 

من به بازیکنان متفاوتی فرصت حضور 

در تیم ملی را می دهم. یک بار این کار 

بازی   B رسی  در  که  جفرسون  برای  را 

می کرد، انجام دادم و اکنون می خواهم 

کنم.  مهیا  برای سایرین  را  این فرصت 

اتخاذ  تیم  برای  را  تصمیم  بهرتین  ما 

تیم  به  جفرسون  بازگشت  می کنیم. 

ملی، به خود او بستگی خواهد داشت.

مندلیبار، مربی خوش نام باشگاه ایبار در 

نشست خربی دیروز خود اظهار امیدواری 

بازی   35 روند  به  بتواند  تیمش  که  کرد 

بدون شکست بارسا پایان دهد. 

ا بود،  مندلیبار زمانی که رسمربی اوساسون

ا  یک بار طعم شیرین پیروزی بر بارسلون

را چشیده و با مغلوب کردن آبی اناری ها 

در نشست  ایبار  نیست. رسمربی  بیگانه 

ا بارسلونا گفت: رمز موفقیت  خربی بازی ب

این است که در بهرتین فرم  بارسا  برابر 

خودتان قرار داشته باشید، در فاز دفاعی 

توپ از دست ندهید و فضاهای خالی را 

ا  بارسلون البته این که  ببندید و  نیز خوب 

هم در روز اوجش قرار نداشته باشد. 

ا بودم، در ورزشگاهی  وقتی مربی اوساسون

بارسا  و  داشت  فوق العاده ای  فضای  که 

توانستیم  بود  گرفته  قرار  تاثیر  تحت 

این تیم را شکست دهیم. چیز خاصی از 

من  توصیه های  و  نخواسته ام  بازیکنانم 

مثل همیشه بوده است. فکر می کنم اگر 

بتوانیم بارسا را شکست دهیم، سورپرایز 

بزرگی خواهد شد؛ اتفاقی به نفع ورزش 

فوتبال. 

قبل  از  این  معتقدم  نیامر:  غیبت 

پیش بینی شده بود. نیامر از عمد کارت 

مشکلی  بزرگ تر  بازی های  در  تا  گرفت 

و  باشد  نداشته  تیمش  همراهی  برای 

خواهد  کمک  ما  به  غیبت  این  البته 

کرد هرچند که مطمئنم جانشین او نیز 

عملکرد خوبی خواهد داشت. 

رسمربی اتلتیکو مادرید معتقد است در 

اتلتیکو  از  بهرت  تیمی  حال حارض هیچ 

منی تواند باعث پیرشفت نیگوئز شود. 

عملکرد درخشان سول نیگوئز، هافبک 

اتلتیکو مادرید، در فصل جاری شایعات 

زیادی را پیرامون عالقه منچسرتیونایتد 

کرده  مطرح  اسپانیایی  هافبک  این  به 

سیمئونه،  دیگو  حال  این  ا  ب است. 

باید  رسمربی اتلتیکو، می گوید نیگوئز ن

در این مقطع از زمان تیم را ترک کند. 

مسئله  این  پیرامون  آرژانتینی  رسمربی 

باشگاه  به  بازیکنان  فروش  گفت: 

تا  می کنیم  سعی  تنها  ما  دارد  بستگی 

خودشان  سطح  بهرتین  به  را  بازیکنان 

مقطع  در  نیگوئز  شدن  جدا  برسانیم. 

بود  خواهد  شتاب زده  تصمیمی  فعلی 

حال  در  و  است  جوان  هنوز  او  که  چرا 

از  بهرت  تیمی  هیچ  دارد.  قرار  پیرشفت 

وجود  او  برای  حارض  حال  در  اتلتیکو 

ندارد. نیگوئز، قدرت شوت زنی و رسزنی 

برای  پارامرتها  متامی  از  و  دارد  باالیی 

پیرشفت برخوردار است. 

سیمئونه در ادامه پیرامون جدال دشوار 

تیمش در مستایا مقابل والنسیا گفت: 

بازیکنان  که  است  خوبی  تیم  والنسیا 

دارد.  مختلف  خطوط  در  زیادی  خوب 

آن ها آندره گومز و دنی پارخو را در خط 

خط  در  نیز  را  نگردو  و  آلکارس  و  میانی 

حمله دارند که نشان دهنده کیفیت این 

تیم است. 

