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دروصففرآوردهها

رادیوخالفت

250 هزار افغان 
در سال گذشته در کشورهای صنعتی 
درخواست پناهندگی داده اند

سابق ما یک معلم داشتیم. شیوه ی تدریس او متفاوت بود. مثاًل فرض 
کنید درس امروز فرآورده هاست. هر معلمی دیگر اگر جای او بود، اول 
فرآورده را تعریف می کرد. اما او پیش از تعریف، مثال می آورد و بعد 
از شاگردانش می خواست که موضوع درس را تعریف کند. حاال شما 
را به شیوه ی او به خواندن چند مثال در مورد فرآورده دعوت می کنم.
 شامپو: همه ما شامپو را می شناسیم. شامپو فرآورده ی است  -1
که ما در زندگی روزانه ی خود از آن برای شستن موها و بدن خویش 
داشته  کاربرد  هم  دیگر  کارهای  و  جاها  در  ممکن  می کنیم.  استفاده 
باشد. ربطی هم ندارد ما بنده ی صالح خداوند باشیم یا بنده ی عاصی و 

سیه رویش، از هر طیفی که باشیم، شامپو را می شناسیم...

آدم نمی داند از شنیدن بعضی خبرها باید خوش حال شود یا بدحال. 
نابود شدن ایستگاه رادیویی رادیو خالفت در یکی از والیات کشور 
مردخیز ما از این جنس خبرهاست. گفته شد که ساختمان این رادیو 
به  شده اند  انداخته  که  بمب هایی  انتظار،  برخالف  و،  شده  بمباران 
از بین ببرند. گفتم  حد کافی قوی بوده اند و توانسته اند آن رادیو را 
دولت  و  ناتو  بمب های  که  دیده ایم  معمواًل  چون  انتظار«،  خالف  »بر 
افغانستان طوری طراحی شده اند که وقتی در میان برادران ناراحت 
منفجر می شوند، کسی را افگار نکنند. به همین خاطر هم هست که هر 

چه دولت بمب می ریزد، برادران هرهر می خندند.
به هر حال، حرف سر این بود که از نابود شدن رادیو...
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روسیه و طالبان گذشته را جبران می کنند
متحدجدیدمسکودرافغانستان

انتقادها نسبت به قوانین آمریکا 
برای مداخله ی نیروهایش در جنگ افغانستان

پیروزی کلینتون و شکست ترامپ 
در رقابت های انتخاباتی ایالت آیووا

پیشروی گسترده نیروهای دولت سوریه 
در شمال حلب

استقبال  منطقه ای  قدرت مند  بازیگر  چندین  سوی  از  اکنون  بودند،  منفور  زمانی  که  طالبان 
می شوند. حتا روسیه، دشمن تاریخی این گروه، اخیراً برای تشریک معلومات استخباراتی علیه 
دشمن مشترک داعش به این گروه روآورده است. ضمیر کابلوف، فرستاده ی ویژه روسیه در 
افغانستان، اخیراً گفت: »منافع طالبان به صورت عینی با ]منافع[ ما تطابق دارد«. کابلوف، افسر 
پیشین کی.جی.بی )سازمان استخبارات روسیه( که در اواسط دهه 1990، پس از گرفتاری یک 
هواپیمای روسی و گروگان گیری هفت روسی توسط این گروه با رهبران آن مذاکره کرد، این 
همکاری جدید را با استدالل عقلی توجیه کرد و گفت که »طالبان افغانستان و پاکستان گفته اند 
با این  البغدادی را به عنوان خلیفه به رسمیت نمی شناسند، که بسیار مهم است«.  ابوبکر  که 

حال، چنین اتحاد کوتاه بینانه، برای افغانستان و منطقه خطرات امنیتی حیاتی به همراه دارد.
روسیه از دیروقت بدین سو نگران بوده است که جهادی ها از منطقه ی قفقاز...

سربازان نیروهای ویژه ی ایاالت متحده بارها توسط نیروهای افغان برای کمک به جلوگیری از 
اشغال والیت هلمند توسط طالبان و مقابله با تجارت پرسود هروئین در این والیت فرا خوانده 
اما دستاوردهای حداقل سه عملیات نظامی اخیر، که در آن ها یک سرباز آمریکایی  شده اند. 
کشته شده و حداقل سه نفر دیگر زخمی شدند، معکوس شده است و طالبان این منطقه را بار 

دیگر اشغال کردند. 
این وضعیت، فشارها را از سوی مقامات نیروی ائتالف و افغانستان بر دولت اوباما باال برده 
است تا قوانین خود را در رابطه با نقش ایاالت متحده تغییر داده و به نیروهای این کشور نقش 
بیشتری در عملیات نظامی و آزادی عمل بیشتری در فراخواندن پشتیبانی هوایی و استفاده  از 

نیروهای زمینی بدهد. 
به گفته ی اعضای نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا، فرماندهان نظامی ایاالت...

ملتی در بن بست؟
چراافغانهابههرقیمتیمیخواهند

افغانستانراترککنند
وارد  زره  لباس  با  آلمان  داخله  وزیر  دیمیریز،  توماس 
افغانستان شد تا با مقامات افغانستان برسر بحران مهاجرت 
افغانی که در سال  پناه جوی  و مشخصًا حدود 150 هزار 
داده اند، بحث و  پناهندگی  این کشور درخواست  به   2015
گفت وگو کند. آقای دیمیریز افغانستان را با این خوش بینی 
افغانستان بر سر مهاجران  با مقامات دولت  ترک کرد که 

افغان به توافق رسیده است و اگر نه، آلمان از گزینه ی...

کارمندان خیالی
می دهد  نشان  تحقیق  جریان  یافته هاي 
که در کنار مکاتب خیالی، معلمین خیالی، 
سربازان خیالی و ده ها موارد خیالی دیگر، 
کارمند  صد ها  هم  کابل  شهرداری  اداره 
گرفته  معاش  آن ها  به نام  که  دارد  خیالی 
طماع  مقامات  ُپر  کیسه هاي  به  و  شده 
سرازیر می شود و سهم شهروندان کابل 
از آن فقط کوچه هاي مملو از زباله و مگس 
و بیماریست. عالوه بر آن فساد مالی در 

بخش انتقال زباله از محدوده ی...

چرا زباله هاي پایتخت مدیریت نمي شود؟
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ملتی در بن بست؟
 چرا افغان ها به هرقیمتی می خواهند 

افغانستان را ترک کنند
تا  شد  افغانستان  وارد  زره  لباس  با  آلمان  داخله  وزیر  دیمیریز،  توماس 
هزار   150 حدود  مشخصًا  و  مهاجرت  بحران  برسر  افغانستان  مقامات  با 
پناهندگی  درخواست  کشور  این  به   2015 سال  در  که  افغانی  پناه جوی 
داده اند، بحث و گفت وگو کند. آقای دیمیریز افغانستان را با این خوش بینی 
توافق  به  افغان  مهاجران  سر  بر  افغانستان  دولت  مقامات  با  که  کرد  ترک 
رسیده است و اگر نه، آلمان از گزینه ی اخراج اجباری مهاجرین استفاده 

خواهد کرد. 
به دنبالش وزارت مهاجرین افغانستان دیروز اعالم کرد که در سال 2015 
حدود 250 هزار افغان در 44 کشور صنعتی درخواست پناهندگی داده اند 
و از چهار هزار  مهاجر که در 2015 در میان ترکیه و یونان در دریا جان 
داده اند، 20 درصد شان شهروندان افغانستان هستند. اما این وزارت هم چنان 
گفته است که با هیچ کشوری تفاهم نامه یا سندی را که بر بنیاد آن مهاجرین 
افغان به اجبار به افغانستان برگردانده شوند، امضا نخواهد کرد بلکه روند 

برگشت مهاجرین افغان باید به رضایت آن ها باشد. 
می کنند؟  مهاجرت  افغان ها  چرا  است:  این  اساسی  پرسش  اما،  اکنون 

چه طوری می توان افغان ها را متقاعد به ماندن در افغانستان کرد؟ 
حمالت هوایی و زمینی امریکا و نیروهایی از مجاهدین و جبهه مقاومت، 
به  امید  برگرداندن  دستاوردش  بزرگ ترین   ،2001 سال  در  طالبان  علیه 
افغان ها بود. امید به رهایی از جهل و ستم طالبان، امید به آبادی و بازسازی، 
امید به معرفت و آگاهی، امید به بازار و کار و امید برای پایان بخشیدن به 
خشونت ها و ستیزهای قومی. امیدواری به آینده میلیون ها افغان را به مکتب 
کشاند، به بازار کار فرستاد، درگیر ساختن خانه و زندگی کرد، تجارت را 
رونق بخشید، زراعت آورد، صحت آورد، همدلی و پویایی آورد. نتیجه ی 
این امیدواری عمومی، رونق بازار کار و پول درآوردن، پویا شدن جامعه، 
بزرگ ترین  تا  ریزترین  در  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت  و  روانی  آرامش 

مسایل اجتماعی و سیاسی بود. 
اما اینک، پس از 14 سال، افغانستان و مردم آن از لحاظ روانی برگشته اند به 
سال 2000. سالی که بسیاری ها امیدوار نبودند که سال بعد زنده اند یا مرده؟ 
نان وجود دارد یا نه؟ کودتا یا جنگ خونینی بر سر قدرت در می گیرد یا نه؟  
دست  از  را  افغانستان  در  بهتر  زندگی  و  آینده  به  امید  افغان ها  ازاین رو، 
داده اند. این ناامیدی پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی هر روز در 
حال افزایش است. حکومت وحدت ملی بزرگ ترین شکستش این است 
که نتوانسته است مردم را نسبت به آینده امیدوار نگه دارد. مردمی که امید 
ندارند، آرامش ندارند. انسان بدون آرامش در پی رسیدن به آرامشی است 
که افغان ها عمدتًا فکر می کنند این آرامش در ترک کردن افغانستان است. 
آن چه افغان ها را ناآرام می کند، بودن و زیستن در کشوری است که همه 

توافق دارند که »این کشور ساخته نمی شود«.
ازاین رو، شهروندانی که از لحاظ اقتصادی فقیر، از لحاظ امنیتی در معرض 
انتحار و جنگ، از لحاظ سیاسی معترض و از لحاظ روانی ناامیدند، ناگزیر 
به مهاجرت و در پی زندگی جدیدی اند. صف طوالنی اداره پاسپورت و 
مسیرهای  جست وجوی  و  ویزا  اخذ  برای  دالر  میلیون ها  تبادله ی  تذکره، 
دشنام های  اجتماعی،  شبکه های  و  خیابان  در  میلیونی  اعتراضات  قاچاق، 
حکومت  مسئوالن  به  رسانه  و  کوچه  خانه،  در  سراسری  و  بی مالحظه 
از  سراسری«  و  عمیق  »ناامیدی  یک  از  بارزی  نمونه های  ملی،  وحدت 
حکومت وحدت ملی و آینده ی زندگی در افغانستانی است که نه کار و 
درآمد در آن متصور است، نه امنیت، نه عدالت، نه رفاه و نه ثبات سیاسی.

انسان های ناامید از همه جا و از همه کس، ترس از ُمردن با شکم گرسنه 
از رویکار  از تعصب و فقر و وحشتی که پس  ناامید  افغان های  را دارند. 
آمدن حکومت وحدت ملی حاکم شده است، فرار می کنند. با این افغان ها 
را  آن ها  امنی  مکان  یا  شهرکی  ساختن  با  می توان  آیا  کرد؟  می توان  چه 
بر  تبلیغاتی  بیلبوردهای  و  کنفرانس  و  تفاهم نامه  با  می شود  آیا  برگرداند؟ 

بدنه ی ملی بس ها جلو رفتن آن ها را گرفت؟ 
نه. افغان ها از مهاجرت دست نخواهند کشید. آن ها هم چنان برای پناهندگی 
برابری،  عدالت،  امنیت،  رفاه،  مرکز  آنان  آگاهی  به  که  کشورهایی  در 
شهروندی، دموکراسی و قانون اند، جان خواهند داد، پول مصرف خواهند 

کرد و زمین و زندگی افغانی شان را به فروش خواهند گرفت. 
لذا، حکومت وحدت ملی در حفظ امیدواری شهروندان افغانستان نسبت به 
آینده شکست خورده ترین حکومت است. تا حکومت، وحدت ملی است، 
مردم نا آرام اند، ناامید اند و در حال ترک افغانستان. جلو رفتن و گریختن 
کشورهای  و  مهاجرین  وزارت  تفاهم  با  نمی توان  را  افغان ها  فروختن  و 
اروپایی گرفت. جلو رفتن این انسان ها را می توان با امید و آرامشی گرفت 
که در کار، نان، رفاه، عدالت، قانون، نظم و برنامه ی برای آینده نهفته است. 
حکومت وحدت ملی نه تنها حکومت داری و پروسه های ملی را به بن بست 
رسانده است، بلکه مردم را به بن بستی رسانده است که بسیاری ها حاضرند، 
به  تا شاید  بفروشند  را  اعتبار و شهرت شان  اجناس،  زمین، ملک، دکان، 

کشور امن تر، مرفه تر و در جامعه ی انسانی تر برسند. 
نه  کرده اند.  گیر  ناتمام  بن بسِت  در  که  می ماند  ملتی  به  اکنون  افغان ها 
برای شان  زمین  نه  تأمین کرده است  را  آنان  امنیت  و  سیاست، مصونیت 

معیشت تأمین کرده است. 
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امور مهاجرین می گوید که در سال  اطالعات روز: وزارت 
2015 دست کم 250 هزار افغان در 44 کشور صنعتی جهان 

درخواست پناهندگی داده اند. 
به گفته ی این وزارت، تنها 150 هزار افغان در سال گذشته در 

کشور آملان درخواست پناهندگی داده اند.
و  مهاجرین  امور  وزارت  سخن گوی  جرأت،  الدین  اسالم 
عودت کنندگان دیروز در نشست خربی در کابل هم چنان 
گفت که در میان 4 هزار نفر که از کشورهای مختلف جهان 
داده اند، 20 درصد  از دست  را  اروپا جان شان  را  مسیر  در 

قربانیان افغانی اند.
را  مشکالتی  کنونی  مهاجرت  که  می گوید  جرأت  آقای 
ایجاد  مقصد  کشورهای  برای  هم  و  مبدأ  کشور  برای  هم 
مخدر  مواد  قاچاق چیان  از  بعد  انسان  قاچاق چیان  و  کرده 

اکنون رشایط  او گفت،  به دست می آورند.  را  بیشرتین سود 
در کشورهای اروپایی نیز سخت گیرانه تر شده ولی دولت با 
هیچ کشوری سندی را امضا نکرده و نخواهد کرد که در آن 

اخراج اجباری مهاجران افغان مطرح باشد.
اما آقای جرأت افزود طبق توافقاتی که با کشورهای مهاجر 
کشورهای  اگر  حالت  پنج  در  است،  گرفته  صورت  پذیر 
برای  کنند  اخراج  اجبار  به صورت  را  افغان  مهاجران  مقصد 

افغانستان قابل قبول نیست.
کودکان زیر سن قانونی، معلوالن، خانواده های بی رسپرست، 
و  می باشند  خانم ها  آنان  رسپرست  که  خانواده های 
خانواده های که فرد رسپرست شان قبولی کشور میزبان را از 

قبل به دست آورده شامل این پنج حالت می شوند.
داخله  وزیر  دیمیریز،  توماس  گذشته  روز  حال  همین  در 

آملان گفته بود که در دیدار با مقام های افغان در کابل روی 
بازگرداندن پناهندگان افغان از آملان به تفاهم رسیده  است. 

