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کمپ قاچاق بری که میالد در آن جا منتظر بود، در نقطه ای مناسب 
برای آغاز سفر به جزیره ی لزبوس کشور یونان واقع شده است. 
این جزیره در موقعیتی است که بین ساحل آن و کمپ، هیچ چیزی 
غیر از 10 کیلومتر دریای باز وجود ندارد که در یک روز آفتابی و 

روشن، دست رسی به آن بسیار آسان به نظر می آید. 
قاچاق برها، هر ساعت سه قایق سیاه بادی را که معمواًل تعداد 
پناهندگانی که در آن سوار می شوند بیش از تعداد ظرفیت است، 
با سرعت و بااستفاده از تاریکی شب به سمت جزیره می فرستند...

صفحه 4

سفری از روی ناگزیری: 
فرار هزاره ها از افغانستان

غنی: تا چهار سال آینده 
در روستاها خدمات همسان ارائه می شود
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چین، ده هزار واحد آپارتمان رهایشی 
در کابل اعمار می کند

بانک انکشاف آسیایی ۸۵۸ میلیون دالر 
به افغانستان کمک می کند

انتخابات پارلمانی ترکیه؛ 
حزب عدالت و توسعه بیش از ۵2 درصد 

آرا را به دست آورد

از  رهایشی  آپارتمان  واحد  هزار  ده  چین  خلق  جمهوری  روز:  اطالعات 
کمک های اقتصادی بدون بازپرداخت در کابل اعمار می کند.

سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی می گوید پس از کمک های 
شوروی سابق در بخش خانه سازی در افغانستان، این دومین پروژه بزرگ 

خانه سازی در افغانستان خواهد بود که می تواند...

اطالعات روز: بانک انکشاف آسیایی مبلغ ۸۵۸ میلیون دالر را جهت انکشاف 
زیربناهای افغانستان تعهد نمود.

این  مالی  معین  مستور،  مصطفی  رسمی  سفر  از  افغانستان  مالیه  وزارت 
وزارت، به مانیال و دیدار وی با مسئوالن بانک انکشاف آسیایی، خبرداده و 

گفته است که در این جلسه، بانک انکشاف آسیایی...

اطالعات روز: انتخابات پارلمانی ترکیه دیروز یک شنبه، 10 عقرب، برگزار 
شد، در حالی که رأی گیری در این انتخابت به پایان رسیده و تقریبًا دو سوم 
آرا شمرده شده، رسانه های ترکیه گزارش می دهند که حزب عدالت و توسعه 

کمی بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را به دست خواهد آورد.
به نقل از بی بی سی، حزب رجب طیب اردوغان، رییس جمهور...

صفحه 2 »

علومی
 امروز سلب صالحیت می شود؟ 
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و  که صلح  می گوید  غنی  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
و  است  غیرممکن  روستاها  ثبات  بدون  افغانستان  ثبات 
وعده می دهد که در چهار سال آینده خدمات یک سان 

در متام روستاهای کشور ارئه خواهد شد.
»پنجمین  در  یک شنبه  روز  که  غنی  جمهور  رییس 
نشست ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه ها« صحبت 
می کرد، گفت: »هدف ما این است که در متام قریه های 
خدمات  بتوانیم  ما  آینده  سال   ۴ مدت  تا  افغانستان 
همسانی را ارائه کنیم. ما منی خواهیم وعده هایی را کنیم 

که در آسامن باشد و عملی نباشد.«
ایجاد  ملی«  همبستگی  »برنامه  چارچوب  در  شوراها  این 
شده اند. برنامه همبستگی ملی دوازده سال قبل، آغاز شد 
انکشافی  هزار شورای   35 تاکنون حدود  زمان  آن  از  که 
روستاه ایجاد شده و ده ها هزار برنامه انکشافی در سطح 

روستاها عملی و پیاده شده است. 
افغانستان  در  ثبات  »بنیاد  که:  غنی  گفت  رییس جمهور 
و  شاروالی  سپس  ولسوالی،  آن  از  بعد  می باشد  قریه 
مرکزی  حکومت  آن  از  بعد  و  است  والیت  آن   از  بعد 

هم نوا  و  همگام  باهم  باید  بخش  پنج  این  که  می باشد 
باشند.«

بلندباالی  لیست  یک شنبه،  روز  نشست  در  غنی  آقای 
زراعت  و  روستاها  انکشاف  برای  حکومت  اهداف  از 
آینده  سال  چهار  جریان  در  باید  که  کرد  ارائه  کشور 

شود. عملی 
می کوشد  روستاها  در  زندگی  بهبود  برای  که  افزود  غنی 
از آب  مناسب  استفاده  با  افغانستان  آینده،  تا چهار سال 

و زمین، در زراعت خودکفا شود.
او افزود که برنامه ای برای ایجاد شغل در روستاها فراهم 
خواهد ساخت و با فقر در این مناطق مبارزه خواهد کرد 
این  به  رسیدن  برای  الزم  بودجه  ملی  همبستگی  برنامه  و 

اهداف را دارد.
روستاها  و  ارتباط شهر  مورد  در  رییس جمهور  هم چنان 
گفت:»برنامه همبستگی ملی از یک برنامه دهاتی به یک 
همبستگی  می شود،  مبدل  ملی  رستارسی  واقعی  برنامه ی 
از  را  ده  و  شهر  ارتباط  می شود.  رشوع  هم زمان  شهری 
پیداوار  و  قریه  در  مرصف خدمات شهری  و  تولید  نگاه 

قریه جات در شهر ما باید تأمین کنیم.«
او در بخشی از سخنانش گفت: »تقاضای ملت افغانستان 
مرشوع و همه جانبه است. اجامع بر این است که تحول 
محدود  ما  امکانات  اما  باشد  جانبه  همه  و  رسیع  باید 
یک  امکانات  از  استفاده  موثریت  جهت  این  از  است. 
و  موثر  استفاده  امکانات  از  تا  چون  است.  بنیادی  نقطه 

امکانات ضایع می شود.«  شفاف نشود، 
انکشافی روستاها  از منایندگان شوراهای  رییس جمهور 
خواست روی طرحی برای مشخص کردن نوع مشارکت 

و حساب دهی شان کار کنند.
بدون  در کشور  ثبات  و  که صلح  کرد  تاکید  هم چنان  او 
صلح و ثبات در روستاها ناممکن است و رفاه در روستاها 

از عوامل اساسی در تامین ثبات در روستاهاست.
جدید  وعده های  از  حالی  در  غنی  جمهور  رییس 
بعد  که  می زند  سخن  روستاها  انکشاف  برای  حکومت 
از یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، انتقادهای 
وجود دارد که حکومت تاکنون در بسیاری از برنامه های 

خود موفق نبوده است. 

ده  چین  خلق  جمهوری  روز:  اطالعات 
هزار واحد آپارمتان رهایشی از کمک های 
اقتصادی بدون بازپرداخت در کابل اعامر 

می کند.
امور  وزیر  نادری،  منصور  سعادت  سید 
کمک های  از  پس  می گوید  شهرسازی 
خانه سازی  بخش  در  سابق  شوروی 
بزرگ  پروژه  دومین  این  افغانستان،  در 
که  بود  خواهد  افغانستان  در  خانه سازی 
و  مستحقین  از  زیادی  تعدادی  می تواند 
را  اند،  رسپناه  بدون  که  دولت  کارمندان 

صاحب خانه دایمی بسازد.
رهایشی  واحدهای  این  نادری،  گفته ی  به 
اقساط  و  ارزان  قیمت  با  کم،  مساحت  در 
دراز مدت برای آن عده از کارمندان دولتی 
رهایشی  آپارمتان  یا  و  خانه  اکنون  تا  که 

دایمی از خود ندارند، توزیع خواهد شد.
آقای نادری افزود که در یک دهه گذشته 
عرصه های  در  دالر  میلیارد  صد  از  بیشرت 
تأثیری  به مرصف رسیده که هیچ  مختلف 
بدون  و  فقیر  قرش  زندگی  روی  مستقیمی 

رسپناه نداشته است.

گام  پروژه  این  »تطبیق  می گوید:  نادری 
ساخت  مفهوم  شدن  نهادینه  برای  بزرگی 
»خانه قابل استطاعت« در کشور بوده و راه 
قیمت  ارزان  رهایشی  های  پروژه  اندازی 
در  را  بی رسپناهی  مشکالت  می تواند 

افغانستان رفع سازد.
به گفته ی وی، اکنون جوانان پس از ازدواج 
و  رهایشی  خانه های  بودن  گران  دلیل  به 
منی توانند  کشور،  در  رهنی  سیستم  نبود 
اما  شوند،  مسکونی  مستقل  واحد  مالک 
وزارت شهرسازی افغانستان در نظر دارد تا 

ایجاد  سیستم  دیگر،  نهادهای  همکاری  با 
دراز  اقساط  در  را  قیمت  ارزان  خانه های 
مدت فراهم مناید تا متقاضیان بتوانند بدون 
انباشت رسمایه قبلی، قسمتی از معاش شانرا 
داده  اقساط خانه تخصیص  پرداخت  برای 

مالک رسپناه دایمی شوند.
نیز  سنا  مجلس  یک شنبه  روز  جلسه  در 
و  دفاعی  امور  توافق نامه در کمیسیون  این 
بررسی  کمیسیون ها  سایر  و  داخلی  امنیت 
آرا  اکرثیت  با  سناتوران  نهایت  در  که  شد 

آن را تصدیق کردند.

شایعات  اجراییه،  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
توطئه  را  ناامنی ها  در  حکومت  داشنت  دست  بر  مبنی 
این  از  که  می گوید  و  خوانده  افغانستان  مردم  دشمنان 

مسئله فقط دشمنان افغانستان استفاده می برند.
ملی  نشست  »پنجمین  در  گذشته  روز  که  عبدالله  آقای 
می کرد،  صحبت  قریه ها«  انکشافی  شوراهای  مشورتی 
گفت اگر در بین مردم نگرانی مبنی بر این که خود دولت 
به خاطر آن است  برنامه می ریزد، وجود دارد  ناامنی  برای 

که حکومت پیام خود را به موقع به مردم نرسانده است.
عبداله افزود: »از این مسئله فقط دشمنان مردم افغانستان، 
منی گذارند  و  می کنند  کشتار  می کنند،  قتل  که  آن هایی 

مردم افغانستان به سالمت باشند، استفاده می برند.
مشکالت  که  می داند  حکومت  گفت،  اجرایی  رییس 
می دهد،  تشکیل  را  مردم  تشویش  بیشرتین  امنیتی 
دارد  را  خود  مردم  برای  امنیت  تأمین  به  تعهد  حکومت 
ما در  اساسی ترین کارهای  از  امنیت  تأمین  برای  و تالش 

حکومت وحدت ملی است.
و  مشکالت  کاستی ها،  کمی ها،  گفت  این که  ضمن  او 
چالش هایی وجود دارد ولی دولت همواره در تالش است 

تا در کشور امنیت تأمین شود.
حالی  در  را  ناامنی ها  در  حکومت  داشنت  دست  عبدالله 
افزایش  از  پس  و  اخیر  ماه های  در  که  می داند  توطئه 

از منایندگان مجلس، سناتوران، رهربان  ناامنی ها شامری 
در  پنجم  ستون  حضور  از  کارشناسان  و  جهادی  پیشین 

درون نظام هشدار دادند. 
از  شامری  طالبان،  دست  به  قندوز  شهر  سقوط  از  پس 
منایندگان مجلس گفتند که برخی از مقام های دولتی در 
درون نظام با طالبان معامله کرده و باعث سقوط این شهر 

شده است.
نظام  داخل  در  افرادى  موجوديت  پنجم،  از ستون  هدف 
یا  افراد  این  می کنند.  کار  نظام  تضعيف  براى  که  است 
حامیت  طالبان  از  نظام  درون  جاسوسی  حلقه ی  هامن 

می کنند و به طالبان امتیاز می دهند.

فارغان  از  شامری  از  نقل  به  گزارش ها  روز:  اطالعات 
از  شامری  مسئوالن  که  می رسانند  غزنی  والیت  مکتب های 
بهای  از  باالتر  را  کانکور  آزمون  در  اشرتاک  فورم   مکتب ها 

تعیین شده اش به این فارغان می دهند.
افزوده اند  دانش آموزان  این  وطندار،  سالم  رادیو  از  نقل  به 
کانکور  آزمون  در  اشرتاک  فورم  هر  شده  تعیین  بهای  که 
۴00 افغانی است؛ اما مسئوالن شامری از مکتب های مرکز و 
از  فورم ها  این  بابت  افغانی   600 تا   ۴30 غزنی،  ولسوالی های 

آن ها گرفته اند.
به  مکتب ها  این  مسئوالن  دانش آموزان،  این  گفت ی  به 

بهانه هایی چون کرایه ی موتر از آن ها پول اضافه می ستانند.

والیتی  شورای  معارف  کمیته ی  مسئول  یوسفی،  حسن رضا 
را  کانکور  اشرتاک در آزمون  فورم  توزیع  فساد در  نیز  غزنی 
ریاست  با  را  مشکل  این  آن ها  که  است  گفته  و  کرده  تایید 
معارف غزنی رشیک ساخته اند؛ اما تاکنون جلو این  کار گرفته 

نشده است.
آقای یوسفی افزوده که با وجود افزایش بیکاری و فقر در سال 
روان، وزارت تحصیالت عالی بهای فورم اشرتاک در آزمون 

کانکور را از 200 افغانی به ۴00 افغانی افزایش داده است.
که  گفته  غزنی  معارف  رییس  عابد،  عابد  محمد  حال  این  با 
تاکنون هیچ اطالعی در این زمینه از شورای والیتی دریافت 
از  اضافه ستانی  به  که  ریاست  این  کارمند  دو  اما  نکرده، 

متقاضیان کانکور متهم بودند، را زیر پیگیرد قرار داده اند.
به  کارمندان  این  اتهام  که  صورتی  در  که  افزوده  عابد  آقای 

اثبات برسد، آن ها را به دادستانی معرفی خواهد کرد.
 ۴00 کانکور  آزمون  در  اشرتاک  فورم  بهای  عابد،  گفته ی  به 

افغانی تعیین شده و استثنایی در این باره وجود ندارد.
آزمون کانکور در غزنی همه  ساله با رسوصداهایی همراه بوده 
از مسئوالن  دانش آموزان و شامری  بارها  این  از  پیش  است. 
امتحان  آزمون  در  زورمندان  دخالت  از  غزنی  مکتب های 

کانکور نگرانی های خود را ابراز کرده  بودند.
قرار است امسال بیش از 12 هزار دانش آموز از والیت غزنی 

در آزمون رسارسی کانکور اشرتاک کنند.