دارد  قصد  فوتبال  جهانی  فدراسیون 

رشته  این  در  را  جدیدی  تصمیامت 

به  که  تصمیامتی  کند،  اتخاذ  ورزشی 

گفته مسئوالن فیفا می تواند تاریخ ساز 

باشد. 

اینفانتینو،  آمدن جانی  کار  از روی  پس 

به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی 

پیرامون  زیادی  زمزمه های  فوتبال، 

تغییرات و تصمیامتی جدید در قوانین 

مختلف فوتبال به گوش می رسد. دیروز 

قصد  فیفا  که  کرد  اعالم  اینفانتینو  نیز 

ویدئویی  مشکوک  تصاویر  بررسی  دارد 

حین برگزاری مسابقه را به طور زنده در 

دستور کار خود قرار دهد. 

فصل  از  دارد  قصد  فیفا  می شود  گفته 

2018-2017 این مسئله را به طور آزمایشی 

دهد.  انجام  مختلف  رقابت های  در 

گفت:  مسئله  این  پیرامون  اینفانتینو 

ما می خواهیم تصمیامتی تاریخی برای 

IFAB)مجمع  و  فیفا  بگیریم.  فوتبال 

و  بحث  حال  در  فوتبال(  قانون گذاری 

به  ما  هستند.  مختلفی  موارد  بررسی 

فوتبال و درخواست های مختلفی که در 

این زمینه وجود دارد، گوش می دهیم  و 

آغاز شده   IFAB و  عرص جدیدی در فیفا 

است. 

یکی دیگر از تصمیامت جدید فیفا که 

به  مربوط  نیز  شد  رومنایی  آن  از  دیروز 

داده  داوران  به  اختیار جدیدی است که 

شده است. داوران از این پس این اجازه 

را خواهند داشت تا هر یک از بازیکنان 

دو تیم را قبل از آغاز بازی نیز به علت 

اخراج  بازی  زمین  از  ناشایست  رفتار 

کنند. 

دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتینی 

فوتبال نسبت به پنالتی عجیب مسی در 

بازی مقابل سلتا که آن را به سوارز پاس 

داد، واکنش جالبی نشان داد. 

سلتا  و  ا  بارسلون بازی  در  مسی  لیونل 

در  که  کرویف  یوهان  از  تقدیر  برای 

است  رسطان  بیامری  ا  ب مبارزه  حال 

پنالتی خود را به سبک وی به هم تیمی 

خود)سوارز( پاس داد. پنالتی عجیبی که 

بازتاب رسانه ای فراوانی داشت. 

چند هفته بعد، مارادونا که خود در جام 

جهانی 2010 در تیم ملی آرژانتین مربی 

پنالتی به  این  به  بود، در واکنش  مسی 

جای  من  اگر  گفت:  اسپورت  فاکس 

گالویز  مسی  با  بودم  سلتا  بازیکنان 

رصف نظر  می زدم.  مشت  او  به  و  شده 

 A، ،در چه سطحی بازی  این  این که  از 

B، C و یا حتی پایین تر در حد محالت 

خورد  زدو  مسی  با  من  می شد  برگزار 

می کردم. در این مورد شکی ندارم. 

به  نزدیک  روزنامه  اسپورت،  توتو 

این  که  شد  مدعی  یوونتوس  باشگاه 

باشگاه قصد دارد ایسکو، هافبک رئال 

مادرید را به خدمت بگیرد. 

خرید  لیست  صدر  در  ساله   23 ایسکو 

رسمربی  و  دارد  قرار  آلگری  مکس 

هافبک  که  است  معتقد  ایتالیایی 

در  خوبی  به  می تواند  اسپانیایی  خالق 

ترکیب او جا بیفتد و گزینه های زیادی 

برای چینش و تاکتیک های مختلف به 

او بدهد. 

زیدان  و  بنیتس  هدایت  تحت  ایسکو 

و  دست  خود  برای  جایگاهی  نتوانسته 

پا کند و هم چنان به سختی در ترکیب 

عالوه  به  می شود.  استفاده  اصلی 

می تواند  موراتا  ا  ب او  نزدیک  دوستی 

باعث تسهیل این انتقال شود. 