پناهندگان  تفاهم  این  براساس  آقای دیمیریز گفته است که 
افغانستان  که در آملان پذیرفته نشده اند، دوباره به افغانستان 
بازگردانده خواهند شد. اما وزارت امور مهاجرین می گوید 
بازگشت  روی  آملان  داخله  وزیر  با  افغانستان  مقام های 

مهاجران افغان به صورت داوطلبانه به توافق رسیده اند.
پرونده های  متام  که  گفت  خربی  نشست  در  جرأت  آقای 
مهاجرین افغان براساس قوانین بین املللی و قوانین کشورهای 
مقصد بررسی خواهد شد و کسانی که واجد رشایط نباشند 
افغانستان  به  داوطلبانه  به صورت  الزم  مشوق های  دادن  با 
به  ملزم  افغانستان  صورت  این  در  شد.  خواهند  بازگردانده 

پذیرش این پناهندگان است.

احتاملی  نامزدان  از  شده  نرش  اطالعات  روز:  اطالعات 
جایزه صلح نوبل نشان می دهد که تیم بانوان دوچرخه سوار 

افغانستان نیز برای دریافت این جایزه معرفی شده است.
گزارش ها می رساند که نام های ادوارد اسنودن، جاسوس قبلی 
آمریکا که مدارک رسی مهم کشورش را افشا کرده بود، رهرب 
افغانستان،  دوچرخه سوار  بانوان  تیم  جهان،  کاتولیک های 
بانوی ایزدی ای که از چنگ داعش گریخته بود و دیگر افراد 
و گروه هایی که در تأمین صلح جهانی نقش داشته اند نیز در 

میان نامزدان احتاملی این جایزه دیده می شوند.
دوچرخه سوار  بانوان  تیم  وطندار،  سالم  رادیو  گزارش  به 
افغانستان از سوی پارملان ایتالیا و 118 قانون گذار ایتالیایی 

برای دریافت این جایزه معرفی شده است. 
پایتخت  اسلو،  در  مستقر  نوبل،  صلح  جایزه  انتخابی  کمیته 
بااعتبار  نهادهای  از  را  نامزد  تا حدود 200  هر سال  ناروی، 
گونه ی  به  سال   50 تا  را  افراد  این  اطالعات  و  می پذیرد 
محرمانه نگه می دارد. نام نامزدان به هیچ وجه از سوی کمیته 

که  آملان  داخله  وزیر  دیمیریز،  توماس  روز:  اطالعات 
روی  افغان  مقام های  با  که  است  گفته  آمده،  کابل  به  اخیراً 
درخواست  به  که  افغان  پناه جویان  آن عده  بازگرداندن 
تفاهم  به  می شود  داده  رد  جواب  آملان  در  شان  پناهندگی 

رسیده اند.
با نرش خربنامه ای  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 
وزیر  با   بلخی  عاملی  حسین  سید  دیدار  در  که  می گوید 
افغان  پناه جویان  بازگرداندن  روی  طرف  دو  آملان،  داخله 

به صورت داوطلبانه از این کشور تأکید کرده اند.
که  می خواهد  افغانستان  دولت  که  است  گفته  بلخی  آقای 
قوانین  باید  افغان  پناه جویان  پرونده های  بررسی  جریان  در 
و  شود  گرفته  نظر  در  مقصد  کشور  قوانین  و  بین املللی 

بازگرداندن نیز به صورت داوطلبانه صورت گیرد.
نیاز  صورت  در  است  گفته  دیمیریز  آقای  هم،  سویی  از 
کشورش اقدام به اخراج اجباری این پناه جویان خواهد کرد.

مهاجرین  امور  وزارت  سخن گوی  جرأت،  الدین  اسالم  اما 

می گویند  ننگرهار  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
ایستگاه  بر  هوایی  نتیجه ی چهار حمله  در  که دوشنبه شب 
رادیویی گروه تروریستی داعش در ولسوالی اچین، 29 عضو 
مرکز  رادیویی و یک  فرستنده  این گروه کشته، دو دستگاه 

انرتنتی این گروه تخریب شده است.
دفرت مطبوعات والیت ننگرهار با نرش خربنامه ای گفته است 

که با تخریب دو دستگاه فرستنده رادیویی این گروه، اکنون 
نرشات آن قطع شده است. خربنامه افزوده که این حمالت 
حمله ی  در  که  شده  انجام  بین املللی  نیروهای  همکاری  با 
اول دستگاه های فرستنده رادیویی تخریب و پنج کارمند آن 
کشته شده اند. در حمله ی دوم بر یک مخفیگاه این گروه، ۶ 
عضو داعش و در حمله ی سوم نیز 15 عضو این گروه کشته 

بدخشان گفته اند که  مقام های محلی والیت  اطالعات روز: 
نیروهای امنیتی پس از یازده روز درگیری در ولسوالی تگاب، 
۶3 تن از شورشیان طالب را کشته و جنگ جویان این گروه را 

از این ولسوالی بیرون کرده اند.

این مقام  ها گفته اند که طالبان در شش ماه گذشته، ۶5 روستا از 
۶7 روستای این ولسوالی را در اختیار داشتند.

به  بدخشان  پولیس  فرماند  غفوری،  سخی  غالم  جرنال 
خربنگاران گفته است که در این درگیری ها ۶3 عضو طالبان 

که یک شبکه  می گوید  ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
هفت نفری سازماندگان حمالت انتحاری شبکه حقانی را در 

کابل را بازداشت کرده است.  
این ریاست با نرش خربنامه ای گفته است که این شبکه هفت 
نفری گروه تروریستی حقانی که حمالت انتحاری را اخیراً در 
ساحه هواشناسی، دروازه ورودی میدان هوایی کابل و مسیر 
جاده مسعود شهید الی میدان هوایی سازماندهی منوده بودند، 

هودخیل،  منطقه  در  خاص  عملیات  یک  در  شب  دوشبنه 
مربوط ناحیه نهم شهر کابل، بازداشت شده اند. 

در میان افراد بازداشت شده مسئول عمومی شبکه تروریستی 
حقانی در شهر کابل نیز شامل می باشد. 

امنیت ملی گفته است که از نزد این افراد 140 کیلوگرام مواد 
ریموت  تخت  عدد   1۶ انفجاریه،  فلیته  بسته   2 انفجاریه، 
که  شده  عیار  مبایل  سیت   4 کنرتل،  ریموت  عدد   4 کنرتل، 

اطالعات روز: مسئول ساحوی برنامه  همبستگی ملی وزارت 
احیا و انکشاف دهات در والیت میدان وردک می گوید که 
میلیون  از 44  بیش  به هزینه ی  برنامه  این  انکشافی  ۶1 پروژه 

افغانی در این والیت به بهره  برداری سپرده شد.
و  احیا  وزارت  ملی  همبستگی  برنامه  رسانه های  ریاست 

انکشاف دهات، روز سه شنبه، با نرش خربنامه ای گفته است، 
این پروژه ها در ولسوالی بهسود تکميل و مورد استفاده مردم 
قرار گرفته است. خربنامه افزوده که این پروژه ها شامل حفاری 
22 حلقه چاه آب آشامیدنی، اعامر دو باب کلینیک صحی، 
12 باب مرکز اجتامعی، دیوارهای محافظوی، پُل و پلچک ها، 

محرمیت  نوبل  جایزه  قوانین  زیرا  منی شود؛  فاش  داوران 
اطالعات نامزدان این روند را تا 50 سال تضمین کرده است. 
اما نامزادان احتاملی یا خود نام های شان را افشا می کنند، یا 

نهادهای معرفی کننده از آنان نام می گیرند.
پس از نهایی شدن فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل در اول 
فهرست  جایزه،  این  نفری   5 داوری  کمیته ی  فربوری،  ماه 
گفت و گو  از  پس  می کند.  تهیه  را  افراد  این  شده ی  کوتاه  
یا  به شخص  این جایزه  نامزدان،  این  و مطالعه پیش زمینه ی 

گروهی از افراد اعطا می شود.
به هیئت چهارگانه گفت وگوی ملی  این جایزه  سال گذشته 

تونس اعطا شد.


افغانستان،  حکومت  گفت،  سه شنبه  روز  خربی  نشست  در 
هيچ گونه تفاهم نامه اى در پيوند به اخراج اجبارى پناه جويان 

افغان امضا نخواهد کرد.
آقای جرأت افزود، افغانستان از جمله ی ٢٧ کشور اروپايى، 
با ٩ کشور تفاهم نامه مرتبط به پناه جويان افغان را امضا کرده 
است که از اين جمله، سويدن در سال ٢٠٠٩ اين تفاهم نامه 

را يک جانبه لغو کرد.
به گفته ی او، قرار است حکومت افغانستان با آملان، اتريش 

و يونان نيز هم چو تفاهم نامه ای را امضا کند.
سندى  و  تفاهم نامه  هيچ گونه  که  شد  یادآور  جرأت  آقای 
اخراج  به  پيوند  در  ماده ای  آن،  در  که  شد  نخواهد  امضا 

اجبارى پناه جويان افغان گنجانده شود.

شده اند. در حمله ی چهارم بر یک مرکز انرتنتی این گروه،  3 
داعشی کشته شده اند.

محلی  مقام های  و  باشندگان  امسال  قوس  ماه  اواخر  در 
نام  زیر  داعش  رادیو  صدای  که  گفتند  ننگرهار  والیت 
از  شامری  و  جالل آباد  شهر  در  خالفت«  صدای  »رادیو 
و  مردم  ضد  بر  که  می شود  شنیده  ننگرهار  ولسوالی های 
دولت افغانستان نرشات دارد. چند روز بعد گزارش ها از قطع 
ایستگاه رادیویی  این  اما اخیراً  این رادیو منترش شد  نرشات 
دوباره به نرشات آغاز کرد که گفته می شد که این بار افزون 

به زبان پشتو به زبان دری نیز نرشات دارد.

کشته و 11 نفر دیگر شان زخمی شده اند.
آقای غفوری افزوده که 21 شورشی همراه با ولسوال نام نهاد 

طالبان در تگاب نیز به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند.
گزارش های می رساند که در درگیری های یازده روزه، دو تن 

از نیروهای امنیتی نیز کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده اند.
والیت بدخشان در شامل رشق کشور در سال جاری شدیداً 
ناامن شده است و چندین ولسوالی آن میان نیروهای دولتی و 

طالبان دست به دست شده است.

در انفجارات از آن استفاده می شود، 4 عدد کپسول انفجاریه 
برقی و یک میل تفنگچه کمری نیز کشف شده است. 

افراد قصد  این  افزوده است که  ملی  امنیت  خربنامه ریاست 
به دست  انفجاریه  مواد  از  استفاده  با  دیگر  بار  یک  داشتند 
آمده، حمالت انتحاری و انفجاری را در شهر کابل راه اندازی 
دیروز  که  بازداشت می شوند  تن درحالی  این هفت  منایند. 
نظم  امن و  پولیس  فرماندهی  مقابل  انتحاری در  یک حمله 
عامه جان 20 تن را گرفت و 29 تن دیگر را زخمی ساخت. 

مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است. 

کانال آبیاری، متدید چهار شبکه آب رسانی، احداث و جغل 
حدود  پروژه ها  این  امکانات  از  که  می باشد  رسک  اندازی 

42۶4 خانواده استفاده خواهند کرد.
در  را  ملی 1۶12روستا  همبستگی  برنامه  خربنامه،  از  نقل  به 
والیت میدان وردک تحت پوشش قرار داده است که تاکنون 
2248 پروژه در سکتورهای مختلف تکمیل و بیش از  572 

پروژه ديگر زیر كار است.

250 هزار افغان در سال گذشته 
در کشورهای صنعتی درخواست پناهندگی داده اند

تیم بانوان دوچرخه سوار افغانستان 
نامزد احتمالی جایزه صلح نوبل

پناه جویان افغان با رد در خواست پناهندگی شان
 از آلمان اخراج می شوند

29 عضو داعش در حمله هوایی 
بر ایستگاه رادیویی این گروه کشته شدند

طالبان با 63 نفر تلفات 
از ولسوالی تگاب بدخشان رانده شدند

هفت عضو شبکه حقانی در کابل بازداشت شدند

بهره برداری 61 پروژه انکشافی در میدان وردک 



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

کارمندان خیالی
يافته هاي جريان تحقيق نشان می دهد که در کنار مکاتب 
خيالی، معلمين خيالی، سربازان خيالی و ده ها موارد خيالی 
اداره شهرداری کابل هم صد ها کارمند خيالی دارد  ديگر، 
که به نام آن ها معاش گرفته شده و به کيسه هاي ُپر مقامات 
طماع سرازير می شود و سهم شهروندان کابل از آن فقط 
بر  عالوه  بيماريست.  و  مگس  و  زباله  از  مملو  کوچه هاي 
آن فساد مالی در بخش انتقال زباله از محدوده ی شهر به 
پارک بگرامی و محل دفن زباله ها و فروش تيل عراده جات 
شهرداری، از موتروان ها گرفته تا به مقامات بلند پايه رياست 
تنظيف شهرداری که در تبانی با همديگر صورت می گيرد، 
بيداد می کند. در کل اگر برای يک عراده موتر مسئوليت 
سپرده شود تا روزانه حداقل سه و يا چهار بار از ناحيه هاي 
دوردست شهر کابل زباله ها را در ساحه ی پارک بگرامی که 
محل تجمع زباله ها در شهر کابل می باشد انتقال دهد، اين 
کار در طول روز فقط يک و در نهايت دو بار صورت گرفته 
موتروان  برای  خروجی  و  وردی  دروازه  در  روز  ختم  در  و 
رسيد سه و يا چهار بار رفت و آمده داده می شود. بعداً پول 
بر  موتروان هاي وسايط شهرداری  و  مقامات  بين  آن  تيل 

مبنای همان تعهدات اوليه تقسيمات می گردد.
تا  است  شده  باعث  کابل  شهرداری  اداره  در  تعصبات 
قسمت هاي پر نفوس و کم توان شهر ناديده گرفته شده و 
بر عکس امکانات بيشتر در دست رس ناحيه ها و مناطقی 
قرار می گيرد که به گفته ی شهروندان کابل زور و زر دارند.