اطالعات روز: بانک انکشاف آسیایی مبلغ ۸5۸ میلیون دالر 
را جهت انکشاف زیربناهای افغانستان تعهد منود.

وزارت مالیه افغانستان از سفر رسمی مصطفی مستور، معین 
بانک  مسئوالن  با  وی  دیدار  و  مانیال  به  وزارت،  این  مالی 
این جلسه،  انکشاف آسیایی، خربداده و گفته است که در 
بانک انکشاف آسیایی و کشورهای کمک کننده مبلغ ۸5۸  
برای  افغانستان  زیربناهای  انکشاف  را  جهت  دالر   میلیون 

سال های201۷-2020 تعهد منودند.
وزارت  معین  سفر  این  در  مالیه،  وزارت  خربنامه  از  نقل  به 
مالیه با رییس بانک انکشاف آسیایی، آقای تیکسیکو نکو 
و رییس  معاون  از جمله  انکشاف آسیایی  بانک  و رهربی 
زیربناها،  توسعه  و روی  مالقات منوده  بانک،  این  اجرایی 
اتصال منطقه یی از طریق راه آهن، رسک ها و انرژی صحبت 

منوده است.

اظهار  افغانستان  به  کمک  به خاطر  آسیایی  انکشاف  بانک 
عالقه مندی منوده و گفته است که کمک های خود را برای 

سال های بعدی ادامه خواهند داد.
بزرگ  کننده های  کمک  جمله  از  آسیایی  انکشاف  بانک 
افغانستان است که کمک های اخیرش در بخش های  مالی 
توسعه انرژی برق، سکتور خصوصی و انکشاف زیربناهای 

افغانستان به مرصف می رسد.
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غنی: تا چهار سال آینده در روستاها 

خدمات همسان ارائه می شود

چین، ده هزار واحد آپارتمان رهایشی
 در کابل اعمار می کند

عبداهلل:
 شایعات دست داشتن حکومت در ناامنی ها توطئه دشمنان است

 مسئوالن مکتب های غزنی از فارغان شان اخاذی می کنند

بانک انکشاف آسیایی ۸۵۸ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

علومی امروز سلب 
صالحیت می شود؟ 

حکومت وحدت ملی از نخستین روزهای کاری اش با انفجار و جنگ، دست 
و پنجه نرم کرده است. حمالت انتحاری قدرتمند نظیر شاه شهید، جنگ های 
و  برای تصرف شهرها  در والیات مختلف، حمله گسترده طالبان  مسلحانه 
ناامنی گسترده در شاهراه ها و راه های مواصالتی  ولسوالی ها، آدم ربایی ها، 
و افزایش تلفات نیروهای امنیتی، نمونه ها و مواردی است که نشان می دهد 
افزایش  یافته است.  افزایش  از تشکیل حکومت وحدت ملی  ناامنی ها پس 
و  کشانده  نمایندگان  مجلس  به  را  امنیتی  مقامات  پای  بارها  ناامنی ها 
شهروندان نیز از عملکرد حکومت در تأمین امنیت آنان شکایت فراوان دارند.

ناامنی های چند ماه گذشته باالخره منجر به این شد که مجلس نمایندگان با 
جمع آوری امضا طرح استیضاح نورالحق علومی، وزیر داخله، را تکمیل و برای 
نمایندگان مجلس درحالی  امروز در مجلس صندوق رأی دهی بگذارند.  او 
این تصمیم را گرفتند که از یک طرف وزارت دفاع هنوز با سرپرست اداره 
می شود و از جانب دیگر مقامات حکومت وحدت ملی جنگ جاری را جنگ 

نیابتی پاکستان عنوان می کنند. 
با این وجود، اکنون پرسش اساسی این است: آیا امروز نورالحق علومی از 
این  پاسخ  دریافت  برای  شد؟  خواهد  صالحیت  سلب  داخله  وزارت  سمت 

پرسش به چند نکته اشاره می کنم.
عبداهلل  جانب  از  قدرت  پنجاه   – پنجاه  تقسیم  براساس  داخله  وزیر  یکم: 
عبداهلل، رییس اجراییه، به نامزدی وزارت داخله معرفی شد. سابقه ی کاری 
نظامی گری، تجارب او در جنگ، هویت قومی و هم سویی سیاسی علومی با 
تیم انتخاباتی اصالحات و همگرایی باعث شد که نورالحق علومی وزیر امور 
داخله شود. معرفی معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع و باالخره 
انتصاب او به عنوان سرپرست این وزارت، بار دیگر مالحظات قومی بر سر 
پارلمان و فضای رسانه یی جدی  در  را  امنیتی  نهادهای  اول  مقامات درجه 
کرد. بسیاری از وکالی تاجیک برسر اختصاص یکی از چهار کرسی امنیتی 
به تاجیک ها تحت فشار افکار عمومی قرار گرفتند و سرانجام بیشترین امضا 
را برای استیضاح وزیر داخله یاران دوران مبارزات انتخاباتی نورالحق علومی 
و عبداهلل عبداهلل دادند. از این رو، یکی از نکات تعیین کننده بر سر ماندن 
دوران  تیمی های  هم  منفی  و  مثبت  رأی  تعداد  تشخیص  علومی  رفتن  و 
انتخاباتش خواهد بود. از این منظر، علومی به دلیل مالحظات قومی، شانسی 
برای کسب آرای این بخشی از وکال ندارد و تالش ها برای سلب صالحیت 
علومی از جانب وکالی هم سو با او در انتخابات نه در استیضاحش بی تأثیر 
از این منظر، علومی  بوده و نه در ماندن و رفتنش بدون تأثیر خواهد بود. 

چانسی برای کسب اعتماد دوباره آرای مجلس ندارد. 
به  متهم  داخله،  وزارت  کرسی  به  رسیدن  از  پس  علومی  نورالحق  دوم: 
فعاالن  و  وکال  از  شماری  قبل  ماه  چند  شد.  وزارت  این  در  خلقی گرایی 
رسانه یی  و سیاسی علومی را متهم به این کرد که یاران سابقش )خلقی ها( 
را در وزارت داخله به شکل گسترده جابه جا کرده است. این اتهام هر چند 
مشخص نشد و مردم نفهمیدند که چه تعداد از مقامات اسبق خلقی در این 
وزارت گماشته شدند. اما این مسئله حساسیت های زیادی در میان مجاهدین 
امروز، واکنش و  این رو، در رأی دهی  از  ایجاد کرد.  نسبت به وزیر داخله 
عملکرد مجاهدین موثر خواهد بود و به نظر می رسد که شماری از وکالیی 

که سابقه جهادی دارند به او رأی منفی بدهند. 
دو مورد باال، نکته های تأثیر گذار بر سلب صالحیت وزیر داخله است. اما دو 

نکته ی دیگر نیز وجود دارد که به ماندن وزیر داخله کمک می کند. 
اول: مشارکت سیاسی همه ی اقوام در رُأس نهادهای امنیتی، دلیل موثر و 
روشن برای استیضاح وزیر داخله بود. شماری از وکال برای تأمین مشارکت 
سیاسی اقوام به ویژه قوم تاجیک امضا دادند که وزیر داخله استیضاح شود. 
در رأی دهی امروز مجلس این خط کشی نیز روشن و برجسته خواهد بود. 
شماری از وکال به دلیل هویت قومی نورالحق علومی کنار او خواهد ایستاد، 
آن گونه که شماری به این دلیل به او رأی منفی خواهد داد. از این لحاظ، 
هویت قومی علومی ممکن است باعث جلب آرای اکثریت وکالی مربوط به 

قوم پشتون شود و در ماندن او کمک کند. 
دوم: نصاب چند روز گذشته مجلس نشان می دهد که معمواًل در چند جلسه 
مجلس  این  نشست های  در  مجلس  وکالی  نصف  تقریبًا  مجلس،  گذشته 
اشتراک ورزیده بودند. اگر نصاب مجلس فردا  در همین حد و حدود )120 
تا 135( بماند، وزیر داخله چانس بسیار دارد که بار دیگر به سمت وزیر به 
کارش ادامه دهد. براساس قانون وظایف و صالحیت های مجلس نمایندگان 
برای سلب اعتماد یک وزیر، مجلس باید اکثریت کل را بدست بیارد. بر این 
اساس مجلس باید 125 رأی منفی به وزیر داخله بدهد تا او را بتواند سلب 

صالحیت کند. 
از این رو، اگر فردا باالی 200 وکیل در جلسه استیضاح وزیر داخله اشتراک 
کند، نورالحق علومی چانس کم تری برای ماندن در سمت وزارت دارد. اما 
به سمتش  علومی  نورالحق  باشد،  روزهای گذشته  مثل  نصاب مجلس  اگر 

باقی خواهد ماند. 
علومی سلب صالحیت  که  گرفت  خواهد  تصمیم  نمایندگان  مجلس  امروز 
است  مهم  آن چه  اما  می گیرد.  قرار  مجلس  اعتماد  مورد  دوباره  یا  می شود 
کاری  کم  محصول  آن که  از  بیش  گذشته  ماه  چند  ناامنی های  است:  این 
یک مقام امنیتی باشد، نتیجه ی ناتوانی، کشمکش ها و اشتباهات سامانه ی 
بنام »حکومت وحدت ملی« است. شورای امنیت ملی به عنوان مرجع مهم 
تصمیم گیری ها و طرح و تطبیق پالیسی های امنیتی، مسئول اصلی ناامنی ها 
در کشور است و ناکامی حکومت وحدت ملی در گفت وگوهای صلح، روابط 

خارجی و مقبولیت داخلی به ناامنی ها کمک شایانی کرده است. 
از این رو، انداختن بار ناامنی های چند ماه گذشته بر دوش یک وزیر منصفانه 

و واقع بینانه نیست، مجلس باید در رأی دهی این واقعیت را نادیده نگیرد. 
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باعث  که  طالبان  کنونی  تهاجم  به خاطر  کابل  رژیم 
از  پس  اولین بار  برای  کالن  شهر  یک  است  شده 
2002 به دست آن ها سقوط کند، مراکز ده ها ولسوالی 
دست آوردهای  گروه  این  و  درآید  آن ها  تصرف  به 
باشد،  داشته  کشور  سراسر  در  گسترده ای  ارضی 
شوریده حال است. این وضع جریان خروج جوانان 
باعث  و  است  کرده  تسریع  را  کشورشان[  ]از  افغان 
پناه جویانی  به  بیشتری  افغان  جوانان  است  شده 

بپیوندند که برای رسیدن به آلمان هجوم برده اند.
عادی  افغان های  برای  که  آن چه  حال،  این  با 
وحشتناک تر است، جریان بیانیه های رهبران افغانستان 
عنوان  به  داعش،  که  است  رسانه ها  گزارش های  و 
فعال  زودی  به  قدرتمند،  و  بارتر  فاجعه  نیروی  یک 
در  خارجی  و  افغانستان  رسانه های  شد.  خواهد 
تصرف  با  داعش  که  می کنند  ادعا  شان  گزارش های 
مناطق، سربازگیری جنگ جویان طالبان، هزینه کردن 
پول های هنگفت و مجازات دهشتناک مخالفان شان، 
به صورت پی در پی به دست آوردهای نظامی دست 
می یابد. اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان بارها به 
حامیان غربی اش هشدار داده است که داعش تهدید 

بزرگ دیگر به افغانستان است.
پیچیده و خونین

زمان  از  افغانستان  در  جنگ  که  است  این  واقعیت 
افشای مرگ مال محمد عمر، رهبر طالبان که دو سال 
اختر محمد  را مال  این گروه  و رهبری  بود  مرده  قبل 
خونین تر  و  پیچیده تر  بسیار  داشت،  برعهده  منصور 

شده است.
برای  جاگزینی  عنوان  به  را  خودش  بالفاصله  داعش 
برانگیزی  جنجال  صورت  به  که  منصور  مال  رهبری 
پیش  شد،  انتخاب  طالبان  جدید  رهبر  عنوان  به 
را  او  یا  طالبان  دیگراندیش  تندرو  جناح های  کشید. 
نپذیرفته اند یا گفته اند که رهبری او را قبول دارند اما 
آن ها  نداده اند؛  انجام  کاری  هیچ  او  از  حمایت  در 
تحمیل  آن ها  بر  پاکستان  توسط  او  که  دارند  باور 
رژیم  با  صلح  گفت وگوهای  مفکوره  با  است،  شده 
کابل مخالف اند و از این که قدرت اکنون در اختیار 
پشتون های علیزی است ناراضی اند )منصور متعلق به 

قبیله علیزی است(.
پایین  چهره های  توسط  تاکنون  داعش  حال،  این  با 
جنوری  ماه  در  بار  نخستین  که  ناراضی  طالبان  رتبه 
شده  رهبری  دادند،  نشان  را  شان  نارضایتی   2015
پس  زودی  به  که  تبلیغاتی  ویدیوی  یک  در  است. 