برای  یووه  پیشنهاد  که  می شود  گفته 

ولی  یوروست  میلیون   40 ایسکو 

عنوان  به  را  او  دارد  قصد  مادرید  رئال 

به  ا  پوگب انتقال  قرارداد  از  بخشی 

بیانکونری ها  بدهد.  یوونتوس  به  رئال 

آرسنال،  ا  ب باید  ایسکو  جذب  برای 

منچسرتسیتی و چلسی رقابت کنند. 

از  پس  چلسی  مهاجم  فالکائو،  رادامل 

مترینات  به  مصدومیت  دوران  گذراندن 

این تیم بازگشت. 

فالکائو تنها 9 بازی در لیگ برتر برای 

بازی  یک  در  فقط  و  داده  انجام  چلسی 

90 دقیقه کامل به میدان رفته است. با 

این حال، مهاجم کلمبیایی که از ناحیه 

ران مصدوم بود امیدوار است که بتواند 

در بازگشت به مترینات، عملکرد بهرتی  

نسبت به نیم فصل اول داشته باشد. 

در  نیز  گذشته  فصل  فالکائو 

توپ  قرضی  صورت  به  منچسرتیونایتد 

درخششی  نتوانست  هم  آن جا  و  می زد 

ا امید  ا این حال مورینیو ب داشته باشد. ب

صورت  به  را  او  اوج،  به  او  بازگرداندن 

و  گرفت  خدمت  به  موناکو  از  قرضی 

رسمربی پرتگالی هم در این کار موفق 

می تواند  هیدینگ  دید  باید  حال  نبود. 

برگرداند  اوج  به  را  اتلتیکو  سابق  ستاره 

یا نه.

عنوان  گاس هیدینک، رسمربی چلسی 

چمپیونزلیگ،  سهمیه  کسب  که  کرد 

این  در  تیمش  و  او  هدف  مهم ترین 

فصل خواهد بود. 

مقطع  دومین  هلندی  باتجربه  رسمربی 

و  می کند  را سپری  چلسی  در  حضورش 

تیم را در حالی از مورینیو تحویل گرفته 

که آبی ها در رده ی شانزدهم جدول قرار 

یازدهم  رده  به  چلسی  حال  داشتند. 

ا رده ی چهارم  ب امتیاز  صعود کرده و 14 

جدول فاصله دارد. حال هیدینک عنوان 

کرد که هدف اصلی او و تیمش در این 

قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب  فصل 

است. 

او گفت: کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

اول  دوره  به  نسبت  بزرگ تری  دستاورد 

به  ما  بود؟  خواهد  چلسی  در  حضورم 

توجه  ا  ب ولی  می کنیم  نگاه  دوردست ها 

بله  فصل،  ابتدای  در  تیم  رشایط  به 

دستاورد بزرگ تری خواهد بود. وقتی من 

واکنش  بازیکنان  شدم،  اضافه  تیم  به 

میزبان  پرسیدم  آن ها  از  داشتند.  خوبی 

نیم  و  قهرمانی  سال  در  مشارکت شان 

فصل سال گذشته چه قدر بوده است. به 

ندهند  کلامت  با  را  پاسخم  گفتم  آن ها 

رو  پیش  بازی های  و  مترینات  در  بلکه 

آن ها  می کنم  فکر  ببینم.  را  پاسخ  این 

را  مسئولیت  دادند.  جواب  خوبی  به 

بعدها  و  تساوی  ا  ب سپس  و  پذیرفتند 

انتظار  ما  دادند.  نشان  را  این  پیروزی 

زیرا  داشتیم  را  آن ها  از  واکنشی  چنین 

گذشته آن ها را دیده ایم. 

مخالفت فان خال و پیگرینی 
با سوپرلیگ اروپا

پیشنهاد 40 میلیونی یونایتد 
برای کروس

اینفانتینو: طوالنی شدن جام 
جهانی تقویم فوتبال راخراب 

منی کند
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با  نشستی  در  دیروز  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 

شامری از منایندگان شورای ملی گفته است که در سلسله 

نشست های منایندگان شواری ملی )قوه مقننه( با اعضای 

کابینه )قوه اجراییه(، هر دو ماه یک نشست مشرتک برگزار 

خواهد شد.