در بعضی از ساحات اشراف نشين کابل بنا به داليل امنيتی، 
محيط زيستی و صحی زور و زر داران ساکن در آن محالت 
به مسؤالن شهرداری اجازه نمی دهند تا در آن جا ها سطل 
با  يابند،  فرصت  مردم  تا  نمايند  جابه جاه  را  اشغال دانی 

زباله هاي توليد شده ی شان مسؤالنه برخورد نمايند.
و  استنداردسازی ساحات جمع آوری  و  در قسمت مديريت 
دفن زباله ها مشاهدات نشان می دهد، که تا کنون چندان 
کار بنيادی و جدی صورت نگرفته است تا بتواند تاثيرات 
منفی ی را که زباله ها روی محيط زيست، زندگی مردم و 
در کل زنده جان ها و منابع طبيعی از خود به جاه می گذارد، 
کاهش داده و به حد اقل برساند. الزم به يادآوری است، 
اگر مقامات مسئول در زمينه ی مديريت زباله هاي شهری، 
وضعيت  بهبود  و  زمينی  زير  آب هاي  از  درست  استفاده 
محيط زيستی شهر کابل برنامه ها و اقدامات الزم را روی 
دست نگيرند، شهروندان کابل در دراز مدت در کنار نان گدا 
بودن همه چيزگدا خواهد شد و آن گاه برای دولت و مردم 

خيلی دير و سخت خواهد بود تا به وضعيت تسلط يابند.
وضعيت  بهبود  برای  ابتداييه  راهکارهاي  و  پيشنهادات 

موجود:
عادالنه  توزيع  و  زيربناه  به  رابطه   در 

امکانات شهرداری:

بايد به گونه ی عادالنه  زباله  بيشتر سطل هاي   تعداد 
در جاه هاي  کابل  در سطح کوچه و پس کوچه هاي شهر 
به آن ها  بتوانند به سادگی  تا مردم  مناسب جابه جاه گردد 
دست يابند، عالوه بر آن يافته ها نشان می دهد که حجم 
سطل هاي زباله در اکثر نقاط شهر خيلی کوچک تر از مقدار 
زباله هايي است که در آن ساحه خلق می شود و مردم ناچار 
است تا زباله هاي شان را در کنار زباله دانی ها انبار نمايند که 
در گام هاي بعدی وقت، انرژی و کارمند بيشتر نياز دارد تا 
آن را بار زده و از ساحه انتقال دهند. لذا نياز است تا مقامات 

مسئول در زمينه راهکار منطقی و اساسی تدارک دهند.
 نياز است تا يک سيستم اساسی و کارا که بتواند به 
مشکالت موجود غلبه نموده و مسؤليت دولت و شهروندان 
در  و  ايجاد  نمايد،  تعيين  و  مشخص  درست  به گونه ی  را 
و عملی  اقدامات الزم  دولت  از طريق  آن  تطبيق  قسمت 

صورت گيرد.
 ساحات دفن زباله ها بايد به گونه ی علمی و اساسی 
مطابق همه نورم و استندارد هاي بين المللی بنا گردد تا از 
منابع  و  زيست  محيط  روی  آن  مدت  دراز  منفی  تاثيرات 

موجود در ساحه جلو گيری به عمل آيد.
 در قسمت منابع انسانی:

از  مطلقی  اکثريت  که  می دهد  نشان   تحقيقات 
کارمندان تنظيف شهرداری، افراد کهن سال و پير اند که بنا 
به عدم موجوديت فرصت هاي شغلی بهتر و توانايي انجام 
نگاه  از  عمومًا  و  آورده اند  رو  شغل  اين  به  ديگر  کارهاي 
فزيکی و توانايي جسمی در حدی نيستند که از عهده ی اين 
کار شاقه به گونه ی درست و اساسی آن برايند. لذا نياز است 
تنظيف  رياست  خيالی  کارمندان  ديگر  و  آن ها  به جای  تا 

افراد جوان و بيشتر استخدام گردد تا گره از کار بگشايند.
است،  ديده  تحقيق  جريان  در  نويسنده  جايی که   تا 
بازوي  زور  به  وسايط  بارگيری  کار  از  عمده ای  بخش 
کارمندان پير و ناتوان شهرداری در عدم موجوديت وسايل 
تاثير  اين مسئله  پيش رفته و مدرن روز صورت می گيرد. 
کاماًل مستقيم در حجم کارهايي انجام شده در طول روز 
و قدرت کاری کارمندان تنظيف برای روز هاي بعدی دارد. 
لذا نياز است تا شهرداری کابل در اين قسمت يک مقدار 
عاقالنه برنامه ريزی نموده و به اين مشکل رسيدگی نمايد.

 از آن جايی که ديده شده است شرکت هاي خصوصی 
کابل  شهرداری  کنار  در  قسمت  اين  در  تا  اند  عالقه مند 
در بدل حق الزحمه از مردم در ناحيه هاي مختلف از شهر 
فعاليت نمايند، اين شرکت ها جدا از اين که توسط شهرداری 
کابل تشويق و حمايت نمی گردند، در خيلی موارد به کار 
شکنی هايي هم روبه رو شده و وادار شده اند که دست از کار 
بکشند. نياز است شهرداری کابل به آن ها به ديده همکار 
نه رقيب، نگريسته و به گونه ی تيم وار برای هدف مشترک 
شان که همان پاک کاری شهر از زباله ها می باشد، رسيدگی 

نموده و به اين مالمتی پايان بخشد.
 در ارتباط به آگاهی دهی و مسئولیت پذيری 

شهروندان:
برنامه هاي  شهرداری  و  دولت  تا  است  نياز    
روی  شهر  در  موجود  رسانه های  طريق  از  را  آگاهی دهی 
برخورد  چه گونگی  مورد  در  بدين شيوه  و  گرفته  دست 
زباله  منفی  تاثيرات  زباله ها،  با  شهروندان  مسئوالنه ی 
روی صحت، آب هايي سطحی، آب هايي زيرزمينی، محيط 
زيست، اقتصاد، زيبايي شهر و استفاده ی مثبت از زباله ها و 
چه گونگی کاهش زباله ها )سه آر( و در ضمن ازدياد ماليه 
شان  توليدات  که  شرکت هايي  روی  پی(  پی  پی  )تطبيق 
بيشتر باعث ايجاد زباله در شهر کابل می گردد، وضع و آن ها 
مسؤالنه  شان  شده ای  توليد  زباله هاي  با  تا  نمايد  وادار  را 

برخورد نمايند.
 در مورد تطبیق قوانین و مقرارت:

 نياز است تا قوانين از الي اوراق و کتاب ها کشيده 
شده و در جامعه تطبيق گردد. با کساني که حاضر نيستند 
در جامعه مسؤالنه زندگی نمايند و به قوانين ارزش دهند، 
باالی  مالی  جريمه هاي  و  گرفته  صورت  قانونی  برخورد 
اقتصادی  و  مالی  بنه  بدين وسيله هم  تا  گردد  آن ها وضع 
دولت قوی گردد و در کنار آن جامعه به طرف قانون مداری 

سوق داده شود. 
کنار  و  در گوشه  را  زباله ها  با کساني که  است   الزم 
صورت  قانونی  برخورد  می سوزانند،  و  می زنند  آتش  شهر 
گيرد تا بدين وسيله توانسته باشيم در بهبود وضعيت محيط 

زيستی شهر کاری مفيد و مثبتی را انجام داده باشيم.
 در رابطه به نظارت و استفاده بهینه از زباله:

تنظيف  امور کاری رياست  به  بهتر   جهت رسيدگی 
اداره  يک  توسط  رياست  اين  کارکردهاي  تا  است  نياز 
مستقل و با صالحيت نظارت و ارزيابی گردد. اين مسئله 
می تواند در کاهش فسادی که هم اکنون در اداره تنظيف 
مفيد  دارد،  وجود  کابل  شهرداری  در  کل  در  و  شهرداری 
واقع شده و افراد فاسد و کم کار بدين شيوه شناسايي و به 

پنجه ی قانون سپرده شوند.
استفاده ی  قسمت  در  کابل  شهرداری  تا  است   نياز 
دست  روی  را  الزم  اقدامات  شهری،  زباله هاي  از  مثبت 
گرفته و از اين طالي کثيف استفاده بهينه نموده و انرژی 
ديگر  تا  دهد  قرار  مردم  اختيار  در  را  قيمت  ارزان  و  پاک 
نياز نباشد که زمستان ها دود بخاری تنفس کنيم و آگاهانه 
به مرگ خوش آمديد بگويم. عالوه برآن دولت بايد ادارات 
تشويق  را  و کشور هاي همکارش  تمويل کننده ها  مسئول، 
و وادار نمايد تا در قسمت تطبيق پروسه )سه آر( کارهاي 
قسمت  در  و  گرفته  دست  روی  را  عوام فريبانه  نه  بنيادی 
ياری  و  داده  آگاهی  را  مردم  آن  تطبيق  و  ترويج  ايجاد، 

رساند.
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سابق ما یک معلم داشتیم. شیوه ی تدریس او متفاوت بود. مثالً فرض 

اول  بود،  او  اگر جای  معلمی دیگر  فرآورده هاست. هر  امروز  کنید درس 

از  از تعریف، مثال می آورد و بعد  اما او پیش  فرآورده را تعریف می کرد. 

شاگردانش می خواست که موضوع درس را تعریف کند. حاال شام را به 

شیوه ی او به خواندن چند مثال در مورد فرآورده دعوت می کنم.

1- شامپو: همه ما شامپو را می شناسیم. شامپو فرآورده ی است که ما 

از آن برای شسنت موها و بدن خویش استفاده  در زندگی روزانه ی خود 

می کنیم. ممکن در جاها و کارهای دیگر هم کاربرد داشته باشد. ربطی 

هم ندارد ما بنده ی صالح خداوند باشیم یا بنده ی عاصی و سیه رویش، از 

هر طیفی که باشیم، شامپو را می شناسیم و از آن در زندگی خویش بهره 

می بریم. 

چارخانه  نیست  مهم  است.  فرآورده  یک  هم  یخن قاق  2- یخنقاق: 

چارخانه باشد یا ساده، رسخ باشد یا سفید. اما اکرثیت شهروندان کابل 

یخن قاق سفید را خوش ندارند، به خاطری که تا بپوشیم و از خانه حرکت 

کنیم، هنوز در مکتب یا دانشگاه یا محل کار نرسیده ایم که دور یخنش 

بیرق داعش می شود. البته یک تعداد هستند که اگر یخن قاق سیاه هم 

بپوشند، باز منی توانند فرهنگ ضعیف متیز پوشی خویش را پنهان کنند، 

روی  ماه هاست  بغلش که  زیر  بنشینیم، عطر عرق  نزدیک اش  اگر  چون 

یخن قاقش تنلبار شده، به آدم می گوید که الفرارو اشد من القرار!

3- چوکی: چوکی نیز یک فرآورده است که همه آن را می شناسیم. البته 

در  چوکی ای که  با  است  مکتب  صنف  در  چوکی ای که  چوکی.  تا  چوکی 

پارملان است فرق دارد. در حالی که هر دو ممکن است از چوب و یک مقدار 

پنبه و تکه یا فلز ساخته شده باشد، اما اعتباری که ما برای هرکدام قایلیم، 

ارزش هر کدام را متفاوت می سازد. بسا آدم ها از ارزش های مزخرف عبور 

دامن  به  دست  دیگر،  کسان  بسا  و  برسند  مکتب  چوکی  به  تا  می کنند 

چوکی  به  تا  می شوند  زورگویی  و  فریب  تقلب،  دروغ،  چون  مزخرفاتی 

پارملان برسند. 

4- پیچکاری: پیچکاری که به وسیله ی زورگویی داکرتان نیز مشهور 

است نیز یک فرآورده است. بستگی دارد که از پیچکاری چه گونه استفاده 

این جا  چون  می رود.  داکرت  پیش  است،  مریض  نفر  یک  مثالً  می شود. 

افغانستان است، داکرت خیلی زود تصمیم می گیرد که او را پیچکاری کند. 

یک نفر دیگر که مثالً زیر پل سوخته است، منی دانم چه خاک مرضی را 

تزریقی که  میان  تزریق می کند.  ویران منده اش  آن  در  پیچکاری  توسط 

داکرت می کند و تزریقی که یک معتاد می کند، یک تفاوت بنیادین است. 

5- بنیادین: بنیادین فرآورده نیست. گفتم یک توضیح مخترص بدهم، 

از وقتی که ارشف غنی رییس جمهور شده، هرجا که بنیادین می نویسم یا 

می گویم، فکر می کنم یک سخن کامالً بی معنا گفته ام. 

6- چاقو: خدا مرا نبخشد اگر در پی ترویج خشونت باشم. چاقو هم یک 

فرآورده است. در این اواخر در مربوطات حوزه ی ششم امنیتی زیاد از آن 

استفاده می شود. تعدادی از جوانان که معلوم نیست از کجا اند، شب ها 

کوچه به کوچه می گردند تا عابری را گیر بیاورند و جیبش را خالی کنند. 

اول در کامل انسانیت چاقوهای خویش را نشان می دهند و از عابر مذکور 

محرتمانه خواهش می کنند که هرچه داری از جیبت بکش! بعد اگر عابر 

تعلل کرد، اول خوب یک لت فرمایشی می کنند، بعد جیب هایش را خالی 

کرده به خانه می فرستند. نه این که خدای نخواسته نصف های شب این 

تاریک تر  کوچه ها  اواخر  این  که  اول شب، مخصوصاً  نه!  بکنند،  را  کار 

از همیشه اند؛ احوال جیب های مردم را می گیرند. حتا گفته می شود به 

خانه ها وارد می شوند. خوبی کار در این است که هوا رسد است و حوزه 

ششم هم هیچ خرب ندارد.

7- رتبه: رتبه هم یک فرآورده است. هامن آهنی که روی بازوی یک 

را در مقام  بقیه شهروندان  نفر مذکور  باعث می شود  نفر نصب می کند و 

سیزدهم،  و  سوم  حوزه ی  امران  دخرتبازی های  بداند.  خویش  نوکری 

جنجال شان و در نهایت پیامن دخرتاتژیک شان یاد تان است؟ همه از 

خیر رس رتبه بود. 

8- موترهایشهرداری: موترهای شهرداری را دیده اید؟ شاید در این 

اواخر ندیده باشید، اما قبالً وجود داشت و گاه گاهی زباله ها را از کناره های 

تنها  شهرداری  موترهای  می کردند.  منتقل  کابل  از  بیرون  به  رسک 

موترهایی است که مقامات با آن ها فامیل خویش را به چکر و شهرگردی 

منی برند. باقی متامی موترهای دولتی هم در خدمت دولت است هم در 

خدمت خانواده ی مقامات. حتا ما دیده ایم که با موترهای دولتی، چوب، 

زغال، گوسفند، آرد و برنج هم انتقال می دهند. 