حفیظ  شد،  نشر  داعش  به  آن ها  وفاداری  اعالن  از 
طالبان،  پیشین  شده  شناخته  کم تر  عضو  خان،  سعید 
توسط داعش به عنوان والی جدید نام گذاری شده ی 
»والیت خراسان« که پاکستان، افغانستان و بخش هایی 

از آسیای میانه را در بر دارد، انتخاب شد.
بزرگ ترین دست آوردهای داعش

جنوب،  در  هلمند  والیت  از  خادم  عبدالرووف  مال 
معاون او، به زودی در نتیجه یک حمله هواپیماهای 
که  حالی  در  شد،  کشته  آمریکا  سرنشین  بدون 
در  فراه  والیت  در  داعش  سربازگیری  حجره های 
بودند.  شده  ایجاد  نیز  افغانستان  شمال  در  و  غرب 
عالوه برآن، گروه های مهم آسیای میانه مانند جنبش 
طالبان  برای  صادقانه  دهه  دو  که  ازبکستان،  اسالمی 
اعالن  داعش  به  گرفتند  تصمیم  بودند،  جنگیده 
به  پیوستن آن ها  مانع  امر  این  کنند، هرچند  وفاداری 

طالبان در حمله بر قندوز نشد.
پاکستان هم  با  که  ننگرهار  در والیت  داعش صرف 
است.  آمده  نایل  به دست آوردهای کالن  است  مرز 
این جا، یک جنگ داخلی فعال میان طالبان و طالبان 
پیشین که با داعش پیوسته اند، جریان دارد. این جنگ 
کم تر به دالیل ایدیولوژیکی بر می گردد، بلکه بیشتر 
به کنترل تجارت سودآور و قاچاق کاالها، پول شویی 
و مهم تر از همه، هیروئین که از جالل آباد، مرکز این 
والیت به پیشاور و در ادامه به اروپای غربی می رسد، 
ارتباط دارد. جالل آباد در اوایل دهه 1990، حتا قبل 
به مرکز ترانزیت مواد مخدر تبدیل  از ظهور طالبان، 

شد.
قدرت  محدود  پایگاه  گسترش  برای  واقعی  فرصت 
افتضاح در  از  ماه اگست، پس  این دیگراندیشان در 
زودی  به  ]فرصت[  این  اما  شد؛  مهیا  طالبان،  رهبری 
کنترل  و  قندوز  تصرف  در  طالبان  مهم  پیروزی  با 
قندوز،  از  پس  شد.  داده  پوشش  هفته،  دو  برای  آن 
دیگراندیش  طالبان  از  بیشتری  و  بییشتر  گروه های 
رهبری  به  داعش،  به  پیوستن  به جای  گرفتند  تصمیم 
برآن، در ماه جون– پس  مال منصور بچسپند. عالوه 
از یک وقفه طوالنی –  القاعده با ایجاد »القاعده در 
شبه قاره هند« و با جذب عناصری از گروه طالبان و 
که  پنجاب  در  مستقر  پاکستانی  چندگانه  گروه های 
از  بخشی  گذشته  در  یا  جنگیده اند  هند  کشمیر  علیه 
به  نیز  القاعده بوده اند، دوباره جوان شد. مال منصور 
کرد.  وفاداری  اعالن  القاعده،  رهبر  الظواهری،  ایمن 
القاعده  با دو گروه احیا شده طالبان و  داعش اکنون 

تندی  نامه ی  جون  ماه  در  منصور  مال  دارد.  رقابت 
گفت  آن ها  به  و  نوشت  بغداد  در  داعش  رهبران  به 
افغانستان دست بردارند و »جهاد علیه  از دخالت در 
متجاوزان امریکایی و غالمان آن ها در افغانستان باید 
زیر یک پرچم، یک رهبری و یک فرماندهی باشد«.

موانع قبیله ای
قومی،  عمیق  موانع  با  افغانستان  در  داعش  پیشرفت 
 1993 سال  از  طالبان  است.  مواجه  سنتی  و  دینی 
با  که  عده ای  آن  برای  آن  از  پیشتر  حتا  و  بدین سو، 
افغانستان  در  جنگیدند،  شوروی ها  علیه  مجاهدین 
به  را  شان  اهداف  زودی  این  به  آن ها  بوده اند. 
خارجیانی چون داعش واگذار نخواهند کرد. بسیاری 
از حضور جنگ جویان عرب تحت رهبری  از آن ها 
و  تاریخ  این زودی  به  و  داشتند  تنفر  بن الدن  اسامه 
سابقه جنگ تحت رهبری رهبران خودشان را به خاطر 

داعش رها نخواهند کرد.
بسیاری از اعضای گروه طالبان از مسلط شدن دوباره 
عرب ها بر آن ها، مانند دوران دوستی اسامه بن الدن 
و مال عمر، هراس دارند. با قرار گرفتن تحت رهبری 
عرب ها  قیمومیت  تحت  دیگر  بار  آن ها  داعش، 

خواهند آمد.
به  که  منصور  مال  اکنون  و  عمر،  مال  با  آن ها 
وفاداری  سوگند  است،  شده  ملقب  »امیرالمومنین« 
به صورت هم زمان  نمی توانند  آن ها  بودند.  کرده  یاد 
شان  خلیفه  و  رهبر  عنوان  به  را  البغدادی  ابوبکر 

بپذیرند.
آن ها  نیستند.  جهانی  جهادی های  طالبان  هم چنین 
نگفته اند،  ایجاد یک خالفت جهانی سخن  از  هرگز 
هستند  اسالمی  افغانستان  یک  خواهان  آن ها  هرچند 
آرزوهای  باشد.  حاکم  شریعت  قانون  آن  در  که 
و  القاعده  طلبی های  جاه  از  محدودتر  بسیار  آن ها 
این دقیقاً چیزی است که آن ها  بوده است و  داعش 
تصور  می سازد.  متمایل  مصالحه  و  مذاکرات  به  را 
جهادی  ]گروه[  یک  با  مصالحه  برای  تالش  کردن 
جهانی سخت است. بی رحمی های داعش در والیت 
ننگرهار – از قبیل منفجرکردن زندانیان با مواد انفجاری 
و تجاوز بر زنان – به واکنش شدید در میان افغان ها 
منجر شده است. هرچند داعش ثروت قابل توجهی 
در اختیار دارد تا طالبان را ناراضی را استخدام کند، 
طالبان به عنوان جنبشی از افغان هایی که الهام مذهبی 
که  زمانی جنگیده اند  تهاجم غرب حتا  علیه  و  دارند 
داعش حتا وجود نداشت، مستحکم باقی مانده است.  
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از لحاظ علم گردن شناسی، ما انواع گردن داریم. مهم ترین انواع گردن 
گردن  و  کوتاه  گردن  دراز،  گردن  کلفت،  گردن  نرم،  گردن  از:  عبارتند 

ُچلفت.
گردن نرم: عبارت از گردنی است که معمواًل با شمشیر تعریف می شود. 
شمشیر  عصر  آن جایی که  از  اما  نمی برد.  شمشیر  را  گردن  این  گویند 
گردن  نوع  این  است،  میکاروف  و  کالشینکوف  عصر  حاال  و  گذشته 
بیشترین تلفات را دارد. شما هیچ آدم موفقی را در افغانستان نمی یابید که 

گردن نرم داشته باشد. 
آن ها  از  غیر  می کنند  فکر  که  می شود  گفته  کسانی  به  کلفت:  گردن 
هیچ کسی حرف درست بلد نیست و کار درست نمی کند. حتا گفته می شود 
این آدم ها فکر می کنند که حق دارند در کوچه زعفران بکارند. این گروه 
و  حقوق  تمام  از  و  اند  آدم  هم  بقیه  که  نرسیده اند  نتیجه  این  به  هنوز 
امتیازات آدم بودن برخوردار اند. این دسته هیچ تعارفی بلد نیستند، همیشه 
را  آیسکریم  بزنند و  باال  را  بوالنی مفت بخورند. آستین ها  دارند  دوست 

کالن کالن قورت بدهند. 
گردن دراز: شما حتمًا در زندگی خود آدم های را دیده اید که نصف روز 
پیش یک رهبر و نصف دیگرش را پیش رهبر دیگر مصروف لفاظی اند. 
این دسته آدم ها را گردن  دراز گویند. در تعریف گردن دراز، دانشمندان 
اختالف دارند. ابوحفیده ابن مرجع می گوید که گردن نباید از لحاظ طول 
و عرض به گردن های دراز و کوتاه تقسیم شوند، بلکه باید عادات فردی 
یک نفر را بررسی کرد و مطابق آن، آدم ها را از لحاظ گردن دسته بندی 
بازتاب  و  خلقت  هنری  جنبه ی  باید  که  می گوید  الکس سوز  اما  نمود. 
و  خصوصیات  می توانیم  ما  گرفت.  نظر  در  را  آدم ها  فزیک  شاعرانه ی 
عادات فردی افراد را از زاویه های دیگر عرضه کنیم. الکس سوز می گوید 
که گردن کوتاه هم گردن است و جای هیچ اعتراض یا تمسخری باقی 

نیست، اما گردن دراز چیزی دیگریست.
جایی  هیچ  به  فالنی  بدون  می کنند  فکر  که  افرادی  به  کوتاه:  گردن 
نخواهند رسید، گردن کوتاه گفته می شود. تقرری های به جا و شایسته ی 

که در افغانستان صورت می گیرد را از نظر بگذرانید. 
اما  گردن ُچلفت: گردن ُچلفت به کسانی گفته می شود که قدرت دارند 
یا  باشند  پارلمان  افراد وکیل  این  نیست  نمی فهمند قدرت چیست. مهم 
ریاست  کاندیدای  یا  باشند  رییس جمهور  ویژه ی  نماینده ی  داخله،  وزیر 
باشند  مارشال  پسر  جهادی،  قوماندان  یا  باشند  ششم  معاون  جمهوری، 
این  مهم  اجرائیه.  رییس  یا  باشند  رییس جمهور  ستاره،  جنرال هفت  یا 
انواع  ما  گذشته،  سال  چهارده  است.  امان  در  کرد،  هرکاری  که  است 
گردن ُچلفت ها را دیدیم. باری از مکاتب خیالی شان شنیدیم. گاهی از 
دریافت دالر و تقاضای پروژه به خاطر نشان دادن کارت سبز موقع رای 
اعتماد گرفتن شان خبر شدیم. گاهی با معامله ی دندغوری مواجه شدیم. 
تخلف  مانع  که  دیدیم  را  پولیس  سرباز  و  ترافیک  صورت  خون  گاهی 
خواندیم.  شهرک ها  غیرقانونی  اعمار  از  گاهی  بودند.  شده  عالی جنابان 
قبال گروگان های هزاره و دست وپا چلفتی  در  با سکوت حکومت  بارها 
شان در مورد گروگان های پشتون مواجه شدیم. لت وکوب خبرنگاران و 
احضار و ارعاب شان را هم عالوه کنید. اگر خسته نشدید به کارنامه ی 
والی والیت تان هم نگاهی بیندازید. منظور والی های سابق و فعلی بود. 
آن اجازه ی معروف موسی خان اکبرزاده والی سابق والیت غزنی را به 
یاد دارید؟ بیچاره تحت فشار بود و اجازه داد که دو فیر راکت بر مناطق 
مسکونی شهر غزنی شلیک شود. اما هیچ اتفاقی برای این والی و این 

دسته والی ها نیفتاد. 
دانشمندان علم گردن بر این عقیده اند که گردن ُچلفتان افغانستان نه علم 
دارند که به آن ببالیم، نه شخصیت دارند که به آن امیدوار باشیم. آن ها 
به معادن، به مردم، به فرصت های بین المللی، به گذشته، به آینده و به 
همه چیز استناد می کنند. حتا عده ی از این دانشمندان کنایه می زنند که 
دیگ افغانستان غیر از این آش ها، ظرفیت پختن چیز دیگری را ندارد. 
دقیقًا به همین خاطر است که از سقوط قندوز درس نگرفتیم، از فاجعه ی 
غورماچ نیاموختیم، افزایش بیکاری و ناامنی را جدی نمی گیریم، به آمار 
وحشت ناک امراض و خدمات ناچیز صحی توجه نمی کنیم، شورای عالی 
اما از صلح خبری نیست، تانک و توپ و طیاره و جنگ جو  صلح داریم 
می کنند،  عرضه  جدید  فیلم  ما  برای  روز  هر  داعش  و  طالب  اما  داریم 
ماین  زیرش  اما  داریم  وارد می کنیم، سرک  آرد  اما  خشخاش می کاریم 
با  اما  داریم  قانون  نداریم،  دفاع  وزیر  اما  داریم  وکیل  می پرانیم،  مانده 
پول حل  را  ما  دعوای  اما  داریم  قاضی  ایم،  روبه رو  ارگ  تک تازی های 
زباله است، زندان  اما کابل غرق در کثافات و  می کند، شهرداری داریم 
اتحادیه ی  اسیر  اما  داریم  دانشگاه  کردند،  آزاد  را  انتحاری ها  اما  داشتیم 
سراسری استادان است و در اخیر، حکومت داریم اما حال ما همین است 
که خدا کند بدتر از این نشود. این ها همه از برکت وجود گردن ُچلفتان 
کشور است. البته باید گفت که متاسفانه این ماییم که همین گردن ُچلفتان 

است. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

گردن ُچلفت

جنگ افغانستان 
پیچیده تر شده است

منبع: الجزیره/احمد رشید

ترجمه: حمید مهدوی

پیرشفت داعش در افغانستان با موانع عمیق 
قومی، دینی و سنتی مواجه است 

واقعیت این است که جنگ در 
افغانستان از زمان افشای مرگ مال 

محمد عمر، رهبر طالبان که دو سال 
قبل مرده بود و رهبری این گروه را 

مال اختر محمد منصور برعهده داشت، 
بسیار پیچیده تر و خونین تر شده 

است.
داعش بالفاصله خودش را به عنوان 

جاگزینی برای رهبری مال منصور که 
به صورت جنجال برانگیزی به عنوان 
رهبر جدید طالبان انتخاب شد، پیش 
کشید. جناح های تندرو دیگراندیش 

طالبان یا او را نپذیرفته اند یا گفته اند 
که رهبری او را قبول دارند اما 

در حمایت از او هیچ کاری انجام 
نداده اند؛ آن ها باور دارند که او توسط 
پاکستان بر آن ها تحمیل شده است، 
با مفکوره گفت وگوهای صلح با رژیم 

کابل مخالف اند و از این که قدرت 
اکنون در اختیار پشتون های علیزی 

است ناراضی اند )منصور متعلق به 
قبیله علیزی است(.
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اطالعات روز: پس از 55 روز تحصن در برابر پارلمان افغانستان، 

امور  و  کار  وزارت  ورودی  دروازه  بیکاری«  علیه  »جنبش  اعضای 

اجتماعی، شهدا و معلولین را بست. 

این گروه در یک تجمع اعتراض آمیز صبح امروز در مقابل وزارت 

کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، شعارهای »نه پشتون، نه 

تاجیک، نه هزاره، نه ازبک... بلکه ما همه بیکاریم« و »بیکاریم 

از دولت بیمار بیزاریم«، را سر داده و مانع ورود کارمندان این وزارت 

شدند. 

این جنبش 55 روز قبل در مقابل دروازه پارلمان افغانستان خیمه زدند 

ولی هیچ گوش شنوایی به صدای آنان رسیدگی نکرد. این گروه با 

نشر قطع نامه ای اعالن کرد که تا به خواست آنان رسیدگی نشود، به 

هیچ یک از کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، 

اجازه ورود را نخواهند داد و در پُشت دروازه وزارت خواهد ماند.