رییس جمهور غنی صبح روز شنبه با منایندگان والیت های 

غرب و جنوب غرب کشور نشست مشرتک برگزار کرد و روی 

موضوعات مختلف باهم گفت وگو کرده اند.

ارگ ریاست جمهوری با نرش خربنامه ای گفته است که این 

نشست ها برای آن برگزار می شود که منایندگان شورای ملی 

خواست ها و پیشنهادات موکالن شان را با وزیران رشیک 

سازند تا چوکات واضح همکاری میان سه قوه به وجود آید.

میان  تعادل  و  همکاری  غنی  آقای  که  افزوده  خربنامه 

قوه های سه گانه کشور را در روشنایی قانون اساسی مهم 

قوه  هر  کشور  اساسی  قانون  مطابق  که  افزوده  و  دانسته 

نیازمند  کشور  ملی  مصالح  رعایت  اما  می باشد  مستقل 

هامهنگی میان آن ها است. 

افغانستان  پرتولیم  و  معادن  وزارت  روز:  اطالعات 
و  معادن  وزارت  با  جانبه  دو  همکاری های  تفاهم نامه ی 

پرتولیم کشور ایران را به امضا رسانید.
مشرتک  کاری  گروه  کشور  دو  تفاهم نامه،  این  براساس 
و  توسعه  منظور  به  وزارت  دو  معاونین  سطح  در 
در  که  کرد  خواهند  ایجاد  را  معدنی  همکاری های 
این،  بر  عالوه  می دهند.  جلسه  تشکیل  رضورت  صورت 
یا  و  کشور  دو  بین  معدنی  مشرتک  کنرسسیوم های  ایجاد 
کشور سوم، از مواد مهم این تفاهم نامه می باشد. براساس 
»برگزاری  افغانستان،  پرتولیم  و  معادن  وزارت  خربنامه ی 
دوره های آموزشی متخصصان و کارشناسان افغان با هزینه 

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز برگزاری این نشست ها 

آقای  است.  خوانده  مشکالت  حل  برای  خوبی  فرصت  را 

عبدالله افزوده: »وعده ما این است که در پاسخ گویی به 

خواست های شام در مطابقت به امکانات دولت در کنار تان 

باشیم. اگر با حفظ استقالل هر سه قوه در هامهنگی کار 

ننامییم، مشکالت بیشرت می گردد.«

منایندگان والیت های غرب و جنوب غرب در شورای ملی 

نیز خواست ها و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف 

احداث  امنیتی،  وضعیت  بهبود  جمله  از  کرده اند.  مطرح 

اصالحات  صحی،  خدمات  و  معارف  به  توجه  رسک ها، 

در  ازدیاد  زمین،  غصب  از  جلوگیری  اداری،  نهادهای  در 

و  برق  بندهای  اعامر  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای  تشکیل 

فساد  از  جلوگیری  جنگالت،  و  زراعت  به  توجه  آبگردان، 

اداری، ایجاد زمینه های شغلی به جوانان، توجه به معتادین 

و  هوایی  میدان های  و  دانشگاه ها  ایجاد  مخدر،  مواد 

استفاده از کدر های تحصیل کرده در ادارات دولتی مطرح 

کردند.

برنامه  »تدویر  ایران«،  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
آموزشی شست وشوی مس )لیچنیگ( برای کارشناسان و 
متخصصان معرفی شده از سوی وزارت معادن و پرتولیم 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  »همکاری  و  افغانستان« 
ایران در راستای ساخت مرکز تحقیقات معدنی افغانستان 
دیگر  از  تخینکی«  و  فنی  همکاری های  توسعه  منظور  به 

مواد مندرج این تفاهم نامه می باشند.
پرتولیم  و  معادن  وزیر  دیدار  جریان  در  تفاهم نامه  این 
با محمد رضا نعمت زاده، وزیر  افغانستان، داوود شاه صبا 

صنعت، معدن و تجارت ایران به امضا رسیده است. 
این دیدار گفته است که همکاری های دو  آقای صبا در 

جانبه اقتصادی به سود هر دو کشور است و باعث تحکیم 
دوستی و مناسبات برادرانه بین دو کشور می شود.