9- رهربان: رهربان هم فرآورده اند. تا به حال هرچه مثال آوردیم، این 

ما بودیم که از فرآورده بهره می گرفتیم. اما رهربان تنها فرآورده هایی اند که 

از ما بهره می برند. هر رقم هم که دل شان خواست، ما هم که الحمدلله 

راه گم کرده ایم و هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. شاید هم ساخته 

است، اما فعالً ما تصمیم نداریم میزان بهره ی رهربان جامعه را کاهش 

دهیم. 

فرآورده بگو شو بلند جان! سخی چیست؟ فرآورده فهمیدید حاال

چیستویکمثالبیاور!

دروصففرآوردهها عبدالوهاب آزاد/ ماسرت انکشاف پايدار

بخش بخش دوم و پایانی

چرازبالههايپايتختمديريتنميشود؟
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استقبال  بازیگر قدرت مند منطقه ای  از سوی چندین  اکنون  بودند،  منفور  زمانی  طالبان که 

می شوند. حتا روسیه، دشمن تاریخی این گروه، اخیراً برای تشریک معلومات استخباراتی 

ویژه  فرستاده ی  کابلوف،  ضمیر  است.  روآورده  گروه  این  به  داعش  مشترک  دشمن  علیه 

روسیه در افغانستان، اخیراً گفت: »منافع طالبان به صورت عینی با ]منافع[ ما تطابق دارد«. 

کابلوف، افسر پیشین کی.جی.بی )سازمان استخبارات روسیه( که در اواسط دهه 1990، 

پس از گرفتاری یک هواپیمای روسی و گروگان گیری هفت روسی توسط این گروه با رهبران 

و گفت که »طالبان  توجیه کرد  استدالل عقلی  با  را  این همکاری جدید  مذاکره کرد،  آن 

افغانستان و پاکستان گفته اند که ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه به رسمیت نمی شناسند، 

منطقه  و  افغانستان  برای  بینانه،  کوتاه  اتحاد  چنین  حال،  این  با  است«.  مهم  بسیار  که 

خطرات امنیتی حیاتی به همراه دارد.

از منطقه ی قفقاز این کشور و  از دیروقت بدین سو نگران بوده است که جهادی ها  روسیه 

جمهوری های شوروی سابق به صفوف داعش در سوریه و عراق خواهند پیوست و سپس با 

مهارت ها و سالح های جدید به کشور بازخواهند گشت. در افغانستان، به صورت مشخص، 

یک  دارد،  شهرت  خراسان  اسالمی  دولت  به  که  را  داعش  به  وابسته  محلی  گروه  روسیه 

تهدید می داند. گروه وابسته به داعش در افغانستان، از اعضای ناراضی طالبان افغانستان و 

پاکستان تشکیل شده است و ایاالت متحده اخیراً، یک سال پس از ایجادشدن آن در ماه 

جنوری 2015، آن را یک گروه تروریستی خارجی خواند. از این رو، پنتاگون اکنون به ارتش 

امریکا اجازه داده است تا علیه داعش در افغانستان دست به حمله بزند. 

در جریان سال گذشته، این گروه با جنگ برسر کنترل قلمرو و سربازگیری، رهبری طالبان 

را به چالش کشیده است و نظر به ]گزارش[ سازمان ملل متحد در 25 والیت از 34 والیت 

افغانستان حضور دارد. این گروه یک تعدادی از مشاوران ارشد و سربازان طالبان را جذب 

کرده است )که باتوجه به معاش دو تا سه برابر باالتری که نظر به طالبان به سربازان تازه 

پرداخت می کند، جای تعجب ندارد(. اخیراً این گروه ایستگاه رادیویی رادیو خالفت را راه 

اندازی کرد تا در برنامه ی 90 دقیقه ای روزانه به زبان پشتو و دری تبلیغات کرده و محبوبیت 

کسب کند. در مورد این که این گروه چه قدر قدرت مند است، حمایت مالی و مادی از کجا 

دریافت می کند، چه تعداد سرباز دارد و رهبری مرکزی داعش چه قدر بر آن کنترول دارد، 

معلومات اندکی وجود دارد. به نظر نمی رسد که محبوبیت این گروه در حال رشد باشد، هرچند 

جان کمپبل، فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان، در ماه دسامبر گفت که این گروه در 

افغانستان بین 1000 تا 3000 جنگ جو دارد و اگر به حال خودش واگذار شود، محبوبیتش 

بیشتر خواهد شد. جانان موسی زی، که تا ماه گذشته سفیر افغانستان در پاکستان بود، ادعا 

کرد که جنگ جویان داعش از طریق پاکستان وارد افغانستان می شوند.

کننده  نگران  می شود،  قوی تر  روسیه  خود  خلوت  حیاط  در  داعش  این که  مسکو،  برای 

است؛ به ویژه پس از آن که روسیه در اواخر سال گذشته علیه شاخه اصلی داعش و تقویت 

بشاراالسد، متحدش در سوریه، حمالت هوایی را راه اندازی کرد.  موجودیت چنین گروهی 

که برای مسلمانان ناراضی جذابیت دارد، در نزدیکی مرز ]روسیه[ خطر کالنی است. نزدیک 

به 16 میلیون روس مسلمان هستند، اکثریت آن ها سنی مذهب و عمدتاً در منطقه ی شمالی 

قفقاز مستقر هستند. حدود 5 درصد مسلمانان روسیه سلفی یا وهابی اند که محافظه کارترین 

نوع اسالم است و داعش به آن اعتقاد دارد.

امارت  رنجانده اند:  را  روسیه  رهبران  ویژه ای  به طور  ستیزه جو  جناح  دو  قفقاز،  منطقه ی  در 

قفقاز که با جبهه النصره القاعده در سوریه ارتباط نزدیک دارد و والیت قفقاز دولت اسالمی 

که یک شاخه داعش است. هرچند در آغاز، روسیه گسترش ]نفوذ[ داعش را یک مزیت 

می دانست، چون توجه ایاالت متحده را از آشفتگی در اوکراین به سمت دیگری جلب می کرد 

و ستیزه جویان را از قفقاز جذب می کرد، اکنون اما این گروه ]برای روسیه[ یک مسئولیت 

است. برآوردهای استخبارات روسیه نشان می دهد که حدود 2400 تن از قفقاز به داعش 

و  روسیه  از  داوطلب  تا 7000  بین 5000  که  می دهد  نشان  دیگر  )برآوردهای  پیوسته اند. 

آسیای مرکزی به این گروه پیوسته اند(. اگر این جنگ جویان از بمباردمان روسیه به دنبال 

چراگاه های سبز فراری شوند، احتماالً آن ها راهی شرق خواهند شد تا به کشورشان برگردند 

و راه برگشت از افغانستان می گذرد.

معلومات  تشریک  موافقت نامه های  روسیه  جایی که  میانه،  شرق  برخالف  حال،  این  با 

در  توانایی های مسکو  و  امضا کرده است، رسایی  ایران و سوریه  با عراق،  را  استخباراتی 

شبکه  شبیه  چیزی  متحده  ایاالت  مانند  سادگی  به  کشور  این  است.  محدود  افغانستان 

استادانه ای از استخبارات و نظارت انسانی و فنی در اختیار ندارد. این فقدان منابع است 

که باعث شد روسیه، به جای همکاری با حکومت افغانستان در مبارزه مشترک علیه تهدید 

داعش، به دنبال یک شریک غیرعادی در گروه طالبان برود. در چند ماه گذشته، طالبان 

حمالت خشونت آمیز شان علیه حکومت افغانستان را تشدید کرده اند. این گروه به صورت 

موقت والیت قندوز را تصرف کرد، حمله ای خونینی را در هلمند راه اندازی کرد، کارمندان 

محافظتی  مالیات  افغانستان  مخابراتی  شرکت های  از  و  کشت  را  افغانستان  رسانه ای 

به عنوان شرطی  تا  از سازمان ملل خواسته است  درخواست کرد. در همین حال، طالبان 

برای گفت وگوهای صلح، تحریم هایش را بردارد  که رهبران این گروه را قادر خواهد ساخت 

آزادانه سفر کنند و دارایی های مالی شان آزاد شود.

با روسیه برای یک مدت زمانی عالقه مندی نشان داده اند،  طالبان، به نوبت خود، به کار 

هرچند تعدادی از رهبران طالبان با گروه های مجاهدین روابط نزدیک دارند که شوروی ها 

را از افغانستان بیرون راندند. »دیلی بیست« از یک رهبر طالبان نقل قول کرده است که 

»اگر می توانیم با غرب صحبت کنیم، صحبت با روس ها و همسایه های افغانستان در شمال 

به  یافتن[  ]دست  برای  مسیری  را  روسیه  همکاری  طالبان  مطمئناً،  دارد؟«.  مشکلی  چه 

مشروعیت سیاسی و دست باال داشتن نسبت به داعش می دانند.

گفت وگوهای جاری میان روسیه و طالبان که قرار گزارش ها در سال 2013 آغاز شد، در 

دایره های بسته حفظ شده است و از آن جایی که این گروه به چندین گروه مختلف انشعاب 

کرده است، مشخص نیست که روسیه با کدام جناح مشخص طالبان کار می کند. در حال 

که  است  شده  انجام  تاجیکستان  در  پنهانی  شکل  به  طرف  دو  میان  گفت وگوها  حاضر، 

سازمان های استخباراتی آن مشتریان روسیه بوده اند. گزارش ها نشان می دهد که روسیه به 

طالبان، در بدل کمک آن، انبار کالن اسلحه فراهم کرده است، ادعاهایی که مسکو آن را 

رد کرده است. در عین زمان، طالبان دسته ی 1000 نفری نیروهای ویژه ایجاد و اعزام کرده 

است، که مسلماً توسط استخبارات روسیه تجهیز شده است تا با داعش بجنگد. گذر زمان 

خواهد گفت که آیا روسیه حمایتش از طالبان را بیشتر افزایش خواهد داد یا خیر. 

می خواهد  که  ستیزه جو  گروه  یک  با  آن  اتحاد  روسیه،  امنیتی  واقعی  انگیزه ی  از  گذشته 

حکومت افغانستان را سرنگون کند، با منافع افغانستان مغایرت داشته و خطر تیرگی روابط 

مسکو با کابل را به همراه دارد. مهم تر از آن، معامالت روسیه با طالبان می تواند ستیزه جویی 

را علیه حکومت افغانستان تقویت کرده و تالش ها در زمینه برچیدن افراط گرایی از منطقه را 

پیچیده تر سازد. عالوه برآن، در رویکرد روسیه در زمینه ی مبارزه با داعش تضاد آشکار وجود 

اختیار  در  را  احتماالً اسحله  و  استخباراتی حیاتی  معلومات  این کشور  از یک طرف  دارد. 

طالبانی که مسکو از دیروقت بدین سو آن را یک سازمان تروریستی می خواند، قرار می دهد؛ 

اما از طرف دیگر، این کشور هم چنان برای حکومت افغانستان اسلحه و سخت افزار نظامی 

فراهم می کند تا جلو گروه های بنیادگرایی مانند داعش و طالبان را بگیرد. 

باید نه با نیازهای امنیتی روسیه برخورد سبک سرانه شود و نه با خطر کالن تر تقویت یک 

گروه بنیادگرا علیه گروه دیگری. افغان ها طبعاً در مورد ناامنی بیشتر نگرانند. براساس یک 

نظرسنجی اخیر »بنیاد آسیا«، نزدیک به دو سوم افغان ها نگران امنیت شخصی شان هستند. 

افغان های عادی هیچ تفاوتی میان داعش و طالبان نمی بینند، عمدتاً به این دلیل که این دو 

گروه تاکتیک های مشابهی به کار برده اند و عامالن اصلی ناامنی فزاینده در کشور هستند. 

در حال حاضر، روسیه و طالبان متحدان راحتی علیه داعش هستند، تهدیدی که به اندازه 

این وجود،  با  بدهد.  قرار  الشعاع  را تحت  تا سال ها خصومت دو طرف  کافی کالن است 

فرصت های فراوانی وجود دارد تا این اتحاد نوپای روسیه و طالبان درهم بشکند و پیامدهای 

خطرناکی برای افغانستان داشته باشد. در پایان، در برخی از روابط عجیب و غریب سیاست 

ناگزیری نتیجه می دهد، اما نباید به قیمت قمارزدن ثبات افغانستان و امنیت منطقه باشد.
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روسیه و طالبان 
گذشته را جبران می کنند
متحدجدیدمسکودرافغانستان

منبع: فارین اِفرز/جاوید احمد

در جریان سال گذشته، این گروه با جنگ بررس کنرتل 
قلمرو و رسبازگیری، رهربی طالبان را به چالش کشیده 
است و نظر به ]گزارش[ سازمان ملل متحد در 25 
والیت از 34 والیت افغانستان حضور دارد. این گروه 
یک تعدادی از مشاوران ارشد و رسبازان طالبان را 
جذب کرده است )که باتوجه به معاش دو تا سه برابر 
باالتری که نظر به طالبان به رسبازان تازه پرداخت 
می کند، جای تعجب ندارد(. اخیراً این گروه ایستگاه 
رادیویی رادیو خالفت را راه اندازی کرد تا در برنامه ی 
90 دقیقه ای روزانه به زبان پشتو و دری تبلیغات کرده و 
محبوبیت کسب کند. در مورد این که این گروه چه قدر 
قدرت مند است، حامیت مالی و مادی از کجا دریافت 
می کند، چه تعداد رسباز دارد و رهربی مرکزی داعش 
چه قدر بر آن کنرتول دارد، معلومات اندکی وجود دارد. 
به نظر منی رسد که محبوبیت این گروه در حال رشد 
باشد، هرچند جان کمپبل، فرمانده نیروهای بین املللی 
در افغانستان، در ماه دسامرب گفت که این گروه در 
افغانستان بین 1000 تا 3000 جنگ جو دارد و اگر به حال 
خودش واگذار شود، محبوبیتش بیشرت خواهد شد. 
جانان موسی زی، که تا ماه گذشته سفیر افغانستان در 
پاکستان بود، ادعا کرد که جنگ جویان داعش از طریق 
پاکستان وارد افغانستان می شوند.

طالبان، به نوبت خود، به کار با روسیه برای یک 
هرچند  داده اند،  نشان  عالقه مندی  زمانی  مدت 
تعدادی از رهربان طالبان با گروه های مجاهدین 
روابط نزدیک دارند که شوروی ها را از افغانستان 
بیرون راندند. »دیلی بیست« از یک رهرب طالبان 
با غرب  می توانیم  »اگر  که  است  کرده  قول  نقل 
همسایه های  و  روس ها  با  صحبت  کنیم،  صحبت 
افغانستان در شامل چه مشکلی دارد؟«. مطمئناً، 
]دست  برای  مسیری  را  روسیه  همکاری  طالبان 
یافنت[ به مرشوعیت سیاسی و دست باال داشنت 

نسبت به داعش می دانند.