در قطع نامه جنبش علیه بیکاری آمده است که اشتغال زایی خواست 

اول آنان است و از دولت وحدت ملی می خواهند که در زمینه اشتغال 

برای شهروندان افغانستان دست به کار شود. آنان گفته است که 

افرادی که به سن تقاعد رسیده و هنوز هم در ادارات کار می کنند، 

به  می شود  خالی  که  بست هایی  و  داده شوند  تقاعد سوق  به  باید 

افراد واجد شرایط  افغانستان و  از  از فرار جوانان  منظور جلوگیری 

کار، داده شود. 

این جنبش در قطع نامه اش ذکر کرده  است که جذب نیروی کار در 

بخش های خصوصی، ایجاد نمایندگی های کارگری در کشورهای 

همسایه، منطقه و جهان برای جذب نیروی کار افغانستان و ایجاد 

دفتر کاریابی در مراکز والیات افغانستان از خواسته های دیگر شان 

می باشد. 

اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معین  مومند،  واصل  حال  همین  در 

افغانستان به بی بی سی گفته است که بستن دروازه وزارت مشکل 

را حل نمی کند بلکه مانع روند اجراء فعالیت های کاریابی این وزارت 

خواهد شد. او از اعتراض کنندگان خواسته است که به این وزارت 

فرصت دهند تا زمینه اعزام کارگران را به خارج از افغانستان فراهم 

کنند. 

این اعتراض درحالی صورت می گیرد که وزارت کار افغانستان چندی 

قبل اعالن کرده بود که با عربستان سعودی توافق کرده است تا 25 

هزار کارگر افغان را ویزه کار بدهد. 

براساس آمار اتحاديه ی ملی کارگران افغانستان حدود ١٦ ميليون 

سه  جمله  آن  از  که  دارند،  وجود  کشور  در  کار  شرايط  واجد  افراد 

ميليون شان مصروف کار بوده و ١٣ ميليون ديگر بیکار و يا هم به 

طور روزمزد با درآمد کم کار می کنند.

اطالعات روز: شماری از اعضای مجلس سنا می گوید دولت باید 

زمینه تدویر لویه جرگه قانون اساسی را فراهم سازد.

محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا می گوید: »حکومت باید 

زمینه برگزاری لویه جرگه را مساعد سازد تا در مورد بحران کنونی 

کشور تصمیم معقول گرفته شود.«

به گفته ایزدیار: »لوی جرگه که در قانون اساسی تعریف شده باید 

تدویر شود. از دو جهت، هم این که در توافق نامه سیاسی حکومت 

وحدت تعدیل در قانون اساسی تذکر یافته و هم این که لویه جرگه 

برای بیرون رفت از شرایط پیش آمده کنونی نیاز است تا لویه جرگه 

لویه جرگه  به برگزاری  اما ریاست جمهوری هرچند  برگزار گردد.« 

قانون اساسی تاکید می کند، اما مشخص ساختن زمان برگزاری آن 

را پیش از وقت می داند.

سید ظفر هاشمی، معاون سخن گوی رییس جمهور گفته است که 

این جرگه همان گونه که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری آن 

به مردم تعهد داده اند، برگزار خواهد شد ولی پیش از وقت است که 

در مورد زمان برگزاری آن سخن بزنیم.

انتخابات  برگزاری  بر  سنا  مجلس  اعضای  از  حال شماری  این  با 

پارلمانی قبل از برگزاری لویه جرگه تأکید دارند.

ایزدیار گفت: »در ابتدا حکومت باید انتخابات پارلمانی را برگزار کند 

و بعد از آن لویه جرگه را که در قانون اساسی نیز آمده است.«

لوی جرگه قانون اساسی در صورتی برگزار می شود که نصاب هر دو 

مجلس شورای ملی تکمیل باشد، اما هم اکنون نسبت عدم برگزاری 

ولسوالی  شوراهای  سوی  از  که  سنا  مجلس  ثلث  یک  انتخابات 

انتخاب می شوند ناتکمیل است و پنج سال کاری مجلس نمایندگان 

نیز به پایان رسیده است. معاون اول مجلس سنا تأکید دارد که تأخیر 

در برگزاری انتخابات پارلمانی بحران را در کشور بیشتر می سازد.

عده ای ازسناتوران نیز بر این باورند که به جای لویه جرگه قانون 

اساسی باید لویه جرگه عنعنوی در خصوص بیرون رفت از بحران 

کنونی برگزار شود.

مجلس سنا در حالی بر برگزاری لویه جرگه تأکید دارد که به تازگی 

شورای رهبران جهادی تشکیل شده، و خواستار برگزاری لویه جرگه 

گردیده است.

جنبش علیه بیکاری، 
دروازه وزارت کار 
افغانستان را بست

 مجلس سنا: 
دولت باید هرچه زودتر 
لویه جرگه را برگزار کند
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کمپ قاچاق بری که میالد در آن جا منتظر بود، در نقطه ای مناسب 

برای آغاز سفر به جزیره ی لزبوس کشور یونان واقع شده است. این 

جزیره در موقعیتی است که بین ساحل آن و کمپ، هیچ چیزی غیر 

از 10 کیلومتر دریای باز وجود ندارد که در یک روز آفتابی و روشن، 

دست رسی به آن بسیار آسان به نظر می آید. 

تعداد  معموالً  که  را  بادی  سیاه  قایق  سه  ساعت  هر  قاچاق برها، 

پناهندگانی که در آن سوار می شوند بیش از تعداد ظرفیت است، 

با سرعت و بااستفاده از تاریکی شب به سمت جزیره می فرستند. 

تنها در این سال، بیش از 450000 پناهنده از این مسیر به یونان 

رسیده اند. روزانه هزاران نفر در ساحل لزبوس پیاده می شوند. 

هفته ی  چهارشنبه ی  است.  همراه  مرگ  خطر  با  اغلب  سفر  این 

گذشته حداقل 16 نفر غرق شدند و ده ها تن پس از غرق قایقی 

که بیش از ظرفیت مسافر در آن بوده است، ناپدید شده اند. بیش 

از 100 نفر امسال در  سفر دریایی ترکیه به یونان جان های شان را 

از دست داده اند. 

سوی  به  سفر  آخرین  برای  نفر  چند  تنها  مشخص،  روز  آن  در 

اروپا آمادگی می گرفتند. یک ساعت پیش از آن، پولیس ترکیه و 

گاردهای ساحل در حمله ای هم آهنگ، تمام کسانی را که نتوانستند 

به موقع فرار کنند بازداشت کردند. 

چند قایقی که باقی مانده بودند، از سوی پلیس ترکیه پاره شدند 

تا کسی نتواند از آن ها استفاده کند. ده ها جلیقه ی نجات که در 

طی آن حمله پاره شده بودند نیز در زیر درخت ها انباشه شده بودند. 

میالد در حال اشاره به ساحل گفت: »وقتی آن ها رسیدند ما فرار 

کردیم و پنهان شدیم. قایق پولیس مرزی از آن طرف آمد«. 

افرادی که موفق شده بودند فرار کنند –پناهندگان فلسطینی، سوری 

از قدم بعدی  نامطمئن  افغانستانی-، همه وحشت زده، خسته و  و 

خود بودند. اما علی رغم این خطرات، پناهندگان درنهایت بازگشتند 

تا »چیزی برای خوردن پیدا کنند«. 

میالد، یک پناهنده ی هزاره ی 19 ساله از افغانستان، باوجود رفتار 

گرم و اشتیاق برای گفت وگو به زبان انگلیسی که تقریباً بر آن تسلط 

کامل داشت، در مورد فاش کردن اطالعات شخصی اش –چه کسی 

است و از کجا آمده است- مردد بود.

میالد، ایستاده در بیشه ی زیتونی در شمال غربی ترکیه که تبدیل 

به کمپ قاچاق چی ها شده بود و در سرمای غروب آن روز، درنهایت 

از تجربه هایش که حتا باعث شده بودند او تمایلی به فاش کردن 

نامش نداشته باشد صحبت کرد. 

داستان او، پیچیده و طوالنی است. هزاره ها یک گروه قومی شیعه 

افغانستان و پاکستان زندگی  در  و فارسی زبان هستند که عمدتاً 

می کنند. 

آن ها به شکل گسترده به دلیل تفاوت های قومی و دینی شان مورد 

شیعه،  گروه های  دیگر  میان  در  حتا  می گیرند.  قرار  آزار  و  اذیت 

ویژگی های آسیایی آن ها اغلب به عنوان بهانه ای برای انکار حقوق 

آن ها به عنوان مهاجمان »مغول« استفاده می شود. 

آن ها نه تنها از سوی طالبان و دولت اسالمی عراق و شام )داعش( 

در  نیز  دیگر  قومی  گروه های  بلکه  می شوند،  مواجه  خشونت  با 

تبعیض آمیزی  رفتارهای  و  دیرینه  پاکستان، دشمنی  و  افغانستان 

نسبت به آن ها نشان می دهند. 

تا دهه ی 1970 بر اساس قوانین افغانستان هزاره ها از رسیدن به 

مقامات دولتی، ورود به دانشگاه یا داشتن جایگاه اجتماعی محروم 

بودند. وضعیت آن ها براساس قوانین طالبان کمی بهتر بود. 

طی  در  –و  کرزی  حامد  افغانستان  سابق  رییس جمهور  دولت  در 

شکل گیری دولت جدید به رهبری اشرف غنی-، هزاره ها برای پایان 

دادن به تبعیض های فرقه ای و قومی متحدی یافته بودند. 

در انتخابات سال 2010، آن ها دست آوردهای بسیار زیادی داشتند. 

تنها حدود 9 درصد  زده می شود هزاره ها  این که تخمین  علی رغم 

جمعیت را تشکیل می دهند، آن ها 20 درصد کرسی های پارلمان را 

به دست آورده بودند. در انتصاب های دولت کرزی نیز جایگاه های 

خوبی داشتند. 

رقم  این  که  داده اند  رای  انتخابات  در  هزاره ها  درصد   85

قابل مالحظه ای است. هم چنین به دلیل تاکید بر اهمیت آموزش 

و تحصیالت، هزاره ها تبدیل به یک نیروی سیاسی در افغانستان 

شده اند. 

اما این دست آوردها از سوی دیگر گروه ها –به ویژه اقوام پرجمعیت 

و قدرتمند پشتون و تاجیک- به عنوان خطر دیده شده  و منجر به 

آغاز چرخه ی تازه ای از خشونت ها در افغانستان و پاکستان شدند. 

مردم هزاره اکنون نگران این هستند که با خروج نیروهای ناتو، تمام 

حمایت های قانونی که هزاره ها در افغانستان از آن برخوردار بودند، 

درحال فروپاشی است. 

سفر  هزاره ها  از  نفر  هزار  صدها  تا  است  شده  باعث  مسئله  این 

خطرناک را از کشور خود برای یافتن پناهی در اروپا آغاز کنند. 

میالد که پسری تحصیل کرده و باهوش است، نمادی از هزاره هایی 

است که در طول مسیر قاچاق چیان در ترکیه، یونان و بالکان سفر 

می کنند. 

بسیاری از آن ها درحال فرار از فقر خردکننده و آزار و اذیت شدیدی 

اکثر  تقریباً  اما  می شوند.  روبه رو  آن  با  خود  وطن  در  که  هستند 

مجردی  جوان  مردان  همه  می کنند  سفر  اروپا  به  که  هزاره هایی 

هستند که به دنبال تحصیالت هستند. 

سهمیه های قومی در سیستم دولت، ارتش و مکاتب قرار بود منجر 

به توزیع مساوی انتصاب ها در دانشگاه ها و دولت شود. درعوض، 

هزاره ها قربانی موفقیت خودشان شدند. 

میالد گفت باوجود موفقیت آن ها در تحصیالت، »تمام جایگاه ها 

برای پشتون ها و تاجیک ها است«. 

برای بسیاری از هزاره ها، ترک افغانستان یک تصمیم خانوادگی 

است. فقر هزاره ها به این معناست که هر خانواده تنها پول کافی 

برای فرستادن یک عضو خانواده دارند که معموالً فرزند پسر ارشد 

است –کسی که احتمال موفقیتش در سفر به اروپا بیشتر است. 

در بندز لزبوس، محمد رضا از مشکالتی که برای رسیدن به خاک 

اروپا با آن مواجه شده بود صحبت می کرد. این پسر 18 ساله گفت: 

»تمام خانواده ام با آمدن من به این جا موافق بودند«. 

خانواده ی او به عنوان پناهنده در ایران زندگی می کنند و با تبعیض 

مداوم از سوی دولت و دیگر پناهندگان مواجه هستند. آن ها تصمیم 

گرفتند محمدرضا را به اروپا بفرستند که در نهایت به نفع تمام آن ها 

تمام می شود. 

رضا که خوش پوش و مرتب بود، از رنج های خود در طی سفر برای 

رسیدن به لزبوس تعریف می کرد که برای تمام پناهندگان عادی 

است. 

رضا گفت: »ما از تهران تا مرز ایران و ترکیه را با یک وانت آمدیم. 

ظرفیت وانت ده نفر بود و برای حیوانات و گوسفندان استفاده می شد 

و ما 25 یا 26 نفر بودیم«. پس از آن، این گروه برای 20 ساعت از 

کوهی باال رفته بودند تا به ترکیه برسند؛ جایی که قاچاق برها قایق ها 

را هم آهنگ کرده بودند. 

رضا توضیح داد: »ظرفیت قایق 25 تا 30 نفر بود. ما در قایق 49 

و  آب  این که  از  بعد  و  بود  آب شده  از  پر  ما  بودیم... کشتی  نفر 

سوخت با هم مخلوط شدند، موتور قایق را از دست دادیم«. 

پولیس ترکیه قایق آن ها را دیده بود ولی از جایی که به آب یونان 

رسیده بودند، آن ها را نجات نداده بود. 

می کردیم  روشن  چراغ  می دادیم،  تکان  پرچم  »ما  گفت:  رضا 

درنهایت  مردم  ندادند«.  اهمیتی  آن ها  اما  می کردیم  سروصدا  و 

با دست پارو بزنند و خوش بختانه پس از چند  تصمیم گرفتند که 

ساعت به زمین رسیدند. 