است  گفته  نیز  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کشورش مصمم است تا متخصصان و کارشناسان افغان در 
بخش معادن که غرض آموزش و تعلیامت مسلکی معرفی 

می گردند، را در دوره های مختلف آموزش دهد.
همه  آمادگی های  و  عالقه مندی  هم چنان  ایرانی  هیئت 
جانبه خود را در بخش توسعه معدن کاری، رسمایه گذاری 
دو  معدنی  مواد  واردات  و  صادرات  پرتولیم،  و  معادن 
کشور، مخصوصاً سنگ های زینتی که در افغانستان انواع 

مختلف آن وجود دارد، اعالم کرده است. 

رییس جمهور: قوه مقننه و اجراییه 
هر دو ماه یک بار با هم نشست خواهند داشت

تفاهم نامه ی همکاری های دو جانبه اقتصادی و تخنیکی 
میان ایران و افغانستان امضا شد

با تطبیق پروسه ثبت ازدواج،
بر ازدواج های غیر معیاری و عرفی، خاتمه ببخشید.

رسپرست های وزارت داخله و 
دادستانی کل معرفی شدند

اطالعات روز: رسور دانش، معاون دوم رییس جمهور، روز شنبه رسامً 

جرنال تاج محمد جاهد را به عنوان رسپرست وزارت داخله و فرید حمیدی 

را به عنوان رسپرست دادستانی کل/ لوی سارنوالی معرفی کرد.

رییس  کرد،  استعفا  سمتش  از  داخله  وزیر  علومی  نورالحق  آن که  پس 

نامزد وزارت داخله معرفی کرد. در حال  جمهور آقای جاهد را به عنوان 

حارض وزارت های داخله، دفاع، ریاست امنیتی ملی و دادستانی کل از 

سوی رسپرست اداره می شوند. 

آقایان فرید حمیدی، تاج محمد جاهد و مسعود اندرابی باید برای کسب 

استانکزی  معصوم  اما  معرفی شوند.  به مجلس  اعتامد منایندگان  رای 

پیشرت رای اعتامد مجلس را به دست نیاورده بود.

وزارت داخله در خربنامه ای نوشته است که رسور دانش هنگام معرفی 

مجلس  منایندگان  از  داخله،  وزارت  رسپرست  به عنوان  جاهد  آقای 

وزارت  وزیر  نامزد  به  کشور  در  امنیت  بهبود  خاطر  به  تا  است  خواسته 

داخله رای اعتامد دهند.

از سویی هم، آقای جاهد گفته است نیروهای پولیس ملی در هامهنگی با 

سایر نیروهای امنیتی کشور، روی بلند بردن ظرفیت ها، ارزیابی چالش ها 

و رفع کمبود ی ها در صفوف پولیس ملی به شدت کار خواهد کرد.

عبدالرحمن رحامن، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفته است که 

رهربی جدید این وزارت تالش جدی خواهند کرد تا مردم افغانستان در 

فضای صلح و امنیت زندگی مرفه داشته باشند.

و  وزیر  نامزد  شنبه  روز  است،  گفته  دیگر  خربنامه ای  در  داخله  وزارت 

رسپرست وزارت داخله نخستین جلسه کاری اش را با اشرتاک معینان و 

رییسان این وزارت برگزار کرد.

محمد فرید حمیدی که از سوی رییس جمهور به عنوان رییس دادستانی 

کل معرفی شده بود، باید رای اعتامد مجلس را برای ریاست دادستانی 

کل با خود داشته باشد.

به  16 حوت،  امروز،  زمستان،  رخصتی های  ار  پس  مجلس منایندگان 

به زودی  باید  حکومت  که  اند  باور  این  به  آگاهان  می کند.  آغاز  کارش 

رسپرست های وزارت های داخله و دفاع، ریاست امنیت ملی و دادستانی 

کل را برای کسب رای اعتامد به مجلس معرفی کند، تا مشکالت امنیتی 

که به باور آنان به خاطر مسئله رسپرستی به وجود آمده، رفع گردد.