ترجمه: حمید مهدوی



5

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120شش ماهه

200$ USD يک ساله يک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین

3000 افغانی Months 20006 افغانی
5000 افغانی 4000Annual افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

zaki.daryabi2@gmail.com              صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذکي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

                                     jawad.najee@gmail.com                                          سردبير: جواد ناجی
دبير خبر: عصمت اهلل سروش 

گزارشگر: نازنين شفايی، راحله رسيل
ويراستار: الياس نو انديش
صفحه آرا: هادی دريابی

بازارياب: محمد حسين جويا    0767152062
dailyetilaatroz@gmail.com :ايميل

آدرس: کابل، کارته سه، سرک شورا 
شماره تماس:0789645160

مسئول توزيع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322














چهار شنبه |  14 دلو، 1394 | سال پنجم | شماره 1004

نیروهای  توسط  بارها  متحده  ایاالت  ویژه ی  نیروهای  سربازان 

توسط  هلمند  والیت  اشغال  از  جلوگیری  به  کمک  برای  افغان 

طالبان و مقابله با تجارت پرسود هروئین در این والیت فرا خوانده 

که  اخیر،  نظامی  عملیات  سه  حداقل  دستاوردهای  اما  شده اند. 

در آن ها یک سرباز آمریکایی کشته شده و حداقل سه نفر دیگر 

زخمی شدند، معکوس شده است و طالبان این منطقه را بار دیگر 

اشغال کردند. 

و  ائتالف  نیروی  مقامات  سوی  از  را  فشارها  وضعیت،  این 

افغانستان بر دولت اوباما باال برده است تا قوانین خود را در رابطه 

با نقش ایاالت متحده تغییر داده و به نیروهای این کشور نقش 

بیشتری در عملیات نظامی و آزادی عمل بیشتری در فراخواندن 

پشتیبانی هوایی و استفاده  از نیروهای زمینی بدهد. 

به گفته ی اعضای نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا، فرماندهان 

را  خود  نیروهای  بارها  آن ها  که  می گویند  متحده  ایاالت  نظامی 

در  هستند،  زودگذر  است  شده  ثابت  که  پیشرفت هایی  به هدف 

معرض خطر قرار داده اند. 

یکی از مشاوران آمریکایی به نیروهای ائتالف در هلمند که این 

قوانین را غیرقابل درک می خواند، گفته است: »ما ظرفیت نابودی 

تهدید طالبان را داریم. اما به دلیل قواعد مربوط به نقش ما در 

درگیری ها در ماموریت جدید، دستان ما بسته است«. 

این قوانین یک سال قبل تغییر کردند؛ زمانی که آمریکا و متحدان 

تازه ای  و تالش های  رسانده  پایان  به  را  خود  رزمی  ماموریت  آن 

اجرای  و  افغان  نیروهای  به  کمک  و  مشاوره  آموزش،  شامل 

عملیات های ضدتروریستی درصورت نیاز، را آغاز کردند. 

براساس قوانین جدید، ارتش ایاالت متحده نمی تواند به تنهایی 

شبه نظامیان را فقط به این دلیل که آن ها به عنوان اعضای طالبان 

در  متحده  ایاالت  نیروهای  بدهد.  قرار  شناسایی شده اند، هدف 

صورتی می توانند اقدام کنند که طالبان آن ها یا متحدان آن ها در 

ناتو را تهدید کنند، اما اجازه ندارند از نیروهای افغان حمایت کنند، 

زمانی  یا  بدانند  فرماندهان مورد فوق العاده  مواردی که  در  به جز 

آن ها توسط نیروهای ایاالت متحده همراهی می شوند. 

ایاالت  که  است  داده  رخ  دلیل  این  به  تغییرات  این  از  بخشی 

متحده برای پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان و هم چنین آشتی با 

دولت افغانستان تالش می کند، درحالی که مسئولیت اصلی مبارزه 

را به نیروهای افغان سپرده است. 

اَش کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده، روز پنج شنبه در کنفرانسی 

خبری در پنتاگون گفت که قوانین فعلی »به ما اجازه ی کاری را 

می دهند که ما باور داریم باید انجام شود«. 

شیوه های  گذشته  در  اوباما  رییس جمهور  که  کرد  اضافه  او  اما 

عملیاتی را در پاسخ به شرایط تغییر داده است. آقای کارتر گفت: 

»و شما می توانید انتظار داشته باشید که در آینده نیز این اتفاق رخ 

بدهد. او نشان داده است که این ممکن است«. 

درعین حال، اکنون که طالبان درحال انجام تالش هایی هماهنگ 

برای به دست گرفتن کنترل والیت هلمند و تضمین سهم خود در 

تجارت هروئین– منبع مهمی از درآمدها برای این جنبش بنیادگرای 

ایاالت  ارتش  در  فزاینده ای  نگرانی  هستند،  آن جا  در  اسالمی- 

متحده به وجود آمده است که این والیت ممکن است سقوط کرده 

و واکنشی زنجیره ای در سراسر جنوب غرب افغانستان آغاز کند. 

که  زمانی  زمستان،  آب وهوای  باوجود  می گویند  ائتالف  مقامات 

می رود  انتظار  می گیرند،  آرام  افغانستان  در  درگیری ها  معموالً 

ایاالت  و  )ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان  نیروهای سازمان  تعداد 

متحده که در هلمند مستقر شده اند، در اوایل سال جاری از 300 

نفر در ماه دسامبر به 500 نفر افزایش یابد. 

به گفته ی یکی از مقامات ائتالف، زنگ خطر در والیت هلمند، 

در ماه اکتوبر به صدا درآمد؛ زمانی که جنگ جویان طالبان مناطقی 

را در باباجی، روستایی که از پایتخت هلمند شهر لشکرگاه، حدود 

ده دقیقه با ماشین فاصله دارد، به کنترل درآوردند. به نظر می آمد 

طالبان ناگهان آماده ی تصرف سراسر این والیت هستند. 

اندازه  تا چه  هلمند  در  اوضاع  نمی دانستیم  »ما  مقام گفت:  این 

وخیم است. این یک شوک بسیار ناخوشایند بود«. 

نظامی  فرماندهان  شدند،  نزدیک  لشکرگاه  به  طالبان  که  زمانی 

به گفته ی  متحده درخواست کمک کردند.  ایاالت  از  افغانستان 

پولیس و مقامات محلی، نیروهای ویژه ی ایاالت متحده به همراه 

خطوط  و  شده  وارد  زرهی  کامیون های  در  افغان،  کماندوهای 

طالبان را درهم شکستند. 

که  را  طالبان  جنگ جویان  هوایی،  حمالت  روزه،  دو  نبردی  در 

درحال فرار نیز مبارزه را ادامه می دادند پراکنده کردند. نیروهای 

پشتیبانی بریتانیا و ایاالت متحده که برای کمک به این عملیات 

استخباراتی  سازمان  سابق  ساختمان  یک  از  بودند،  شده  اعزام 

کردند.  استفاده  پایگاه  به عنوان  لشکرگاه  شهر  در  افغانستان 

بین المللی  نیروهای  دیگر  و  متحده  ایاالت  سوی  از  پشتیبانی 

حیاتی بود. 

»اگر  گفت:  قدرت،  سرور  محمد  پولیس،  فرماندهان  از  یکی 

خارجی ها کمک نکرده بودند، هلمند تاکنون سقوط کرده بود«. 

طالبان  بعد،  هفته  چند  بود.  کوتاه مدت  پیروزی  این  بااین حال، 

بازگشتند. با حضور طالبان در فاصله ی 2 مایلی از این منطقه با 

20000 سکنه که در خانه هایی خشتی زندگی می کنند، باباجی بار 

دیگر آماده ی نبرد است. 

در یکی از ایست های بازرسی در مرز باباجی، نیروها عقب نشینی 

عدم  و  زیاد  خستگی  را  خود  اخیر  شکست های  دلیل  و  کردند 

پشتیبانی از سوی ارتش دانسته اند. 

توان  در  وال، گفت: »پولیس هرآن چه  پولیس، غالم  فرمانده ی 

دارد انجام می دهد، اما آن ها بسیار خسته هستند. این خط مقدم 

ما است. جنگ ادامه دارد«. 

باباجی،  عملیات  از  پس  آمریکایی،  و  افغان  مقامات  گفته ی  به 

نیروهای ویژه ی ایاالت متحده بارها در مناطق مهم استراتژیک 

والیت به کمک نیروهای دولت افغانستان آمده اند. 

به  دیر  خیلی  »ما  گفت:  هلمند  در  ائتالف  نیروهای  مشاور  یک 

کمک خواسته شدیم. روشن است که طالبان قصد دارند درطول 

زمستان جنگ را ادامه بدهند«. 

افغانستان  در  عملیات هایش  با  رابطه  در  متحده  ایاالت  ارتش 

نیروهای  و  ائتالف  آمریکایی  مشاور  اما  نمی کند،  نظر  اظهار 

ایاالت متحده گفته اند که تعدادی از عملیات ها ناموفق بوده اند. 

از  یکی  مسیر  در  که  جایی  هلمند،  والیت  سنگین  ولسوالی  در 

سرباز  یک  دارد،  قرار  مخدر  مواد  قاچاق  جاده های  مهم ترین 

زمین  یک  بر  دسامبر  ماه  اوایل  در  که  زمانی  ویژه،  نیروهای 

داد.  از دست  را  پای خود  دو  هر  قدم گذاشت،  مین گذاری شده 

این  اوایل  در  و  است  داشته  اندکی  پایدار  عملیات دستاوردهای 

ماه، نیروهای افغان بار دیگر برای مداخله ی ایاالت متحده برای 

نجات این منطقه از سقوط درخواست کمک کرده اند. 

یکی از عملیات های ایاالت متحده در شهر مارجه در اوایل این 

یک  طالبان  جنگ جویان  رفت؛  پیش  ناخوشایند  به شکلی  ماه، 

سرباز نیروهای ویژه را کشتند و یکی از هلیکوپترهای فرستاده شده 

برای نجات اعضای تیم را سقوط دادند. 

فرماندهان  خشم  دلیل  تنها  متحده،  ایاالت  مداخله ی  قوانین 

اعضای  دیگر  و  افسران  که  می گویند  آن ها  نیستند.  آمریکایی 

ارتش افغانستان، درحال فروش سالح و امکانات دیگر به طالبان 

عالوه  متحده  ایاالت  نظامی  مشاوران  و  فرماندهان  هستند. 

انجام  گسترده  و  سیستماتیک  به گونه ای  عمل  این  که  کرده اند 

می گیرد. 

هم چنین دیپلمات ها و مقامات نظامی ایاالت متحده، و مقامات 

دولت افغانستان، به جنگ هایی اشاره می کنند که در آن نیروهای 

گزارش  یک  شده اند.  تسلیم  مبارزه  بدون  افغانستان  امنیتی 

»وال  دست  به  که  افغانستان  دولت  صفحه ای   13 محرمانه ی 

استریت جورنال« رسیده، 20 نمونه از سالح هایی که به طالبان 

داده شده است را فهرست کرده است. 

در یک مورد، زمانی که سربازان افغان در ماه اگست، پایگاهی 

در ولسوالی موسی قلعه را پس از آن که موردحمله قرار گرفتند رها 

کردند، 30 وسیله ی نقلیه ی زرهی، 10 وسیله  ی نقلیه ی سالح دار، 

طالبان  افتاد. هم چنین  طالبان  به دست  تدارکات  کامیون   21 و 

صدها راکت، خمپاره و جعبه های گلوله های مسلسل را تصاحب 

کردند. 

در منطقه ی نوزاد، بیش از 40 کامیون و وسایل نقلیه ی زره پوش، 

همراه با ده ها اسلحه و هزاران گلوله، بدون مقاومت درگیری، تنها 

در یک روز در ماه دسامبر به طالبان تسلیم شد. 

فاقد  ملی  »اردوی  است:  آمده  افغانستان  دولت  گزارش  این  در 

روحیه، انگیزه، عزم و اراده برای مبارزه است. این مشکل در تمام 

سربازان اردوی ملی وجود دارد و تا حد زیادی به رهبری اردوی 

ملی مربوط می شود«. 

سخیداد هاتف

آدم نمی داند از شنیدن بعضی خبرها باید خوش حال 

شود یا بدحال. نابود شدن ایستگاه رادیویی رادیو 

از  ما  مردخیز  کشور  والیات  از  یکی  در  خالفت 

این جنس خبرهاست. گفته شد که ساختمان این 

بمب هایی  انتظار،  برخالف  و،  شده  بمباران  رادیو 

و  بوده اند  قوی  کافی  حد  به  شده اند  انداخته  که 

توانسته اند آن رادیو را از بین ببرند. گفتم »بر خالف 

انتظار«، چون معموالً دیده ایم که بمب های ناتو و 

وقتی  که  افغانستان طوری طراحی شده اند  دولت 

در میان برادران ناراحت منفجر می شوند، کسی را 

افگار نکنند. به همین خاطر هم هست که هر چه 

دولت بمب می ریزد، برادران هرهر می خندند.

نابود شدن  از  که  بود  این  سر  حال، حرف  هر  به 

یا  باشیم  خوش حال  ننگرهار  در  شریعت  رادیو 

از  از یک سو، آدم وقتی می بیند طالبان  غمگین. 

جیب خود پول می پردازند و رادیو می سازند تا از آن 

را  اقدامی  کنند، چنین  معرفی  دوباره  را  رادیو خود 

باید ارج نهاد. چرا؟ برای این که بسیاری از مردم 

سلحشور افغانستان پاک از یاد برده اند که طالبان 

می توانست  رادیو  این  هستند.  آدم هایی  چه گونه 

کند.  تازه  را  گروه  این  از  مردم  شیرین  خاطرات 

باید  رادیو  این  شدن  بمباران  از  حساب،  این  با 

مسرت  جای  دیگر،  سویی  از  ولی  بود.  غمگین 

بمباران  زمان  در  شریعت  رادیو  مدیران  که  است 

در محل نبوده اند )چون در ارگ و نهادهای دولتی 

تشریف داشته اند( و در نتیجه آن رادیو چیز مهمی 

یعنی  مثالً محترمه هما سلطانی،  نداده.  از دست 

و  است  پارلمان   در  طالبان،  کامل  استیشن  یک 

زنده پخش می شود.  به صورت  از همان جا  روزانه 

اصالً هم رادیو باید همین قسمی باشد. یعنی هر 

طرفدار برادران ناراحت باید خودش به تنهایی یک 

نمی دهد.  بمباران کار  این قسمی  باشد.  استیشن 

بر ساختمان  جا  آن  در  و  ننگرهار  به  شما می روید 

تبلیغاتی  اما همشیره کل دستگاه  بمب می ریزید، 

را  پارلمان  بیا  برده. حاال  پارلمان  به داخل  را  خود 

بمباران کن.