علی، یکی دیگر از جوانان هزاره ای که به لزبوس وارد شده است 

درمورد دلیل آمدنش به این سفر خطرناک به سوی اروپا توضیح داد. 

علی گفت: »خانواده ام نمی دانند من این جا هستم... من به آن ها 

گفتم که برای یک ماه به والیت دیگری می روم. آن ها نمی دانند که 

من اکنون در اروپا هستم. زمانی که من به مقصد رسیدم، به آن ها 

زنگ می زنم و می گویم«. 

علی گفت یکی از دالیل او برای ترک وطن، احساس منفی به مردم 

آن ها  بوده است: »آن جا همه چیز درمورد سیاست است.  خودش 

نمی توانند ما را به عنوان یک انسان بپذیرند. آن ها فکر می کنند که 

هزاره ها مسلمان نیستند. این درست نیست. زمانی که شخصی )از 

با هزاره خواندن تالش  به اهداف خود می رسد، دیگران  هزاره ها( 

می کنند به آن ها توهین کنند«. 

در کشوری که حتا نام آن ها نیز یک لکه ی ننگ است، تعداد اندکی 

از هزاره ها آینده ای برای خود و فرزندانشان در افغانستان می بینند. 

علی رغم عبور از این مسیر و رسیدن به اتحادیه ی اروپا، تعداد کمی 

از مردم هزاره احساس شادی می کنند فقط به آرامش می رسند. حتا 

همان زمان نیز آن ها اغلب خیلی زود متوجه می شوند که سفرشان 

هنوز هم به پایان نرسیده است. 

مرتجم: معصومه عرفانی

فرار هزاره ها از افغانستانمنبع: الجزیره /کوین کسمیز

هزاره ها یک گروه قومی شیعه و فارسی 
زبان هستند که عمدتاً در افغانستان و 
پاکستان زندگی می کنند. 
آن ها به شکل گسترده به دلیل 
تفاوت های قومی و دینی شان مورد 
اذیت و آزار قرار می گیرند. حتا 
در میان دیگر گروه های شیعه، 
ویژگی های آسیایی آن ها اغلب 
به عنوان بهانه ای برای انکار حقوق آن ها 
به عنوان مهاجمان »مغول« استفاده 
می شود. 
آن ها نه تنها از سوی طالبان و دولت 
اسالمی عراق و شام )داعش( با 
خشونت مواجه می شوند، بلکه 
گروه های قومی دیگر نیز در افغانستان 
و پاکستان، دشمنی دیرینه و رفتارهای 
تبعیض آمیزی نسبت به آن ها نشان 
می دهند. 

سفری از روی ناگزیری: 



آسمانی  اجرام  به  نسبت  تصوری  چه  ما  اجداد 

برای  هستی  جهان  عظمت  و  بزرگی  داشتند؟ 

می توان  قاطعیت  با  اما  بود؟  حد  چه  تا  آن ها 

به  کردن  نگاه  با  مغاره نشین  انسان  حتا  گفت، 

این جا  به  چه گونه  می پرسیده:  خود  از  آسمان 

رسیده ایم، جهان ما چه گونه آغاز شده و به کجا 

ختم می شود؟ حس کنجکاوی و دانش بشری 

که  شده  منجر  ابزاری  و  دستگاه ها  ساخت  به 

سیارات  سطح  در  آگاه  انسان  از  نمایندگی  به 

زمین  به  و  اند  گردش  در  آن ها  اقمار  بدور  و 

تلسکوپ های  امروزه  می فرستند.  اطالعات 

فضایی و زمینی اسرار کائنات را برای ما بازگو 

تالش  این  در  افغانستان  نقش  اما  می کنند. 

دانش  به  نسبت  ما  آیا تصور  جهانی کجاست؟ 

ستاره شناسی همان اختربینی یا فال بینی است 

سیارات  و  ستارگان  می دانند  مردم  حاال  یا  و 

باعث  و  نداشته  بشر  سرنوشت  در  نقشی  هیچ 

خوشبختی یا بدبختی او نمی شود. برای این که 

عرصه  در  را  جایگاهی  چه  اخترشناسی  بدانیم 

آموزش ما دارد به سراغ انجمن نجوم افغانستان 

در یکی از مکاتب خصوصی کابل رفتم.

یک  با  روزها  این  افغانستان  نجوم  انجمن 

خصوصی  عالی  لیسه  به  سیار  افالک نمای 

معرفت می رود تا نمایش و آموزش نجومی برای 

با  بیشتر  آشنایی  به خاطر  کند.  برگزار  شاگردان 

نحوه کار انجمن نجوم افغانستان دقایقی پای 

انجمن  این  رییس  بخشی  یونس  صحبت های 

نشستم.

افغانستان  نجوم  انجمن  رییس  بخشی  یونس 

فیزیک  از  بخشی  »اخترشناسی  می گوید: 

است و فیزیک یکی از مضامین مهم آموزشی 

قوانین  می تواند  اخترشناسی  مکاتب.  در 

بر  تأثیرگذار  و  هستی  جهان  بر  حاکم  فیزیک 

فعالیت های روزمره ما را شرح دهد. ما از طریق 

جذابیت  ساده  زبان  به  شرح  و  نجومی  نمایش 

و  می دهیم  نشان  شاگردان  به  را  فیزیک  علم 

به آن ها می گوییم جهان ما چه زمانی آغاز شده 

و سرنوشت جهان به کجا ختم می شود. نجوم 

جایگاه ما را در جهان هستی شرح می دهد. با 

همین هدف یونسکو سال 2009 را سال جهانی 

ترغیب  نجوم  آموزش  به  را  تا همه  نامید  نجوم 

کند.«  

برای  نخست  »در  می گوید:  بخشی  یونس   

چیز  به  کنجکاوی  حس  جز  نجوم،  آموزش 

تماشای  با  می توانید  ندارید.  نیاز  دیگری 

مسیر  ستارگان  و  خورشید  ماه،  ستارگان، 

را در آسمان  این اجرام و جایگاه آن ها  حرکت 

ابزار های  از  ما  مکاتب  در  بگیرید.  یاد  شب 

رنگ های  دادن  نشان  برای  منشور  مانند  ساده 

مختلف نور خورشید، از آسمان نما برای نمایش 

نقشه ستارگان و از صفحه گردانه برای نمایش 

می کنیم.  استفاده  ماه  و  خورشید  موقعیت 

شاگردان هم می توانند به کمک قلم و یک ورق 

کاغذ ساعت آفتابی بسازند و با اندازه گیری سایه 

قلم، اوقات دقیق روز را محاسبه کنند. می توانند 

قوانین فیزیک، جاذبه و تابش الکترومقناطیس 

را به صورت تجربی یاد بگیرند.« 

تنها سیاره مناسب برای حیات 

ما  کار  دیگر  »بخش  می گوید:  بخشی  یونس 

اقمار  سیارات،  ستارگان،  درباره  توضیحات 

شاگردان  به  ما  است.  آسمانی  اجرام  دیگر  و 

طبیعی  عناصر  همه  که  می دهیم  توضیح 

مثالً  شده.  پخته  ستارگان  دل  در  روزگاری 

که  را  اکسیجنی  ماست،  خون  در  که  آهنی 

را  ما  استخوان  که  کلسیمی  می کنیم،  تنفس 

ساخته همه روزگاری زیر فشار و حرات زیاد در 

هسته ستارگان ترکیب شده و بعد از مرگ ستاره 

به صورت ابری از عناصر به فضا پخش شده اند. 

به آن ها توضیح می دهیم چرا زمین تنها سیاره 

مناسب برای حیات است. برای جذابیت بیشتر 

موضوع و توضیح اجرام آسمانی یک افالک نما 

داریم. افالک نما شبیه یک گنبد تاریک است 

که زیر آن شما همه اجرام آسمانی را در اندازه 

سیار  ما  افالک نمای  می بینید.  بزرگ  بسیار 

و  گوشه  هر  و  مکتب  هر  به  می توانیم  و  است 

کنار شهر ببریم.« 

را  نجوم  آموزش  افغانستان  نجوم  انجمن  چرا 

است،  برگزار کرده  در سطح مکاتب خصوصی 

یونس بخشی می گوید: »پاسخ آن خیلی ساده 

یا  بروکراسی  نوع  هیچ  این که  دلیل  به  است. 

کالس های  برگزاری  برای  اداری  مشکالت 

ندارد.  وجود  خصوصی  مکاتب  در  ما  نجومی 

فقط کافیست با مدیریت مکاتب صحبت کنید 

تا به شما اجازه برگزاری برنامه ها را دهد. شاید 

در آینده بتوانیم با تعداد مدرسین بیشتر به سراغ 

به  زمان  آن  تا  ولی  برویم  هم  دولتی  مکاتب 

ادامه می دهیم و  فعالیت در مکاتب خصوصی 

به ترویج نجوم در میان شاگردان مکاتب متعهد 

هستیم.«

 تاریخچه 
زمانی  چه  این که  به  پاسخ  در  بخشی  آقای 

فعالیت  به  آغاز  رسمأ  افغانستان  نجوم  انجمن 

همکاری  با   2009 سال  »در  می گوید:  کرد،  

رسمأ  را  افغانستان  نجوم  انجمن  دوست  چند 

به  عرصه  چندین  در  کنون  تا  نمودیم.  ثبت 

عالقه مندان  میان  در  نجومی  دانش  ترویج 

افغانستان  نجوم  انجمن  می باشیم.  فعال 

متأسفانه تنها نهاد نجومی در سطح کشور است 

ترویج  عالقه مندان  میان  در  را  نجوم  علم  که 

می نماید. ما اکنون عضو انجمن منجمین بدون 

هستیم.  نجومی-  بین المللی  نهاد  یک  مرز- 

کاروان  در  را  نقشی  طریق  این  از  به هرحال 

به  برای ترویج و گسترش دانش نجوم  جهانی 

کنون  تا  می کنیم.  ایفا  افغانستان  از  نمایندگی 

چندین رویداد نجومی، خورشید گرفتگی جزئی 

سال 2010، گذر سیاره زهره در سال 2012 را 

برای عالقه مندان برگزار نمودیم. سیاره زهره در 

سال 2012 برای آخرین بار در صد سال آینده 

انجمن  کرد.  عبور  خورشید  صفحه  مقابل  از 

منجمین بدون مرز 100 عدد عینک خورشیدی 

میان  در  عینک ها  توزیع  با  ما  و  فرستاد  ما  به 

عالقه مندان این رخ داد قرن را در چندین نقطه 

شهر کابل جشن گرفتیم. ما برنامه های زیادی 

عالقه مندان  برای  خصوصی  تلویزیون های  در 

جامعه  ذهنیت  تغییر  برای  اما  نموده ایم.  تهیه 

به  نسبت  غلط  باور های  و  خرافات  با  مبارزه  و 

یک  گذر  یا  و  گرفتگی  ماه  گرفتگی،  خورشید 

گیرد.  زیادی صورت  تالش های  باید  دنباله دار 

برای  توانسته  حال  تا  افغانستان  نجوم  انجمن 

معلول  افراد  به شمول  عالقه مندان  از  خیلی 

توضیح دهد که خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی 

هیچ تأثیری بر سرنوشت ما ندارد و فقط در اثر 

و  زمین  خورشید،  شدن  هم ردیف  و  جابه جایی 

ماه بوجود می آید.«

 نجوم مقدماتی برای همه
در  نجوم  آموزش  گسترش  برای  بخشی  یونس 

افغانستان به این باور است  که یک انجمن به 

این همه مکاتب کار کند.  با  تنهایی نمی تواند 

باید  معارف  وزارت  نجوم،  آموزش  پیشبرد  برای 

کشور های  اکثر  نماید.  اقدام  سریع تر  هرچه 

را  نجوم  بدین سو   2009 سال  از  جهان سومی 

ما در سال 2010  نمودند.  تعلیمی  جزو نصاب 

برای  مقدماتی  »نجوم  نجومی  کتاب  اولین 

همه« را در 2000 جلد چاپ نموده و در مکاتب 

توزیع  بامیان  و  ننگرهار  پروان،  کابل،  مختلف 

چند  جمعیت  برای  کتاب  تعداد  این  کردیم. 

است.  ناچیز  خیلی  مکاتب  شاگردان  میلیونی 

مراجع  به  مراجعه  با  می تواند  معارف  وزارت 

را  میلیون ها جلد کتاب  بین المللی هزینه چاپ 

بدست بیاورد. ما به عنوان اولین نهاد با تجربه 

تا وزارت  آماده هستیم  آموزش نجوم  در بخش 

به  ولی  رسانیم.  یاری  راستا  این  در  را  معارف 

علت این که امروزه در کشور خیلی از عرصه ها 

حتا آموزش، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته، 

این  به  عالقه مندی  اصالً  معارف  وزارت  شاید 

کار نداشته باشد. من به عنوان رییس انجمن 

نجوم افغانستان و یک شهروند آگاه نقش خود 

را در تنویر ذهن نسل آینده کشور ایفا می نمایم. 

با هدف نهادینه شدن آموزش نجوم در کشور ما 

لیسه عالی معرفت  را در  انجمن نجومی  اولین 

و  سیاسی  آشفته  اوضاع  این  در  کردیم.  ایجاد 

کودکان  ذهنیت  می تواند  نجوم  آموزش  جنگ، 

افغان را نسبت به جهان هستی متحول نماید. 

با  مکتب  شاگرد  هر  به خصوص  و  انسان  هر 

درک عظمت و شگفتی جهان هستی به عظمت 

پی  هستی  جهان  آفریدگار  واقعی  توانایی  و 

می برد. 
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در پی انتقاد های گسترده ی مردم از گروه طالبان 
و کم توجهی شان به حقوق انسانی شهروندان 
حقوق  طالبانی  »اعالمیه ی  طالبان  افغانستان، 
بشر« را منتشر کردند. کارشناسان مسایل حقوق 
بشر ضمن استقبال از این ابتکار انسانی طالبان، 
در مورد چند ماده از این اعالمیه اظهار نگرانی 
آمده  اعالمیه  این  یازدهم  ماده ی  در  کرده اند. 
است : »هر انسان، فارغ از مذهب و نژاد و زبان 
که  است  مکلف  خود،  سیاسی  گرایش های  و 
او  بوی  از  عالم  َگنده گان  که  بدهد؛ چندان  بو 

بی هوش شوند.«
برده  کار  به  ادبیات  که  باوراند  این  بر  منتقدان 
شده در این بند اعالمیه خصلت تکلیفی دارد و 
می تواند مورد سوءاستفاده ی کسانی قرار بگیرد 
که از درک نیات خجسته ی طالبان در این زمینه 
عاجز اند. رجب اهلل بانان، یکی از فعاالن حقوق 
طالبان  »اگر  گفت:  باره  این  در  کابل،  در  بشر 
مطرح  یک حق  عنوان  به  را  دادن  بو  مسئله ی 
می کردند، ما با آن مشکلی نداشتیم. اما استفاده 
می دهد  نشان  اعالمیه  این  در  تکلیف  زبان  از 
که دوستان طالب ما هنوز در سپهر اندیشه های 
مدرِن مبتنی بر تحقق بوِی فردی وارد نشده اند.«

در بند بیست و سوم اعالمیه ی طالبانی حقوق 
و  بی گناه  مردم  بر  کردن  »حمله  آمده:  بشر 
غیرنظامی واجب نیست و هر بشِر طالب حق 
بر  باشد،  یا مریض  دارد، در صورتی که خسته 

مردم بی گناه حمله نکند.«
این  بشر  حقوق  مسایل  کارشناسان  از  عده یی 
قایل  که  اند  معتقد  و  دانسته  ناقص  نیز  را  بند 
باعث  طالب  بشرهاِی  برای  حقی  چنین  شدن 
محجوبه  شد.  خواهد  مردم  شدید  سردرگمی 
پارلمان،  بشر  کمیسیون حقوق  رییس  عالم زی 
دور بعدی، در این باره گفت: »سابق در کوچه ی 
ما طالبان زیاد حمله می کردند و هر دفعه یک 
چند نفر از این کراچی وان ها و خرکارها را تلف 
می کردند. بعد از هر حمله تا یک ماه شکر خدا 
کوچه ی ما از دست خرگادی و دست فروش و 
بوت پالیش آرام بود. حالی که طالب هم بچه 
ننه شده و روشن فکر بازی می کند، َمُچم ما این 
از  رقمی  چه  را  نظامی  غیر  اصطالح  به  مردم 

کوچه گم کنیم؟«

اعالمیه ی طالبانی
 حقوق بشر














آموزش نجوم 
در مکاتب خصوصی کابل

   دوشنبه 11 عقرب، 1394سال چهارم شماره 942

آقای بخشی در پاسخ به این که 
چه زمانی انجمن نجوم افغانستان 
رسمأ آغاز به فعالیت کرد،  
می گوید: »در سال 2009 با 
همکاری چند دوست انجمن 
نجوم افغانستان را رسمأ ثبت 
نمودیم. تا کنون در چندین 
عرصه به ترویج دانش نجومی 
در میان عالقه مندان فعال 
می باشیم. انجمن نجوم افغانستان 
متأسفانه تنها نهاد نجومی در 
سطح کشور است که علم نجوم 
را در میان عالقه مندان ترویج 
می نماید. ما اکنون عضو انجمن 
منجمین بدون مرز- یک نهاد 
بین المللی نجومی- هستیم. 
به هرحال از این طریق نقشی 
را در کاروان جهانی برای 
ترویج و گسترش دانش نجوم 
به نمایندگی از افغانستان ایفا 
می کنیم. 

گزارش از: اختر سهیل



دیروز  ترکیه  پارملانی  انتخابات  روز:  اطالعات 
یک شنبه، 10 عقرب، برگزار شد، در حالی که 
و  رسیده  پایان  به  انتخابت  این  در  رأی گیری 
تقریباً دو سوم آرا شمرده شده، رسانه های ترکیه 
توسعه  و  عدالت  حزب  که  می دهند  گزارش 
کمی بیش از نیمی از کرسی های پارملان را به 

دست خواهد آورد.
به نقل از بی بی سی، حزب رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور، تاکنون حدود ۵۲ درصد آرا را به 

دست آورده است.
اردوغان،  طیب  رجب  جمهور  رییس  پیشرت 
به  اشاره  با  بنیان گذار حزب »عدالت و توسعه« 
درگیری ارتش و نیروهای کرد گفته بود که تنها 
حزب  این  سوی  از  کرسی ها  اکرثیت  کسب 
می تواند انتظار رای دهندگان را در مورد بازگشت 

ثبات به کشور برآورده کند.
اما مخالفان آقای اردوغان معتقدند که پیروزی 
تقویت  باعث  توسعه  و  عدالت  حزب  مطلق 

گرایشات اقتدارگرایانه او می شود.
باشد، حزب  انتخابات همین  نهایی  نتیجه  اگر 
عدالت و توسعه دوباره به تنهایی قادر به تشکیل 

دولت خواهد بود.
دموکراتیک  حزب  که  است  حاکی  گزارش ها 
بیش  خلق ها که مورد حامیت کردهاست هم 
از ده درصد آرا را به دست آورده و بنابراین در 
پارملان حضور خواهد داشت. حزب جمهوری 
خواه خلق، بزرگ ترین حزب مخالف دولت هم 

بیش از ۲۲ درصد آرا را کسب کرده است.
مردم ترکیه برای بار دوم طی پنج ماه گذشته، روز 

گذشته در انتخابات پارملانی رشکت کردند.
حزب عدالت و توسعه در انتخاباتی که پنج ماه 
پیش برگزار شد، نتوانست اکرثیت کرسی ها را به 

دست آورد.

بحران  رس  بر  گفت وگو  روز:  اطالعات   
مرکل، صدراعظم آملان  انگال  بین  پناه جویان 
آملان  حکومت  ائتالفی  حزب  دو  رهربان  و 

دیروز، یک شنبه، بی نتیجه پایان یافت.
هم چنان تصمیم برای ایجاد »منطقه ترانتزیت« 

به تعویق انداخته شده است.
مطبوعاتی  دفرت  گفت گو،  ساعت  دو  از  بعد 
توافقی  هیچ  که  داد  خرب  آملان  حکومت 
را  آن  او  که  آن چه  جز  به  نیامده  دست  به 
رهربان  خواند.  منت«  در  اساسی  »مشرتکات 
خود  گفت وگوهای  ائتالفی  حکومت  احزاب 

را روز پنجشنبه ادامه خواهند داد.
یکشنبه  روز  نشست  دویچه وله،  از  نقل  به   

»فرانکفورتر  روزنامه  گزارش  با  شد  هم زمان 
گفته  آن  در  که  زونتاگسایتونگ«  الگامیرن 
اتحادیه  رسان  اخیر  نشست  در  مرکل  شده 
پناه جویان  شامر  که  است  داشته  اذعان  اروپا 
مسیر بالکان ممکن است به یک میلیون نفر 
برسد. مقامات حکومت او پیش از این، شامر 

آوارگان را 800 هزار نفر برآورد کرده بودند.
معاونان  از  یکی  گومبل،  شیفل  تورسنت 
به  دموکرات«  »سوسیال  حزب  رهرب  گابریل، 
برگزاری  از  پیش  زونتاگ«  ام  »ولت  روزنامه 
بود که حزب آن ها  نشست روز یکشنبه گفته 
مرز  طول  در  ترانزیت  کمپ های  ایجاد  طرح 

آملان – اتریش را »به شدت رد می کند.«

درون  نشست  حزب،  سه  هر  که  شنبه  روز 
برگزار کردند، گابریل گفت که  را  حزبی خود 
پذیرش  و  ثبت  مراکز  از  »بسیاری  رضور است 
داخل  را  پناهندگی  درخواست های  اولیه« 

آملان بررسی کنند.
سوسیال  »اتحاد  حزب  حال،  همین  در 
از  پیش  زیهوفر  هورست  رهربی  به  مسیحی« 
مرکل  خانم  برای  موعدی  را  یکشنبه  روز  این 
باز«  »آغوش  سیاست  او  تا  بود  کرده  تعیین 
خود را پایان بخشد و گزینش رسیع مانند »بله 
آن  غیر  در  مناید؛  ایجاد  مرزها  در  را  خیر«  یا 
دست  روی  را  اضطراری«  »اقدامات  حزب  این 

می گیرد.

ارتش  اطالعات  سازمان  رییس  روز:  اطالعات 
گفته  خصوصی  جلسه ای  در  )آمان(  ارسائیل 
تکنالوژیک  جنگ  درگیر  ارسائیل  و  ایران  که 
به  اسالمی  جمهوری  که  داده  هشداد  و  هستند 
رسعت در حال پُر کدن فاصله اش با ارسائیل در 

نربد است.
روزنامه  گزارش  به  و  بی بی سی  از  نقل  به 
اکتوبر،   ۲9 پنج شنبه،  روز  لوی  هرتزل  هاآرتص، 
در یک جلسه سخرنانی خصوصی گفته است:» 
ما در ده سال آینده وارد  بپرسید آیا  از من  اگر 
من  جواب  نه،  یا  شد  خواهیم  ایران  با  جنگ 
درگیر  هم اکنون  ما  بود:  خواهد  غیرمنتظره 
مهندسان  هستیم.  ایران  با  تکنالوژیک  جنگی 
ما امروز در حال نربد با مهندسان ایرانی هستند 

پیدا  بیشرتی  اهمیت  روز  به  روز  جنگ  این  و 
می کند.«

وی نربد دو طرف را »جنگ بر رس قابلیت های 
از  و  دانسته  نظامی«  و  تسلیحاتی  اطالعاتی، 
رسعت پیرشفت ایران در این زمینه ابراز نگرانی 
ما  »امروز  است:  گفته  لوی  جرنال  است.  کرده 
دست باال را داریم. اما ایران در حال نزدیک شدن 
تعداد دانشگاه ها و  ایران  انقالب  از زمان  است. 
دانشجویان ایرانی بیست برابر شده، در حالی که 
در ارسائیل این تعداد سه و نیم برابر شده است.«
چند  که  می شود  مطرح  حالی  در  نگرانی  این 
سازمان  سابق  رییس  کیت الکساندر،  پیش  ماه 
از  ارسائیل  و  ایران  که  گفته  امریکا  ملی  امنیت 
امکانات  »بهرتین  که  هستند  کشورهایی  جمله 

جنگ سایربی« را در سطح جهان دارند. 
ایران در طی سال های گذشته بارها مورد حمله 
قرار گرفته که مهم ترین حمله سایربی  سایربی 
انجام  ایران  علیه  کنون  تا  که  شده ای  شناخته 
تاسیسات هسته ای  به  استاکس نت  شده، حمله 

ایران در سال ۲010 است. 
برابر  در  را  خود  دفاعی  توان  کرده  سعی  ایران 
توان  بردن  باال  کنار  در  و  بربد  باال  این حمالت 
توان  کرده  تالش  اخیر  سال های  در  دفاعی، 
تهاجمی خود را هم در این زمینه افزایش بدهد. 
در گزارش سال ۲01۵ اداره اطالعات ملی آمریکا 
عنوان  به  شاملی  کره  و  چین  کنار  در  ایران  نام 
علیه  سایربی  تهدیدهای  اصلی ترین  از  یکی 

آمریکا مطرح شده است.

انتخابات  روز:  اطالعات 
آذربایجان  جمهوری  پارملانی 
برگزار  عقرب،   10 یکشنبه،  روز 
اپوزیسیون  نیروهای  که  شد 
تحریم  را  انتخابات  کشور  این 

کرده اند.
کمیسیون  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
آذربایجان  انتخابات  مرکزی 
یک  برای  رشایط  که  کرده  اعالم 

انتخابات شفاف فراهم است.
واجد  نفر  میلیون   ۵,9 حدود 
انتخابات  در  رشکت  رشایط 

فراخوانده شده اند تا 1۲۵ مناینده 
برگزینند.  پارملان را 

اپوزیسیون،  اصلی  گروه های 
نیروهای  ملی  شورای  جمله  از 
حزب   ،)CNFD( دموکراتیک 
دموکراتیک  حزب  و  مساوات 
را  انتخابات  این  آذربایجان 
اعالم  و  منی دانند  دموکراتیک 
رشکت  آن  در  که  کرده اند 

کرد. نخواهند 
حقوق  مدافعان  و  اپوزیسیون 
متهم  را  آذربایجان  دولت  برش 

مخالفان  از  بسیاری  که  می کنند 
احزاب  فعالیت  و  زندانی  را  خود 
انتخاباتی  رقابت های  در  را 

محدود کرده است.
که  می رسد  به نظر  حال  این  با 
نوین«  »آذربایجان  حاکم  حزب 
رییس  علی اوف،  الهام  به رهربی 
مشکلی  آذربایجان  جمهوری 
در  خود  اکرثیت  حفظ  در 
حزب  این  باشد.  نداشته  پارملان 
کامالً  انتخابات  که  است  گفته 

دموکراتیک برگزار خواهد شد.

اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان 
به دلیل  )OSCE( اعالم کرده که 
تحمیل شده  »محدودیت«های 
از  آذربایجان  مقامات  توسط 
این  به  بین املللی  ناظران  اعزام 
انتخابات چشم پوشی کرده است.

از  هیچ کدام  بین املللی  ناظران 
زمان  از  برگزارشده  انتخابات 
علی اوف  الهام  آمدن  کار  روی 
به عنوان  را  تا کنون   ۲00۳ در سال 
به رسمیت  دموکراتیک  انتخابات 

نشناخته اند.
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بگو مگو از

همکار داعشی من

پدرش  دارم.  داعش  طرفدار  اسالم گرای  همکار  یک  من 

الجزایری و مادرش اهل بوسنیا هرزگوینا است و خودش، بیش 

با او  از نصف عمرش را در ایرلند به رس برده است. ساعت ها 

گفت وگو می کنم. اعتامد به نفس عجیبی دارد، هیچ شکی به درستی افکارش ندارد، هیچ 

مصلحتی را در مقابل آرمان هایش، ارزشمند منی داند، به پیروزی اسالم گرایان جهادی، 

باور کامل دارد، شکست شوروی در افغانستان را بهرتین منونه ای ممکن بودن پیروزی 

جهادی ها می داند و احرتام عجیبی به افغانستان، افغانی و طالبان دارد.

در گفتامن این آدم ) و هم فکرانش(، می توان گیرایی عجیبی را یافت و حس کرد. 