رادیو خالفت

انتقادها نسبت به قوانین آمریکا 
برای مداخله ی نیروهایش در جنگ افغانستان

وال اسرتیت ژورنال/جسیکا دوناتی و حبیب خان توتاخیل

یکی از مشاوران آمریکایی به نیروهای ائتالف 
در هلمند که این قوانین را غیرقابل درک 
می خواند، گفته است: »ما ظرفیت نابودی 
تهدید طالبان را داریم. اما به دلیل قواعد 
مربوط به نقش ما در درگیری ها در ماموریت 
جدید، دستان ما بسته است«. 
این قوانین یک سال قبل تغییر کردند؛ زمانی 
که آمریکا و متحدان آن ماموریت رزمی خود 
را به پایان رسانده و تالش های تازه ای شامل 
آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای افغان و 
اجرای عملیات های ضدتروریستی درصورت 
نیاز، را آغاز کردند. 
براساس قوانین جدید، ارتش ایاالت متحده 
منی تواند به تنهایی شبه نظامیان را فقط به این 
دلیل که آن ها به عنوان اعضای طالبان شناسایی 
شده اند، هدف قرار بدهد. نیروهای ایاالت 
متحده در صورتی می توانند اقدام کنند که 
طالبان آن ها یا متحدان آن ها در ناتو را تهدید 
کنند، اما اجازه ندارند از نیروهای افغان 
حامیت کنند، به جز در مواردی که فرماندهان 
مورد فوق العاده بدانند یا زمانی آن ها توسط 
نیروهای ایاالت متحده همراهی می شوند.

ترجمه: معصومه عرفانی



اطالعات روز: در نخستین دوره از رأی گیری های 
و  جمهوری خواهان  احزاب  پیش انتخاباتی 
ایالت  در  معمول  به طور  که  آمریکا  دموکرات 
کاندیدای  ترامپ  دونالد  می شود،  آغاز  آیووا 
خود  رقیب  از  جمهوری خواه  جنجال برانگیز 
کلینتون  هیالری  و  خورده  شکست  کروز  تد 
برنی  بر  نزدیک  بسیار  و  تنگاتنگ  رقابتی  در 

سندرز پیروز شد.
به گزارش رادیو زمانه، در میان جمهوری خواهان، 
سناتور تد کروز 27.7 درصد آرا را به دست آورد 
و  آرا  درصد   24.3 ترامپ  دونالد  شد،  برنده  و 
به دست  را  درصد   23.1 روبیو  مارکو  سناتور 

آورده اند.
این در حالی است که نظرسنجی های پیش از 
این نشان می دانند که دونالد ترامپ از تد کروز 

جلوتر است.

ترامپ که دیدگاه های پوپولیستی و ضدخارجی 
او زبان زد شده است، پس از شکست خود گفته 

است از این که دوم شده است خوشحال است.
نظرات  ترامپ  اندازه  به  نیز  کروز  تد 
راست گرایانه ای دارد. او با سقط جنین و قانون 
محدودیت استفاده از اسلحه در ایاالت متحده 
اوباما،  باراک  اصالحات  علیه  است،  مخالف 
رییس جمهوری آمریکا در نظام درمانی اعالم 
جنوبی  مرزهای  بسنت  خواهان  و  کرده  جنگ 

آمریکا با مکزیک است.
در رقابت های مقدماتی حزب دموکرات آمریکا 
 49.89 پیشین  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
درصد آرا و سناتور برنی سندرز 49.58 درصد 
از آرا را به دست آوردند. مارتین اومالی، فرماندار 
فاصله  با  دموکرات،  نامزد  دیگر  مریلند،  سابق 
زیادی از این دو سوم شد و مبارزات انتخاباتی 

خود را معلق کرد.
کلینتون  از  دموکرات   حزب  در  سندرز  برنی 
»انقالب  وعده  او  می شود.  محسوب  چپ تر 
سیاست های  به دلیل  و  است  داده  سیاسی« 
به شامر  ثرومتندان  برای  تهدیدی  مالیاتی اش 
می رود. سندرز را یک »سوسیالیست« می نامند، 
سیاست مداران  دیگر  خالف  بر  نیز  خود  او 
منی داند.  توهین  را  لقب  این  آمریکایی 
طرفداران او بیشرت جوانانی اند که در شبکه های 
اجتامعی فعال هستند و برای روی کار آمدن او 

تالش می کنند.
در  پیش انتخاباتی  رأی گیری های  مرحله 
ادامه  ماه  چند  تا  آمریکا  مختلف  ایالت های 
رقبای  نوامرب  ماه  در  سپس  و  داشت  خواهد 
جمهوری  ریاست  سکان  گرفنت  برای  اصلی 

آمریکا به مصاف هم خواهند رفت.

بگو مگو از

اول: امروزه ) همني روزگاري خاك بر رسي كه ديگرملت ها 

دنبال خانه ديگري در فضا می گردند و من و تو بدبخت در 

پايتخت كشور نه آب داريم و نه برق كه حامم كنيم( همني 

امروزه كه قهرمانان ورزيش، سينامیي و رسانه اي كشورمان، 

درآب غرق می شوند و در جنگل گم تا به يك مرت زمني امن 

تلويزيون طلوع  اين كه مثل خربنگاران  نه  كنند  زندگي  را  بقيه عمر خود  بلكه  برسند  خدا 

تكه تكه شوند و جزغاله شوند!!! همني امروزه كه كثافت و زشتي از در و ديوار خانه مان 

می بارد، درد من و تو اينست كه يك از تو مشهورتر شده!؟ يك عكس فيس بوكش از ١٠٠ 

تا اليك به ٥٠٠ تا اليك رشد كرده! مشهور شدن در جامعه كابيل و افغاين نه توانايى زياد 

الزم دارد و نه هم كار سختي است. چهار تا عكس فيس بويك و يك هفته از اين تلويزيون 

به آن تلويزيون گشنت و در مورد هر چيز نظر يب ربط داشنت شام را تبديل به يك ابرستاره 

مي كند مخصوصًا اگر خانم بايش با موهاي رنگ رنگي برو روي و قدوقامتي و چند تا مدرك 

هم اگر خواستي به خودت بچسبان. به همني آساين توپ واري مرتقي! ) مطمئنم آدم هاي 

زيادي اين كار را كردند و خوب جواب داده(. به همني دليل من از اين ابرستاره هاي تو 

خايل عقم می گريد. 

باز هم در پي  اما  دوم: به همه ی ما ثابت شد كه تلويزيون طلوع مديران نااليقي دارد 

ثابت كردن يب تدبريي خود هستند. در بني اين همه فاجعه و در هنگاهي كه شهر يك هفته 

است در تارييك مطلق فرو رفته چند شب است كه پشت رس هم در مورد ريزه گل اخبار 

ضدونقيض و جانب دارانه پخش مي كند. اگر يك تلويزيون يك انجییو نباشد و يك رسانه 

باشد به جاي جبهه گريي درمورد رفتار خاص يك انسان خاص در يك فاجعه مشرتك، كمي 

مدبرانه رفتار می كرد. مثاًل به دالیل و ريشه هاي يك فاجعه می پردازد و راه هاي برخورد 

جدي براي جلوگريي از تكرار فاجعه را نشان می دهد. اما چون مني داند كه چكاري كند 

تا كاري كرده باشد، دو كار می كند. ييك اخبارش را از فيس بوك می گريد. دوم اخبار زير 

پيتو پخش می كند. اين جا چقدر حامقت می كنند و طفليك كيس كه مي بيند و می داند كه 

چه قدر حامقت است! 

و مخصوصًا خانم هاي خربنگار طلوع كه صادقانه تالش  انسان ها  بعيض  براي  پ. ن: 

برايشان  را  آرزوها  بهرتين  و  قائلم  بسيار احرتام  باشند  تا صداي هم وطنان خود  می كنند 

دارم.

دوستی از وضعیت بد مهاجرین افغانی ساکن دمشق سوریه 

نوشته است. این مهاجرین در منطقه ای به رس می برند که 

تحت کنرتل دولت است، اما این دوست ما به نقل از یکی 

از آن مهاجرین، نوشته است که آن ها اصاًل امنیت ندارند، 

اذیت  هم  اسد  دولت  طرفدار  ملیشه های  طرف  از  حتا  و 

می شوند، و مورد تجاوز قرار می گیرند.

همه می دانیم که صدها و شاید هزاران افغانی از سوی جمهوری اسالمی ایران به سوریه 

در  اسارت  به  می شوند،  کشته  می جنگند،  اسد  دولت  از  دفاع  به  و  است،  شده  فرستاده 

توجه  قابل  تعداد  که  می دهد  نشان  تردیدی  قابل  غیر  اسناد  می دهند.  خون  و  می آیند 

این ها، نوجوانان کم سن و سال هستند.

حاال، چرا دولت اسد و ملیشه های طرفدارش، هوای هم وطنان مهاجر این جنگ جویان 

فداکار هم سنگر شان را ندارند؟ چرا جمهوری ایران به وضعیت دردناک خانواده های مهاجر 

افغانی شیعه مقیم محله ی سیده زینب دمشق، توجهی منی کند؟ چرا یکی دو گروپ از 

جنگ جویان افغانی فعال در سوریه را برای تامین امنیت این خانواده های مهاجر بی پناه، 

به آن محله منی فرستند؟

جواب این سوال ها، روشن است. انسان افغانی هرچند که شیعه هم باشد، برای جمهوری 

سوریه  میدان  در  ندارد.  ارزش  توپ،  دم  گوشت  از  بیشرت  اسد،  دولت  و  ایران  اسالمی 

از افغانی ها در هر دو سوی جنگ به عنوان نوکران و مزدوران فداکار، ارزان و بی کس، 

استفاده می شود، اما این ها در محاسبات نهایی هر دو طرف، هیچ ارزشی ندارند.

جوانان افغانی به دفاع از دولت اسد می جنگند، اما هم وطنان مهاجر بی پناه شان از رش 

ملیشه های عرِب طرفدار دولت اسد، آرامش ندارند. رابطه ی غیر انسانی تر از این هم یافت 

می شود؟

برای این مهاجرین بی پناه، نجات و آرامش، آرزو می کنم.

در  اداری  فساد  حامیان  پارملان  وکالی  مطلق  اکرثیت 

ادارات دولتی می باشند.

با  بی زنجیر  کنندگان  چپاول  یا  افغانستان  قانون گذاران 

مداخله در نظام حکومت مبارزه کنندگان فساد را به چالش 

با عزت متام به رخ همه مسئولین  کشیده و در فرجام دزد 

نهاد قضایی خندیده و آن که هدف اش دست گیری دزد بود، دزد محسوب می شود.

از دولتی که از منت فساد شکل گرفته، از فساد پیشه گانی که خود را بانی قانون می خوانند 

و از کشوری که مدارج بلند را در فساد کسب می کند، چه می توان توقع داشت؟؟؟

نیروهای امنیتی کشور بیشرت از هر وقت دیگر نیاز به حامیت 

تسلیحاتی و ترغیب مردم دارند. ارتش در هامهنگی با مردم 

شدیدن شکست  پلخمری  نزدیکی  در  بغالن  در  را  طالبان 

در ساحات  طالبان  از  زیادی  زخمی های  و  اجساد  و  دادند 

و  آماجگاه  بسرت  بهار  تا  می خواهند  را  شامل  مانده.  باقی 

بحران سازند. مبارزه علیه طالبان در شامل را تنها محدود به ارتش و پولیس نکنند بلکه 

باید روحیه مقاوت مثل گذشته یک  ارتش مستلزم حامیت کتله ای و بسیج مردم است. 

بار دیگر حاکم شود و مقاومت جدی شکل بگیرد. نیروهای مردمی و مقاومت گران یک 

بار دیگر در هامهنگی با ارتش و نیروهای امنیتی سالح بردارند و نگذارند کشور را یک بار 

دیگر به گودال جهنم تبدیل کنند. رویاهای شیطانی و خونآشام حلقات خبیثه را باید در هم 

شکست و به جهنم فرستاد.

Sahra Mosawi

Abdullah Watandar

عارفه پیکار

Haroon Mutaref
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است  حاکی  سوریه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
حلب  شامل  درگیری های  در  دولتی  نیروهای  که 

موفقیت های چشم گیری به دست آورده اند.
و  سوریه  ارتش  عملیات  بی بی سی،  گزارش  به 
انجام  روسیه  هوایی  حامیت  با  که  متحدانش 
تجهیزات  انتقال  مسیرهای  می تواند  می شود، 
شورشیان به مناطق تحت کنرتل آن ها را مختل کند. 
و  شبه نظامیان  همراهی  با  سوریه  ارتش  عملیات 
حمالت سنگین هوایی روسیه صورت گرفته است.

که  که   داده اند  گزارش  سوریه  دولتی  رسانه های 
روستاهای  به  دست رسی  عملیات  این  هدف 
شیعه نشین نبل و زهرا است که طی دو سال گذشته 
در محارصه نیروهای مخالف دولت سوریه بوده اند. 
نیروهای سوریه هم اکنون در پنج کیلومرتی این دو 

روستا رسیده اند.
روستا  چندین  توانسته اند  هم چنین  دولتی  نیروهای 
در شامل حلب را از کنرتل شورشیان مخالف دولت 

خارج کنند.

اطالعات روز: ترکیه در دومین شکایت گازی خود 
دالر  میلیارد  یک  حکم  دریافت  به  موفق  ایران  از 
جریمه بابت گران فروشی گاز ایران به این کشور شد.
ریاست  دوران  اواخر  در  فردا،  رادیو  گزارش  به 
شکایت  دو  ترکیه  احمدی نژاد،  محمود  جمهوری 

گاز از ایران را به دیوان داوری بین املللی ارائه کرد.
به  این دادگاه در پرونده ی نخست که مربوط  پیشرت 
کم فروشی گاز ایران به ترکیه بود، به نفع تهران رای 
داده بود، اما اکنون حمیدرضا عراقی، رییس رشکت 
ملی گاز ایران، اعالم کرده است که در پرونده ی دوم 
که مربوط به گران فروشی گاز بود، ایران به پرداخت 

یک میلیارد دالر جریمه محکوم شده است.
سه شنبه  روز  نفت  وزارت  به  وابسته  شانا  خربگزاری 
اعالم کرده  گزارش داده داده است که آقای عراقی 
است، ترکیه ادعای کاهش ٣٥,٥ درصدی قیمت گاز 
وارداتی از ایران را به دادگاه ارائه کرده بود و دادگاه با 

کاهش ١٠ تا ١٥ درصد موافقت کرده است.
معاون وزیر نفت ایران با بیان این که برای پرداخت 
نصاب مشخص شود،  و  و حد  باید روش  مبلغ  این 
جریمه  پرداخت  نحوه  درباره  که  است  داده  ادامه 

مذاکره ای انجام نشده است.
که  است  موظف  ایران  سال 1995،  توافق  اساس  بر 
روزانه 27 میلیون مرت مکعب گاز به ترکیه صادر کند.

قبالً ترکیه در سال 2013 اعالم کرده بود که قیمت هر 
هزار مرت مکعب گاز ایران را به 490 دالر می خرد، در 
از روسیه و  این کشور  قیمت گاز وارداتی  حالی که 

آذربایجان به ترتیب 425 و 335 دالر است.
آقای عراقی هم چنین درباره افزایش حجم صادرات 
ترکیه سه روز  نیز گفته است که طرف  ترکیه  به  گاز 
گذشته درخواست افزایش واردات از ایران را داشت 
افزایش دو  برای  انجام شده رشایط  با هامهنگی  که 
میلیون مرتمکعب گاز انجام و در نهایت یک میلیون 

جمهوری  رهرب  قدیروف،  رمضان  روز:  اطالعات 
او  که  را  ویدیویی  اینستاگرام  که  آن  از  پس  چچن 
منترش کرده بود حذف کرد، این سایت را متهم کرد 

تسلیم فشار آمریکا شده است.
به گزارش بی بی سی، این ویدیو میخائیل کاسیانوف، 
نخست وزیر سابق روسیه و یکی از منتقدان والدیمیر 
نشان می داد که یک تک  را  پوتین، رییس جمهور 

تیرانداز او را نشانه گرفته بود.
به  احرتام  »ناقض  ویدیو  این  است  گفته  اینستاگرام 

اعضای دیگر« این شبکه اجتامعی است.
اینستاگرام  در  جدید  پست  یک  در  قدیروف  آقای 
مورد  در  حرف  کلمه  »چند  برای  او  است  گفته 
مجازات  آمریکا«  متحده  ایاالت  نگهبان  سگ های 
شده است. رهرب جمهوری چچن در جنوب روسیه 

بارش  است  گفته  چین  پولیس  روز:  اطالعات 
سنگین برف باعث اختالل در رفت و آمد مردم 
ایستگاه  یک  در  و  شده  کشور  این  جنوب  در 

قطار، ده ها هزار نفر گرفتار شده اند.
به گزارش بی بی سی، پولیس گفته است جمعیت 
جلوی ایستگاه گوانگ ژو در اوج کاری خود در 

دوشنبه شب به صد هزار نفر رسید.
تلویزیون دولتی چین روز دوشنبه گفت، نزدیک 
هستند.  ایستگاه  این  در  هنوز  نفر  هزار   50 به 
پولیس برای برقراری نظم بیش از 5 هزار نیرو به 

این ایستگاه اعزام کرده است.
بوده  رسد  بی سابقه ای  طرز  به  امسال  چین  مرکز 

خربگزاری رسمی سوریه گزارش داده است »امنیت 
و ثبات« را به روستای »حردتنین« برگردانده است.
بریتانیا  در  که  سوریه  برش  حقوق  بر  نظارت  مرکز 
مستقر است، گفته است که نیروهای دولت سوریه 
به  را  حلب  شامل  در  رتیان  روستای  هم چنین 
ارتش  پیرشفت های  آورده اند.  در  خود  ترصف 
سوریه در مناطق جنگی با مذاکرات صلح در ژنو 

سویس همزمان شده است.
شامل  در  سوریه  ارتش  بزرگ  عملیات  اولین  این 
حلب از زمان آغاز حمالت هوایی روسیه در این 
کنرتل  تحت  مناطق  به  حلب  شهر  است.  کشور 
شده  تقسیم  دولت  مخالف  شورشیان  و  دولت 

است.

مرتمکعب از این گاز از سوی آن ها برداشته شد.
مدیرعامل رشکت ملی گاز ایران به همکاری ایران 
و رشکت گازپروم نیز اشاره کرده و گفت است: در 
این همکاری مذاکره ای برای صادرات گاز به ترکیه 

انجام نشده است.
رشکت  همکاری  است،  شده  یادآور  عراقی  آقای 
قالب تشکیل  ایران و رشکت گازپروم در  گاز  ملی 
رسمایه گذاری،  بخش های  در  کارگروه  پنج 
پاالیشگاهی  و  ذخیره سازی  نگهداری،  تعمیرات، 

انجام می شود.
از  یکی  نظر  اظهار  به  واکنش  وی  سخنان  ظاهراً 
اعضای هیئت مدیره گازپروم روسیه است که روز 
در  مشارکت  برای  رشکت  این  کرد  اعالم  دوشنبه 

پروژه های صاردات گاز ایران آماده است.
مسکو،  از  اسپوتنیک  خربگزاری  گزارش  به 
مدیریت  کمیته  معاون  مدودوف،  آلکساندر 
گازپروم، گفته که والیت های شاملی ایران با کمبود 
گاز مواجه هستند و این کشور می تواند در صادرات 
گاز ایران به ترکیه مشارکت کند. روسیه هم اکنون از 

دو مسیر به ترکیه گاز صادر می کند.

»دشمن«  و  »خائن«  را  پوتین  آقای  منتقدان  اخیرا 
خوانده بود. آقای کاسیانوف و دیگر سیاست مداران 
به  تهدید  را  تیرانداز  تک  ویدیوی  روسیه  مخالف 

قتل خوانده اند.
افراد  چچن،  اقتدارگرای  رهرب  قدیروف،  رمضان 
مسلحی را در کنرتل دارد که به نقض گسرتده حقوق 

برش، از جمله شکنجه و قتل متهم شده اند.
گفته  و  دارد  پوتین  آقای  با  نزدیکی  روابط  او 
در  طلب  جدایی  شورشیان  رسکوب  در  می شود 
روسیه  رییس جمهور  حامیت  از  جمهوری  این 

برخوردار است.

مناطق  این  چینی،  نو  سال  آستانه  در  است. 
شاهد بارش کم سابقه برف بوده است.

مهاجر  کارگر  میلیون  صدها  چینی  نو  سال  در 
بر می گردند که  به خانه  با خانواده  برای دیدار 
اختالالتی  بروز  باعث  جوی  نامناسب  اوضاع 

شده است.
بسیاری از قطارها در شامل و مرکز چین به دلیل 
بارش برف مختل شده اند و مسافران در جنوب 
وسایل  از  استفاده  امکان  و  شده  گرفتار  کشور 

حمل و نقل را ندارند.

پیشروی گسترده نیروهای دولت سوریه
 در شمال حلب

محکومیت ایران به پرداخت 
»یک میلیارد دالر جریمه« به ترکیه

خشم رهبر جمهوری چچن 
از حذف یک ویدیو از اینستاگرام

بارش سنگین برف در چین  
و گرفتاری ده ها هزار نفر در یک ایستگاه قطار 



به  باشگاه  این  متایل  بایرن  رئیس  نایب 
جذب سامی خدیرا را دروغ خواند. 

گامنه زنی های  اخیر  روزهای  طی 
از سوی رسانه ها منترش شد که  متعددی 
سامی  جذب  اندیشه  در  مونیخ  بایرن 
این  رومنیگه  هاینس  کارل  است.  خدیرا 
به شدت تکذیب کرد و گفت:  اخبار را 
امروز حتی خواندم که بایرن خدیرا را به 
خدمت گرفته است. این حرف ها دروغی 

بیش نیست. 
او در واکنش به ادعای بیلد مبنی بر اقرار 
شدن  نظامی  به  بایرن  بازیکنان  از  یکی 
حضور  آخر  ماه های  در  تیم  این  فضای 
که  منی دانم  کرد:  اذعان  نیز  گواردیوال 
این داستان صحت دارد یا خیر! در حال 

حارض ادعاهای زیادی مطرح می شود. از 
اطالعات  با  مواجهه  در  بویژه  باید  این رو 
پراکنده  ژورنالیست ها  بعضا  که  موهومی 
با احتیاط رفتار کرد، چرا  بسیار  می کنند 
خربی  موثق  منبع  از  موارد  اغلب  در  که 

نیست.
برای  تالش  موضوع  به  پایان  در  او 
بواتنگ  جروم  برای  جانشین  جذب 
و  کرد  اشاره  مصدوم  مارتینز  خاوی  و 
و  نقل  در  که  است  این  حقیقت  گفت: 
در  خوبی  گزینه های  زمستانی  انتقاالت 
خوب  تیم های  یعنی  دارد،  وجود  بازار 
بازیکنان شان را در این مقطع در لیست 
فعال  دلیل  همین  به  منی گذارند.  فروش 

منی توانیم به فکر خریدی جدی باشیم.

شد  مدعی  اکسپرس  دیلی  روزنامه 
مانوئل  دارد  قصد  چلسی  باشگاه  که 
در  را  منچسرتسیتی  رسمربی  پیگرینی، 

پایان فصل به خدمت بگیرد. 
ساله   ۶3 امسال  که  شیلیایی  رسمربی 
خواهد شد، با حضور گواردیوال در پایان 
تیم را ترک خواهد  فصل در سیتی،  این 
را  بعدش  فصل  پیشنهادات  باید  و  کرد 
بررسی کند. چلسی که اخیراً ژوزه مورینیو 
را اخراج کرده، فعالً تا پایان فصل با گاس 

در  آن ها  ولی  دارد  قرارداد  هیدینک 
خواهند  دیگری  مربی  دنبال  به  تابستان 

بود. 
رسان  که  شد  مدعی  اکسپرس  حال 
چلسی، رشایط مانوئل پیگرینی را تحت 
نظر دارند و می خواهند با او وارد مذاکره 
در  حضور  فصل  دو  در  پیگرینی  شوند. 
و  برتر  لیگ  قهرمان  شده  موفق  سیتی 
جام حذفی شود و حاال در فصل سوم از 

مدعیان لیگ برتر است. 

فیفا تایید کرد که لوئیس سوارز،  مهاجم 
تیم  دیدار  از  می تواند  اروگوئه  ملی  تیم 
مقدماتی  در  برزیل  مقابل  ملی کشورش 

جام جهانی به میادین ملی بازگردد. 
جام  در  این که  از  پس  ساله   29  مهاجم 
دندان  را  کیه لینی  جورجو   2014 جهانی 
از حضور  9 جلسه محرومیت  گرفت،  با 
در بازی  های ملی روبرو شد. بدین ترتیب 
آمریکا  کوپا  در  را  اروگوئه  نتوانست  او 
از  تیمش  حذف  شاهد  و  کند  همراهی 

کرد  تایید  فیفا  حال  بود.  رقابت ها  این 
که محرومیت سوارز به پایان رسیده و او 
همراهی  را  کشورش  ملی  تیم  می تواند 

کند. 
اروگوئه در مقدماتی جام جهانی عملکرد 
خوبی داشته و در 4 بازی خود،  3 پیروزی 
رده ی  در  اکوادور  از  پس  و  کرده  کسب 
دوم قرار گرفته است. دیدار دو تیم برزیل 
و اروگوئه، 22 روز بعد یعنی ششم حوت 

برگزار خواهد شد. 
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نرشیه گاردین ادعا کرد که باشگاه منچسرتسیتی مبلغ 

هنگفتی را برای خریدهای تابستانی پپ گواردیوال در 

 نظر گرفته است.  

باشگاه منچسرتسیتی روز دوشنبه به طور رسمی اعالم 

مانوئل  جانشین  تابستان  آینده  در  گواردیوال  که  کرد 

در  زنی ها  گامنه  اکنون  هم  از  و  شد  خواهد  پیگرینی 

مورد بازیکنانی که او با خود به  اتحاد خواهد برد، آغاز 

شده است.  

سیتی  مدیران  که  کرده  ادعا  گاردین  نرشیه  اکنون 

مربی  این  برای  پوندی  میلیون   150 ای  بودجه 

اسپانیایی  در نظر گرفته اند؛ ضمن این که تکسیکی 

هم  بارسا  در  که  سیتی،  ورزشی  مدیر  بگیریستاین، 

خریدها  انجام  در  او  به  داشت،  گواردیوال  همکاری  با 

مشاوره خواهد داد.  

از  این در حالی است که دست مزد خود گواردیوال هم 

12.8 به 15.2 میلیون پوند افزایش پیدا خواهد کرد و  به 

این ترتیب به یکی از پردرآمدترین مربیان دنیا تبدیل 

می شود.  

دنیس چریشف،  هافبک 25 ساله روس عنوان کرد که 

جدایی از رئال و پیوسنت به والنسیا در روز پایانی نقل و 

انتقاالت تصمیم آسانی برای او بوده است. 

هافبک 25 ساله که از والنسیا و لیورپول در روز پایانی 

نقل و انتقاالت پیشنهاداتی در دست داشت، در نهایت 

راه والنسیا را در پیش گرفت تا تحت هدایت گری نویل 

پایان  تا  و  است  قرضی  به  او  قرارداد  برود.  میدان  به 

روسیه  اهل  هافبک  حال  داشت.  خواهد  اعتبار  فصل 

والنسیا  به  پیوسنت  و  رئال  از  جدایی  که  کرد  عنوان 

تصمیم آسانی بود. 

است  برای من  مهم  بسیار  این یک فرصت  او گفت: 

و امیدوارم بتوانم از پس این چالش بر بیایم. به این 

را  من  جذب  قصد  باشگاه  که  آمدم  والنسیا  به  خاطر 

داشت و هم چنین مربی که در آن حضور دارد باعث شد 

ا این هدف به  تا تصمیم گیری برای من راحت شود. ب

والنسیا پیوستم که بیش از پیش بتوانم پیرشفت کنم.

چریشف درباره رشایط والنسیا گفت: در فوتبال گاهی 

تیم شام وارد دوره ی سختی می شود ولی من معتقدم 

دارند،  والنسیا  باشگاه  در  همه  که  تالشی  با  که 

می توانیم از این رشایط سخت عبور کنیم.

هنوز پای پپ به ورزشگاه اتحاد نرسیده که این مربی 
اسپانیایی خواهان جذب دو ستاره جوان فوتبال اروپا 

شده است. 
پپ گواردیوال دوشنبه این هفته رسام به عنوان رسمربی 
فصل آینده منچسرت سیتی انتخاب شد. دیلی میل 
از حاال  بایرن مونیخ،  فعلی  گزارش داده که رسمربی 
تحویل  سیتی  مسئوالن  به  را  خریدهایش  لیست 
داده، لیستی که در آن نام پائول پوگبا، ستاره فرانسوی 
یوونتوس و جان استونز، مدافع آینده دارد اورتون دیده 

می شود. 
رایزنی  مدت ها  از  بعد  که  سیتیزن ها  می شود،  گفته 
مرد محبوب اسپانیایی را بدست آورده اند، حارضند 
و  کنند  ولخرجی  حسابی  انتقاالت  و  نقل  بازار  در 

بازیکنان مد نظرش را جذب کنند. 
در حال حارض، رئال مادرید، بارسلونا، چلسی و پاری 
سن ژرمن مرصانه بدنبال پوگبا هستند و این بازیکن 

تا کنون در مورد مقصد آینده اش حرفی نزده است. 
از  خوب  خیلی  پیشنهاد  یک  هم  ساله   21 استونز 
از  یکی  فصل  این  در  اورتون  بازیکن  دارد؛  چلسی 
با  بازی ها  از  خیلی  در  و  بوده  تیمش  بهرتین های 
عملکرد قابل قبول در خط دفاعی، ارزش های خود 

را نشان داده است. 
سیتی برای انتقال این دو بازیکن کار سختی در پیش 
دارد، اما رسان این باشگاه از حاال برای مذاکره با آن ها 

دست به کار شده اند. 