این گیرایی و جذابیت، ریشه در متام چیزهای خوبی دارد که این ها وعده می دهند و رد 

متام چیزهای بد و زشتی است که در عامل واقعی منطقه وجود دارد. مثال ایشان متام 

دولت های منطقه را سزاوار نابودی می داند، مرزهای »استعامری« را قبول ندارد، حضور 

نیروهای خارجی در منطقه را غیر قابل قبول می داند، بی عدالتی و نابرابری در کشورهای 

اسالمی را مورد حمله قرار می دهد، نفت را رسمایه ی عمومی مردم می پندارد، تبیعض بر 

اساس نژاد، قوم، زبان و ... را غیر اسالمی می خواند و مهم تر از همه، اتحاد مسلامنان 

در مقابل کشورهای قدرمتند غربی و رشقی را یک رضورت می خواند.

و  شعارها  که  می شویم  متوجه  کنیم،  دقت  من(  همکار  و   ( این ها  گفتامن  به  اگر 

خواست هایی که قبال توسط نیروهای چپ منطقه پیکش می شد، خواست های آزادی 

و شعارهای  و خواست ها  غربی،  قدرت های  و سلطه ی  استعامر  بند  و  قید  از  خواهان 

این گفتامن جذاب،  به  این گفتامن جمع شده است. حاال،  اسالم گرایان معتدل در 

فریبنده و فربه، جذابیت عمل و روبه رو شدن با همه ی قدرت های منطقه و فرا منطقه را 

هم بیافزایید و ببینید که چقدر برای نیروهای جوان خواهان تغییر و رهایی از بی عدالتی، 

سلطه غرب و رشق، و شیوخ و دیکتاتوری های خودی، جذاب و انگیزه دهنده می شود.

در مقابل این گفتامن حرکت دهنده، چه چیزی قرار دارد؟ جنگ علیه تروریسم غربی ها، 

دولت های فاسد و ناکام، دولت های مستبد، حاکمیت های خاندانی، و یا دیکتاتوری های 

دالری  میلیون  چند  دفرت  و  عادی  مردم  میان  در  غالب  توطیه  تیوری  و  منطقه  خشن 

رییس جمهوری سابق حامد کرزی! نه جنگ غربی ها بر علیه تروریسم به خواست ها و 

آرزوهای مردم منطقه که جهادی های افراطی به آن متوسل می شوند، اهمیتی می دهد، 

نه دولت ها و حاکمیت های منطقه می توانند به آن خواست ها پاسخ اساسی و ریشه ای 

بدهند و نه نسبت دادن قدرت و گسرتش این گروه های افراطی جهادی به غربی ها از 

سوی مردم عادی می تواند گرهی از مشکل بگشاید.

و  منطقه  مردم  انداز  بر  بیناد  درماندگی های  نیافته،  پاسخ  خواست های  که  وقتی  تا 

بی عدالتی های کمر شکن وجود دارد، نیروهایی برای بازتاب آن، به وجود خواهند آمد و 

یا نیروهایی به آن توسل خواهند جست. تا وقتی که نیروی جدی دیگری برای بازتاب 

این خواست ها و درماندگی ها وجود ندارد، نیروهای افراطی جهادی را منی توان به این 

سادگی شکست داد. فعال، این ها این رسالت را دزیده اند و در دست دارند. ممکن است 

فشار نظامی این گروه را از آن قلمرو براند و یا در فالن کشور به زیر زمین براند، اما 

گروه های جهادی افراطی دیگر، بوجود خواهند آمد و یا آن گروه رسکوب شده در فالن 

قلمرو، از قلمرو دیگری رس بر خواهد آورد. شکست جدی این گروه ها، نیازمند پاسخ 

جدی به خواست های مردم منطقه، نجات مردم از درماندگی، و وجود نیروی بدیلی است 

که عدالت را جدی بگیرد.

زلزله سیاسی در راه است؟ 

نشستی،  در  مجاهدین،  فرماندهان  و  رهربان  از  شامری 

خواهان برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی شدند.

لویه جرگه ای که اعضا و حدود و ثغور آن از قبل تعریف شده 

است و صالحیت دارد قانون اساسی را تعدیل کند.

دوره  در  منایندگان  مجلس  اعضای  نداریم.  ولسوالی  شوراهای  حارض،  حال  در 

فراقانونی خود کار می کند. با توجه به این دو عامل و با در نظر گرفنت رسعت کارها 

در حکومت وحدت ملی، به سادگی و جدیت میشه گفت چنین لویه جرگه ای در یک 

سال دیگر برگزار منی شود.

حتا اگر خواست مجاهدین را نادیده بگیریم، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، 

اصالح نظام انتخاباتی و توزیع تذکره الکرتونیک، از بندهای اصلی توافق نامه سیاسی 

است.

ظاهرًا مجاهدین به نکته مهم و جدی چسپیده اند. به قول معروف »به مرگ گرفته اند، 

که درد راضی شود.«

نه مجاهدین مردان اصالح گر و نظام ساز و قانون گرایند و نه دولت کنونی کنش گر و 

فعال که بتواند با ابتکار عمل سیاسی، اوضاع را روبراه کند.

حس من این است که برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی بهانه است، تا دولت 

کهنه  برگزار شود،  چنین جرگه ای  وقتی  دهد.  تن  عنعنوی  برگزاری جرگه  به  حداقل 

کارانی چون سیاف، کرزی، قانونی، اسامعیل خان و دیگران می دانند چه گونه بازی 

کنند.

دولت وحدت ملی هنوز بخت و فرصت برای اصالح دارد. اما این فرصت بسیار اندک 

است.

نیت مجاهدین بیش از آن که اصالح باشد، چپه کردن دولت است. این که بعدش چه 

می شود مهم نیست. مجاهد طبیعتش همین است که فقط به چپه کردن می اندیشد.

آن چه اقبال مجاهدین را پررنگ می کند، مرکزگرایی، فردگرایی، عدم توجه به سیستم 

و در یک کالم »توهمی« است که رییس جمهور غنی نسبت به توانایی فردی خود 

دارد.

این یادداشت کوچک هشداری از یک زلزله سیاسی است. که »سیاسی اندیشی و 

لرزید.  خواهد  بنیان  دو  این  نشود،  حاکم  اجراییه  ریاست  و  ارگ  به  اگر  دورنگری« 

لرزیدنی.

Abdullah Watandar

Daoud Naji



انتخابات پارلمانی ترکیه؛ 
حزب عدالت و توسعه بیش از 52 درصد آرا را به دست آورد

گفت وگوی حکومت ائتالفی آلمان درباره پناه جویان بی نتیجه پایان یافت

ایران و اسرائیل درگیر جنگ تکنالوژیک هستند

انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان بدون شرکت احزاب مخالف
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رودی گارسیا، رسمربی رم پس از شکست 1-0 مقابل اینرت 
عنوان کرد که تیمش باید بی رحم تر بازی کند.

سمیر هندانوویچ در چندین صحنه دروازه اینرت را نجات داد 
و میرامل پیانیچ نیز در نیمه دوم از زمین مسابقه اخراج شد. 
در حالی که گارسیا مقرص شکست را عملکرد ضعیف خط 
بازی  باید بی رحم تر  تیم  حمله اش می داند، عنوان کرد که 

کند.
او گفت: فکر منی کنم شایسته شکست باشیم. فقط آمار 
نیست که این را نشان می دهد. البت مقرص ما هم هستیم 
نکردیم.  کار  دقت  با  دروازه  مقابل  در  کافی  اندازه  به  زیرا 
باید بیشرت حرکت  نا امید کنند. ژکو  نباید ما را  مهاجمین 
را  راه ها  اینرت متام  به خرج دهد.  بیشرتی  می کرد و رسعت 
بسته بود. فقط صالح توانست چند بار از آن ها عبور کند. 
مشکل ما امروز زدن رضبات نزدیک به دروازه بود. هندانوویچ 
کرد.  متوقف  را  ما  بار  چندین  و  بود  زمین  بازیکن  بهرتین 
رضبات پایانی مان خوب نبود، به اندازه کافی مقابل دروازه 

بی رحم نبودیم. باید این مشکل را رسیعا حل کنیم. 

روبرتو مانچینی، رسمربی اینرت عنوان کرد که نیمکت نشین 
کردن ایکاردی یک تصمیم تاکتیکی بوده است.

به  را  ایتالیا  لیگ  آقای گول  عنوان  ایکاردی فصل گذشته 
دست آورد ولی در فصل جاری تنها ۳ گول برای تیمش به 
مثر رسانده است. او اخیرا مقبال بلونیا موفق به گول زنی شد 
ولی شنبه شب گذشته مانچینی او را مقابل رم نیمکت نشین 
کرد. حال رسمربی ایتالیایی عنوان کرد که این اقدام، اقدامی 

تاکتیکی بوده است.
او گفت: این تصمیم ما بود زیرا منی خواستیم به رم فرصتی 
بدهیم. به بازیکنان تکنیکی نیاز داشتیم که بتوانند به تنهایی 
به سمت دروازه حریف حمله کنند. به بازیکنانی رسحال نیاز 
داشتیم، مثل یووتیچ که سخت تالش کرد و به فضاها حمله 
برد. او خیلی خوب بود و از خودگذشتگی باالیی نشان داد. 
فرو  باشد،  نداشته  قوی  پی  اگر  است،  خانه  یک  مثل  تیم 
و  داشتیم  رم  مقابل  خوبی  خیلی  بازی  ما  ریخت.  خواهد 

نتیجه 1-0، نتیجه خیلی خوبی بود. 

می شود،  مصدومیت  دچار  بیگاه  و  گاه  که  رویس  مارکو 
و  می گذارد  رس  پشت  را  جلویی  به  رو  روند  روزها  این 
تا سهم  زد  تنهایی دو گول  به  تیمش  بازی گذشته ی  در 
بروسیا  حساب  به  بازی  امتیاز  سه  شدن  واریز  در  بسزایی 

دورمتوند داشته باشد.
ساعتی پیش در آخرین روز هفته یازدهم فصل ۲01۵-16 
در  که  بود  دورمتوند  بروسیا  میزبان  وردربرمن  بوندسلیگا 

پایان بازی را با نتیجه ۳ بر 1 به زردپوشان واگذار کرد. 
اول  این مسابقه مارکو رویس که زننده گول  پایان  از  بعد 
دشواری  حد  از  بیش  کار  گفت:  بود،  دورمتوند  سوم  و 
علی رغم  اول  نیمه  در  اما  کردیم  بازی  باحوصله  داشتیم، 
بین  نداشتیم.  زمین  در  را  الزم  رسعت  نتیجه،  در  برتری 
دو نیمه قرار گذاشتیم با فشار بیشرتی بازی کنیم و توپ 
الزم  نتیجه  هم  نهایت  در  درآوریم؛  گردش  به  بیشرت  را 
نظر  به  شاید  آن چه  از  سخت تر  بازی  این  اما  گرفتیم.  را 
نگاه  مسلام  باشی،  جدول  دوم  تیم  وقتی  بود.  می رسید 
بایرن  البته  می کند؛  کار  چطور  نخست  تیم  که  می کنی 
فعال فاصله زیادی با ما دارد اما ما هم در تالش برای کم 
کردن این فاصله هستیم. در بوندسلیگا رسعت باالست و 

ما روی اهداف و برنامه های خود مترکز کرده ایم. 
سه  توانستیم  که  خوشحالیم  گفت:  هم  گینرت  ماتیاس 
خانه  به  پر  دست  با  و  کرده  خود  آن  از  را  مسابقه  امتیاز 
داشتیم،  خوبی  بسیار  نتیجه  اول  نیمه  در  ما  برگردیم. 
استفاده  آمده  پیش  متعدد  فرصت های  از  آن  از  بعد  اما 

نکردیم، زیرا برمن خیلی خوب دفاع می کرد. 

الپورتا: 
بارسا باید پاسخ کوبنده ای به یوفا بدهد

پیگرینی: 
هارت هم انسان است و اشتباه می کند

فان خال: 
موقعیتی برای پیروزی نداشتیم

مورینیو: 
فکر منی کنم از چلسی اخراج شوم

اوزیل، 
بهرتین هافبک اروپا از نظر آماری

پوچتینو: همه مربی های لیگ برتر ترس
 اخراج شدن دارند

انریکه: 
در غیاب مسی متحدتر شده ایم

خوان الپورتا، رئیس پیشین باشگاه بارسلونا 
از مدیران فعلی این باشگاه خواست تا در 
و  کرده  ایستادگی  یوفا  مالی  جرایم  مقابل 

واکنش کوبنده ای نشان دهند.
باشگاه  بار  دو  اخیر،  ماه  چند  در  یوفا 
یورویی  هزار  و 40  با جرایم ۳0  را  بارسلونا 
مواجه ساخته است. دلیل این کار، حضور 
پرچم های کاتالونیا در ورزشگاه برلین)فینال 
نیز در  بارسا و یووه( و  بین  قهرمانان  لیگ 
لورکوزن  و  بارسلونا  بازی  برگزاری  هنگام 
این  یوفا،  اعتقاد  به  است.  بوده  نوکمپ  در 
ورزش  در  سیاست  دخالت  منونه  پرچم ها 
مغایرت  اتحادیه  این  اصول  با  که  هستند 

دارند. 
خوان الپورتا در مصاحبه با رادیو کاتالونیا، 
من،  اعتقاد  به  گفت:  رابطه  همین  در 
جریمه،  دو  هر  به  نسبت  بارسلونا  باشگاه 
ما  است.  داده  نشان  خود  از  نرمی  واکنش 
معموال شاهد این هستیم که در بازی های 
نیز  است  میهامن  بارسلونا  وقتی  اروپایی 
کاتالونیا  پرچم های  با  هواداران  برخی 
بازی  در  که  امیدوارم  می شوند.  حارض 
بوریسوف  باته  مقابل  در  چهارشنبه  روز 
حداکرثی  حضور  شاهد  نوکمپ،  در 
می تواند  این  باشیم.  کاتالونیا  پرچم های 

پاسخ کوبنده ای به یوفا باشد. 