انریکه: تاثیر دادگاه روی نیمار
 0.00001 درصد است

رومینیگه: عالقه بایرن به خدیرا دروغ است

پیگرینی، گزینه جدید چلسی برای تابستان

تاریخ بازگشت سوارز به دیدارهای ملی 
مشخص شد

رونالدو بازهم به مراکش رفت

اینیستا ورزشکار برتر سال اسپانیا شد

نگاهی به شب پایانی نقل و انتقاالت اروپا

نیامر دیروز برای حضور در دادگاه مربوط 

به پرونده انتقال جنجالی اش از سانتوس 

ا به مادرید رفته بود؛ در حالی که  به بارسلون

این قضیه در مصاحبه  بودن  ادامه دار  از 

خواهان  و  کرده  گالیه  خود  دوشنبه  روز 

متام شدن این قضایا شده بود. 

ا امشب در نوکمپ میزبان والنسیا  بارسلون

است  ری  دل  کوپا  نیمه نهایی  مرحله  از 

قضایی  مشکالت  که  معتقدند  برخی  و 

در  او  کیفیت  روی  است  ممکن  نیامر 

این بازی و حتی ادامه فصل تاثیر منفی 

بگذارد. 

بازی  خربی  نشست  در  انریکه  لوییز 

از  من  گفت:  نیامر  مورد  در  والنسیا  ا  ب

او  و وضعیت  نیامر راضی هستم  رشایط 

عالی است. تجربه دوران فوتبامل به من 

او 0.00001  روی  قضایا  این  که  می گوید 

مسائل  این ها  است.  تاثیرگذار  درصد 

الند و به وقتش حل خواهند  خارج از فوتب

شد. تنها توجه نیامر روی فوتبال است و 

همه سعی ما در این است که او فقط روی 

فوتبال مترکز داشته باشد.

انریکه در مورد والنسیا گفت: باید توجه 

نیمه نهایی کوپا  در  بازی  این  داشت که 

دل ری برگزار می شود و حساسیت خاص 

ا بازی جذابی خواهد  خود را دارد. مطمئن

شد. والنسیا تیمی است که همواره برای 

ما مشکل ساز بوده و با گری نویل )مربی 

نونو،  دوران  نسبت  به  والنسیا(  جدید 

در سبک بازی خود تغییراتی نیز داده و 

انجام  را  کردن  وارد  فشار  قبل  از  بیشرت 

و  خوب  بازی  یک  ارائه  برای  می دهد. 

ولی  داریم  باالیی  انگیزه  پیروزی  کسب 

می دانم که چه دیدار دشواری پیش روی 

ماست.

انتقاالت  و  نقل  در  بازیکن  خرید  عدم 

قصد  و  بود  روشن  ما  ایده  زمستانی: 

جدیدی  بازیکن  زمستان  در  داشتیم 

این  دلیل  هر  به  اما  بگیریم  خدمت  به 

ما مدافع عنوان قهرمانی  نیفتاد.  اتفاق 

از  دفاع  ما  هدف  و  هستیم  جام  سه  در 

عناوین قهرمانی است و به همین دلیل 

می خواستیم که تیم تقویت شود اما حاال 

نیز هیچ تغییری در تفکر ما ایجاد نشده 

است و با قدرت پا به بازی های پیش رو 

خواهیم گذاشت.

به  دیگر  پرز  فلورنتینو  پیش  مدتی 

کریستیانو رونالدو اجازه سفر به مراکش 

اما  بود،  نداده  را  دوستش  دیدن  برای 

رئیس  دستور  به  توجه  بدون  رونالدو 

باشگاه باز هم سفر کرد. 

کاتالونیا،  اسپورت  نرشیه  از  نقل  به 

فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید 

به کریستیانو رونالدو دستور داده بودکه 

اما  نرود.  تفریحی  سفرهای  به  دیگر 

رونالدو به این حرف بی اعتنایی کرده و 

پرواز کرده  مراکش  به  دوباره  این هفته 

است و ظاهراً قصد دارد هم چنان به این 

کارش ادامه دهد. 

خربی  سایت های  از  یکی  پیش  چندی 

اسپانیایی فاش کرد که رونالدو هفته ای 

یکی دوبار پس از مترینات رئال مادرید، 

مراکش  ساحل  مقصد  به  را  شهر  این 

خود،  دوستان  آن جا  در  تا  می کند  ترک 

معروف  بوکسورهای  از  یکی  جمله  از 

بیند.  ب را  هاری  بدر  نام  به  کشور  این 

عامرت  در  رونالدو  از  تصاویری  انتشار 

این  همراه  به  او  خوش گذرانی  و  هاری 

زدن  باعث  تنها  نه  مراکشی  بوکسور 

ملی  تیم  کاپیتان  به  برچسب  هایی 

انتقادات  از  موجی  بلکه  شد،  پرتگال 

نتیجه  در  عملکردش  اُفت  خاطر  به 

دنبال  به  را  مکرر  سفرهای  خستگی 

پرز  فلورنتینو  سبب  همین  به  داشت. 

مادرید  رئال  بازیکنان  دیگر  و  رونالدو 

در خالل  انجام سفرهای شخصی  از  را 

مسابقات منع کرد. 

نرشیه  این  ادعای  طبق  حال  این  ا  ب

از  پس  روز  چند  تنها  رونالدو  اسپانیایی 

زین الدین  نیز  و  پرس  فلورنتینو  آن که 

زیدان، مربی رئال  به او گفتند دیگر حق 

ا پرواز های یک روزه  ندارد انرژی اش را ب

این  به  او دوباره  به مراکش هدر بدهد، 

کشور سفر کرده است. 

دو  اسرتاحت  از  رونالدو  معلوم  قرار  از 

داده  شاگردانش  به  زیدان  که  روزه ای 

استفاده  آفریقا  به شامل  برای سفر  بود 

حال  شامل  پرز  دستور  است.  کرده 

که  هم  تیم  کاپیتان  راموس  رسخیو 

شده  نیز  داشت  را  سویل  به  سفر  قصد 

از  رونالدو  کریستیانو  حال  این  ا  ب بود 

رئیس کهکشانی ها رسپیچی  دستورات 

کرده است. زیدان پس از پیروزی شش 

رونالدو  که  اسپانیول  برابر  رئال  گوله 

دو  بازیکنانش  به  کرد  هت تریک  آن  در 

ا  ب بالفاصله  رونالدو  و  داد  اسرتاحت  روز 

به مراکش سفر  هواپیامی شخصی اش 

کرد. 

اسپانیایی  روزنامه  یک  انتخاب  به 

عنوان  به  ا  بارسلون فوتبال  تیم  هافبک 

ورزشکار سال اسپانیا معرفی شد. 

دپورتیوو«  »موندو  اسپانیایی  روزنامه 

و  صد  در  شب  دوشنبه  کاتالونیا،  چاپ 

دهمین مراسم سالیانه خود برای معرفی 

آندرس  اسپانیا،  ورزش  بهرتین های 

خود  به  را  رأی  بیشرتین  که  را  اینیستا 

اختصاص داد به عنوان بهرتین ورزشکار 

اسپانیا در سال 2015 معرفی کرد. 

خوبی  فصل  گذشته،  فصل  اینیستا 

عنوان  پنج  ا  بارسلون ا  ب و  کرد  سپری  را 

افتخاراتش  کلکسیون  به  را  قهرمانی 

به   2014-15 فصل  در  او  کرد.  اضافه 

حذفی  جام  اللیگا،  در  تیم  این  همراه 

اسپانیا، سوپرجام اروپا، لیگ قهرمانان 

به  جهان  باشگاه های  جام  و  اروپا 

قهرمانی رسید. 

پائو  عنوان  این  نامزده های  دیگر  از 

گسول، بسکتبالیست تیم شیکاگو بولز 

از لیگ NBA و خورخه لورنزو، قهرمانی 

موتو جی پی را می توان نام برد. 

انتقاالت  و  نقل  پنجره  شب  دوشنبه 
زمستانی در اروپا بسته شد و در دقایق 
پایانی انتقاالت متعددی صورت گرفت. 
مثل همیشه ساعاتی پیش از بسته شدن 
شایعات  انتقاالت،  بازار  و  نقل  پنجره 
تیم های  نهایت  در  ولی  بود  داغ  بسیار 
بزرگ خرید خاصی انجام ندادند و این 
اورتون و استوک سیتی بودند که هزینه 

زیادی در روز پایانی متحمل شدند. 
در حقیقت گران ترین نقل و انتقال های 
دوشنبه شب متعلق به این دو تیم بود. 
استوک سیتی ایمبوال را با 18.3 میلیون 
ژردان  رکورد  تا  گرفت  خدمت  به  پوند 
به  بازیکن  این  و  شقیری شکسته شود 
تاریخ استوک  بازیکن  عنوان گران ترین 
میلیون   13.5 با  نیز  اورتون  بگیرد.  لقب 

پوند،  عمر نایسه را به خدمت گرفت. 
آرسنال بازیکنی جذب نکرد ولی متیو 
دبوشی، مدافع جوان این تیم به صورت 
نیوکسل  پیوست.  بوردو  تیم  به  قرضی 
از رم را به صورت قرضی  سیدو دومبیا 
به خدمت گرفت و بند خرید در پایان 
بازیکن وجود  این  نیز در قرارداد  فصل 
پایانی،  روز  در  نیز  مونیخ  بایرن  دارد. 
تا  را  اسپارتاک  مدافع  تاسکی،   رسدار 
پایان فصل به صورت قرضی به خدمت 
و  بواتنگ  جروم  خالی  جای  تا  گرفت 
خاوی مارتینز را پر کند. نیک پاول نیز 

مقصد  به  قرضی  صورت  به  را  یونایتد 
هال سیتی ترک کرد. 

نیز  آرژانیتنی  مهاجم  پروتی،  دیگو 
بعد  فصل  پایان  تا  قرضی  صورت  به 
در  رم  خرید  دومین  تا  پیوست  رم  به 
بگیرد.  لقب  زمستانی  انتقاالت  و  نقل 
از  قرضی  صورت  به  نیز  کواگلیارال 
سمپدوریا راهی تورینو شد. نایجل دی 
به  احتامال  تا  شد  جدا  میالن  از  یانگ 
لس آنجلس گلکسی بپیوندد و کوین 
به  نیز  میالن  سابق  کنستانت،  مدافع 

عنوان بازیکن آزاد راهی بولونیا شد. 
شد  موفق  نویل  گری  نیز  اللیگا  در 
هافبک جوان رئال مادرید یعنی دنیس 
چپ  سیکوئیرا،  مدافع  و  چریشف 
به  قرضی  صورت  به  را  اتلتیکومادرید 
خدمت بگیرد و فعال ترین تیم دوشنبه 

شب اللیگا لقب گرفت. 
شب  تیم های  حال،  ناکام ترین  این  با 
گذشته لیورپول و بارسلونا بودند که در 
نهایت در جذب اهداف زمستانی خود 
دنبال  به  لیورپول  خوردند.  بست  بن  به 
نیز  زیادی  تالش  و  بود  تکسیرا  جذب 
برای خرید او انجام داد ولی در نهایت 
نقل  ابتدای  از  نیز  بارسلونا  نشد.  موفق 
مهاجم  نولیتو،  دنبال  به  انتقاالت  و 
موفق  هم  تیم  این  که  بود  سلتاویگو 

نشد. 















بودجه 150 میلیون پوندی 
سیتی برای گواردیوال

چریشف: جدایی از رئال 
تصمیم آسانی بود

گواردیوال، پوگبا و استونز را 
برای من سیتی می خواهد
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استرالیا 25 میلیون دالر در بخش زراعت به افغانستان کمک می کندنمایشگاه »هزار لبخند برای صلح« در کابل برگزار شد
بدون  دنیای  سازمان  روز:  اطالعات 

بزرگی  منایش  سه شنبه  روز  خشونت، 

کشور  شهروند  هزاران  تصویرهای  از  را 

درحال لبخند و شادمانی در صحن قرص 

داراالمان در کابل برگزار کرد. 

از  تصویرهایی  منایشگاه  این  در 

لحظه های خوشی و لبخند هزار انسان به 

منایش گذاشته شده است.

این  بر  منایشگاه  این  کنندگان  برگزار 

منایشگاه  این  برگزاری  که  باورند 

است.  خشونت  از  نفرت  نشان دهنده ی 

در  این منایشگاه  تصویرهای  است  قرار 

دو نقطه دیگر شهر کابل، رستورانت تاج 

بیگم و رسک پنجم کلوله پشته، نیز برگزار 

شود. برگزاری این منایشگاه با استقبال گرم مردم روبه رو شد. 
تصویرهایی که به منایش گذاشته شده در این منایشگاه بیشرت 

لحظات شادی و خوشی مردم را نشان داده است.

اطالعات روز: تفاهم نامه ی عملی شدن اسرتاتژی استفاده 

از زمین های خشک به ارزش 25 میلیون دالر به روز سه شنبه 

میان اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و ماتیو 

جان اندرسن، سفیر اسرتالیا در کابل به امضا رسید. 

دولت  مالی  کمک  به  آینده  سال  پنج  در  نامه  تفاهم  این 

اسرتالیا از سوی وزرات زراعت تطبیق خواهد شد.

تطبیق  کار  گندم  والیت   16 در  اول  مرحله  در  طرح  این 

خواهد شد. در ابتدا چهار والیتی که بیشرتین کشت للمی 

را دارد، شامل این طرح می شود. این والیت ها تقریباً 45 در 

صد کشت للمی را دربر می گیرد که 90 درصد گندم کشور از 

این مناطق به دست می آید.

مراسم  در  زراعت  وزیر  مرکزی،  خربگزاری  گزارش  به 

امضای این تفاهم نامه گفته است طرح اسرتاتژی استفاده 

وزارت  این  مهم  برنامه های  جمله  از  خشک  زمین های  از 

است. 

آقای ضمیر افزوده، افغان ها در گذشته بدون هیچ قاعده و 

قانونی، للمی کشت می کردند و بارندگی تنها امید دهقانان 

افغانستان بود تا ساحات قابل کِشت خود را سیراب کنند.

آقای ضمیر تاکید کرده است که هوای غیرثابت، بارندگی 

ناکافی، خشک سالی متداوم، کم آبی، درجه حرارت، رشد 

رسیع جمعیت و فقرهمگانی در چنین مناطقی سبب می شود 

که زمین تخریب و ساحات به صحرا مبدل شود.

به  دولتش  کمک های  ادامه  از  اطمینان  با  اسرتالیا  سفیر 

کشور  چهار  از  یکی  افغانستان  که  است  گفته  افغانستان 

آن  با  زراعت  بخش  در  اسرتالیا  دولت  که  است  مهمی 

همکاری خواهد کرد.

گذشته  سال  در  افغانستان  شده،  ارائه  آمارهای  براساس 

حدود 4.5 میلیون تن گندم تولیدی داشته که حدود 1.5 

کل  در  است.  کرده  وارد  خارج  از  دیگر  گندم  تن  میلیون 

نیازمندی های کلی گندم کشور شش میلیون تن می باشد.
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