منچسرتسیتی،  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 
جو  از  نوریچ،  مقابل   1-۲ پیروزی  از  پس 
هارت، دروازه بان  تیمش که یک گول بد در 

این دیدار خورد، دفاع کرد. 
نیکالس  گول  با  سیتی  ابتدا  دیدار  این  در 
اوتامندی در دقیقه 67 پیش افتاد اما  اشتباه 
 8۳ دقیقه  در  نوریچ  تا  شد  باعث  هارت 
به  که  حالی  در  بکشد.  تساوی  به  را  کار 
نظر می رسید این  دیدار با تساوی به پایان 
بار  خواهد رسید، یحیی توره در دقیقه 89 
در  آبی ها  انداخت.  پیش  را  سیتی  دیگر 
 وقت های اضافه یک پنالتی دیگر را توسط 
با  و  دادند  دست  از  کوالروف  الکساندر 

هامن نتیجه ۲-1 به  پیروزی رسیدند.  
از  گول  آن  گفت:  خربنگاران  به  پیگرینی 
چنین  اوقات  گاهی  بود.  بدشانسی  روی 
انسان  هارت  هم  می دهد.  رخ  اتفاقاتی 

از  جدا  کند.  اشتباه  است  ممکن  و  است 
به  تنها دو شوت  این دیدار  این اشتباه، در 
دروازه او زده شد  و او آن ها را مهار کرد زیرا 

دروازه بان خیلی خوبی است.  
هم  دیدار  این  مورد  در  شیلیایی  رسمربی 
کرد.  بازی  خوب  خیلی  نوریچ  گفت: 
ما  و  می  کردند  دفاع  مترکز   100 با  آن ها 
از  را  آوردیم  دست  به  که  موقعیت هایی 

دست دادیم. 
گول  به  اوتامندی  توسط  این که  از  بعد 
هارت  متاسفانه  اما  باز شد  بازی،  رسیدیم، 
دقیقه   10 زده  شود.  تساوی  گول  داد  اجازه 
من  تیم  دقیقه   10 مهم ترین  بازی،  پایانی 
بار  بود. ما شخصیت مان را نشان دادیم و 
دیگر  برای پیروزی تالش کردیم. ما هرگز 
همیشه  زیرا  منی دانیم  شده  متام  را  بازی 
احساس می کنیم که می  توانیم گول بزنیم.  

منچسرتیونایتد،  رسمربی  خال،  فان  لوئیس 
کریستال  مقابل  گول  بدون  تساوی  از  پس 
نداشنت  به  دلیل  شاگردانش  از  پاالس، 

خالقیت کافی، انتقاد کرد. 
یونایتدها که در هفته های اخیر نتایج چندان 
درخشانی کسب نکردند، در دیدار شنبه شب 
رضایت  تساوی  به  هم  پارک  سلهرست  در 
دادند تا اکنون از آرسنال و منچسرتسیتی 4 

امتیاز عقب  بیفتند. 
وقتی  البته  گفت:  خربنگاران  به  خال  فان 
منی کنید،  ایجاد  زیادی  موقعیت های 
داشته  از  نتیجه  هم  شکایتی  منی توانید 
اتحادیه(  جام  )در  میدلزبورو  مقابل  باشید. 
پیروزی  برای  موقعیت هایی  می کنم  فکر 
داشتیم،  بنابراین شکست در آن دیدار بیشرت 
شنبه شب  دیدار  در  اما  بود  کننده  ناراحت 

موقعیتی برای پیروزی نداشتیم. 
فکر می کنم در این دیدار کامال واضح بود 
که کریستال پاالس بازی را خیلی خوب رشوع 
کرد. آن ها همه  توپ های دوم و سوم را بردند 
و ما منی توانستیم صاحب توپ شویم. بعد 
از 1۵ دقیقه، ما به بازی برگشتیم  و توانستیم 
جای مان را در زمین پیدا کنیم و موقعیت به 
وجود بیاوریم؛ از جمله موقعیتی که آندر هررا 

در  دقایق پایانی نیمه اول داشت.  
قدرت مندتر  پاالس  کریستال  دوم،  نیمه  در 
از نیمه اول بود. وقتی تیمی مانند کریستال 
می کند،  بلند  استفاده  توپ های  از  پاالس 
دارد.  وجود  ما  دروازه  روی  فشار  همیشه 
هم چنان فکر می کنم می توانستیم در نیمه 
میدان  برتر  تیم  امروز  ما  اما  بزنیم  دوم  گول 

نبودیم و این نگران کننده است.  

از   1-۳ شکست  از  پس  مورینیو  ژوزه 
چلسی  در  کار  ادامه  به  هم چنان  لیورپول 
چندان  را  رشایط  که  هرچند  است  امیدوار 

خوب ارزیابی منی کند.
شش  هفته،  یازده  از  پس  حاال  چلسی 
نازل  رده ی  در  و  دارد  کارنامه  در  شکست 
پانزدهم قرار دارد. مورینیو در پایان بازی و 
شک  گفت:  بازیکنانش  منایش  مورد  در 
ندارم که بازیکنانم برای کسب یک نتیجه 
خوب، همه توان شان را در زمین گذاشتند. 
بازیکن  به  و  بود  زیاد  اشتباهات مان  البته 
همه  امروز  چون  منی کنم؛  اشاره  خاصی 

باهم شکست خوردیم. 
روز  آخرین  این  این که  مورد  در  مورینیو 
گفت:  خیر  یا  بود  چلسی  در  مربی گریش 
فکر منی کنم اخراج شوم. هنوز زمان برای 

تغییر اوضاع دارم. 

خیامل  بابت  این  از  هواداران:  حامیت  و 
راضی  مرا  که  چیزی  اما  است  راحت 
که  نیست  هواداران  حامیت  می کند، 
با  هم  تحول  است.  تیمم  شدن  متحول 
حاصل  خوب  نتایج  کسب  و  زیاد  کار 
در  بازی  از  پس  بازیکنانم  می شود. 
رختکن واقعا ناراحت بودند و من برای شان 
که  هرچند  هستم؛  قائل  را  احرتام  حداکرث 
بازیکنانم تاکنون به آن چه شایستگی دارند 

نرسیده اند. 
و حاال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه اتفاقی 
که  می دانم  و  می روم  خانه  به  می افتد؟ 
سعی  هستند.  ناراحت  منزل  در  خانواده ام 
می کنم یکی دو مسابقه راگبی متاشا کنم 
تا کمی از حال و هوای باخت خارج شوم. 
فردا هم سعی خواهم کرد تیم را برای بازی 
روز چهارشنبه مقابل دیناموکیف مهیا کنم. 

امار،  طبق  آرسنال  هافبک  اوزیل،  مسوت 
هافبک های ۵  میان  در  را  عملکرد  بهرتین 

لیگ برتر اروپا به ثبت رسانده است.
او از عوامل اصلی حضور آرسنال در رده ی 
نیز  بوده و روز شنبه  برتر  لیگ  دوم جدول 
مقابل سوانسی، یک پاس گول عالی برای 
پیروز  تیمش  نهایت  در  تا  کرد  ارسال  ژیرو 
باالتر  پاس گول ،  لیست  در  او  میدان شود. 
بایرن  از  کاستا  و داگالس  از سانتی کازورال 

مونیخ، با 9 پاس گول صدرنشین است. پس 
از آن ها، رافائل از مونشن گالدباخ و میرامل 

پیانیچ از رم قرار گرفته اند.
هم چنین اوزیل از زمان پیوستنش به آرسنال، 
بیش از هر هافبک دیگری در لیگ برتربه 
 ۲۳( است  داده  گول  پاس  هم تیمی هایش 
پاس گول(. به نظر می رسد که ستاره سابق 
رئال بار دیگر به اوج برگشته و دوران افتش 

در آرسنال را پشت رس گذاشته است.

مائوریسیو پوچتینو، رسمربی تاتنهام عنوان 
کرد متامی مربیان لیگ برتر، خطر اخراج 

شدن را حس می کنند.
نشان  اخیر  فصل های  در  تاتنهام  مدیران 
مربیان  به  دادن  فرصت  اهل  که  داده اند 
پوچتینو  می رسد  نظر  به  و  نیستند  خود 
نیز این خطر را کم کم حس کرده است. 
پوچتینو در این رابطه گفت: در اروپا، فشار 
همیشه باالست. وقتی در اسپانیا، آرژانتین 
و فرانسه بودم، رشایط فرق داشت. انگلیس 
از  می توان  و  دارد  وجود  بیشرتی  ثبات 
این مورد  مثال  به عنوان  ونگر و فرگوسن 

نام برد. ولی پس از سه یا چهار سالی که 
این جا هستم، متوجه می شوم که تغییرات 
رشوع شده است. این که فشار روی مربیان 
روی  زیادی  تاثیر  نتایج  و  باالست  بسیار 
تصمیامت دارند حقیقت دارد. شاید قبال 
متفاوت بوده ولی حاال به نظر می رسد که 
انگلیس  به  نیز  اروپا  دیگر  نقاط  رشایط 
مالکین زیادی  امروزه  رسایت کرده است. 
انگلیس  به  متفاوت  تفکرات  و  نگاه  با 
فوتبالی  پروژه های  به  دادن  آمده اند. وقت 
کار سختی است. شام باشگاه را می خرید 

و پس از ۳ ماه انتظار کسب جام دارید. 

از  پس  بارسلونا  رسمربی  انریکه،  لوئیس 
عنوان  ختافه  مقابل  تیمش   0-۲ پیروزی 
کرد که بارسا در غیاب مسی متحد تر شده 

است.
ورزشگاه  در  شنبه شب  اسپانیا  قهرمان 
آلفونسو پرز به مصاف حریف خود رفت 
که در نهایت موفق شد با گول های سوارز 
و نیامر به پیروزی برسد. در غیاب مسی، 
خالی  جای  شدند  موفق  ستاره  دو  این 
حال  و  کنند  پر  را  آرژانتینی  فوق ستاره 
مسی،  غیاب  در  که  شد  مدعی  انریکه 

بارسا تیم متحدتری شده است.
از  مصدومیت ها  خاطر  به  گفت:  او 
تالش  بیشرت  که  منی خواهم  بازیکنانم 
کنند. همه سعی می کنند از همیشه بیشرت 
مسلام  بازیکنان  متامی  ولی  کنند  تالش 
می خواهند بیشرتین تالش شان را در زمین 
که  نیست  دلیل  این  به  این  دهند.  انجام 
بازی  بهرت  آن ها  واسطه  به  که  بازیکنانی 
می کنیم در اختیار ما نیستند. اتفاقی که 
رخ داده این است که اتحاد تیم بیشرت شده 

و همه رشد و پیرشفت کرده اند. 















گارسیا: مقابل اینرت
 باید بی رحم تر می بودیم

مانچینی: نیمکت نشینی
 ایکاردی تاکتیکی بود

رویس: به دنبال کم کردن 
فاصله با بایرن هستیم
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محل اعالنات تجارتیمحل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

اطالعات روز: اعضای مجلس سنا با انتقاد از اخراج اجباری 
پناه جویان افغان از آملان می گویند که اخراج آنان براساس 

خواست رییس جمهور غنى، جفا در حق آن ها است.
تصمیم خویش  در  تا  از دولت آملان خواستند  سناتوران 

تجدید نظر کند.
پس از آن که آملان تصمیم گرفت تا شامری زیاد پناه جویان 
افغان که به درخواست آن ها جواب رد داده می شود را از این 

کشور اخراج کند، این مسئله انتقادهایی را به دنبال داشت.
لیلام احمدی، در نشست دیروز مجلس سنا گفت: »اخراج 
کسانی که با متقبل شدن مشکالت به اروپا رسیده اند، جفا 

در حق آن ها است.«
خانم احمدی افزود، جوانان ىب دلیل فرار نکرده اند، بيکاری، 

فقر آن ها را مجبور ساخته است که  ناامنی و  بی عدالتی، 
کشور را ترک کنند.

وزیر  بلخی،  عاملی  حسین  سید  آملان،  تصمیم  از  پس 
نباید  آملان  که  گفت  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  امور 
پناه جویان افغان را اخراج کند و در صورتی که اخراج کند 

افغانستان آن ها را منی پزیرد.
اما در روزهای اخیر گزارش ها به نقل از رییس جمهور غنی 
به نرش رسیدند که او در متاس تلفونی با  وزیر خارجه آملان 
گفته است که افغانستان آماده پذیرایی از مهاجران اخراج 

شده، می باشد.
با این حال احمدی گفت، در صورتی که حکومت افغانستان 
خواستار برگشت آن ها می باشد، باید زمینه کاریابی را فراهم 

در  و  نپیوندند  مسلح  مخالفان  صفوف  به  آن ها  تا  مناید 
جمع معتادان یکجا نشوند.

از  انتقاد  با  سنا  مجلس  دیگر  عضو  سمیع،  فیصل 
راه های  از  گذشنت  با  »جوانان  گفت:  غنی  جمهور  رییس 
صعب العبور و خطرناک که حتا ده ها تَن جان های شان را 
از دست دادند، خود را به جرمنی رسانيده اند و نباید با آن ها 

جفا شود.«
نظر  تجدید  تصمیم اش  در  باید  »دولت آملان  افزود:  وی 
از خواسته اش بگذرد و زمینه  افغانستان،  کند و حکومت 
زندگی پناه جويان افغان را در همکاری با حکومت آملان 

در آن کشور فراهم منایند.«
اين  از  نگرانی  ابراز  ضمن  سنا  دیگر  عضو  حارث،  نثار 

تصمیم آملان گفت: »انگال مرکل، صدراعظم آملان امید 
واری منی داد، مردم با متقبل شدن بسیار مشکالت حتا تا 
حد از دست دادن اعضای فامیل، خود را به اروپا رسانيده اند، 

حاال تصمیم بر اخراج شان گرفته می شود.«
شامر دیگری از سناتوران نیز خواهان تجدید نظر آملان و 
رهربان حکومت به خصوص رییس جمهور غنی در مورد 

اخراج افغان ها از آملان شدند.
محمد علم ایزدیار، معاون اول سنا گفت که اول باید افغان ها 
به آملان رسیده اند  با مشکالت  فرار منی کردند، حاال که 

نباید اخراج شوند.
وی افزود: »کسی حق ندارد به زور کسی را اخراج بکند.«

از ماه های اول سال جاری شهروندان کشور به ویژه جوانان به 
صورت سیل آسا کشور را برای رسیدن به کشورهای اروپایی 

ترک کردند.
در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  گزارش  براساس 
امور پناهندگان در افغانستان، شامر پناه جویان افغان که در 
به  اروپا رفته اند،  به  هشت ماه نخست سال جاری میالدی 

بیش از 1۲۲ هزار نفر می رسد.

 سناتوران: 
با اخراج افغان ها از آلمان در حق آنان جفا می شود


