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اوضاع آشفته  شمال کشور، مقام های روسی را نگران 
اواخر  این  در  کرملین  دلیل،  همین  به  است.  کرده 
نشان دهنده  که  داد  انجام  را  اقدام هایی  سلسله  یک 
مرزهای  در  ناآرامی ها  قبال  در  روسیه  حساسیت 
اجتماعی  وضعیت  از  روسیه  است.  پیشین  شوروی 
و توان نظامی جمهوری  آسیای مرکزی به خوبی آگاه 
است و می خواهد پیش از آن که آتش به انبار باروت 

آن ها برسد، کاری انجام دهد...
صفحه 3

آیا روسیه به سمت افغانستان 
شلیک خواهد کرد؟

هواپیماهای  که  است  کرده  اعالم  ترکیه  ارتش  روز:  اطالعات 
جنگی این کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس 
بدون سرنشین را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه 

شده بود، سرنگون کرده  است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه 

کیلومتر در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

اطالعات روز: پس از آن که باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت 
حضور  ادامه  مورد  در  خود  جدید  تصمیم  امریکایی،  متحده 
اعالم  را  افغانستان  در   ۲016 سال  از  پس  امریکایی  نیروهای 

کرد، رییس جمهور غنی از این تصمیم اوباما استقبال کرد.
رییس جمهورغنی که روز پنج شنبه در کابینه دولت صحبت 

می کرد، گفت امریکا افغانستان با ثبات را...

تصمیم  از  ناتو  کل  دبیر  استولتِنبرگ،  ینس  روز:  اطالعات 
باراک اوبا، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا در مورد حضور 
نیروهای این کشور پس از سال ۲016 در افغانستان استقبال 

کرده است.
آقای استولتِنبرگ با نشر خبرنامه ای گفته است که این تصمیم، 

راه را برای حضور متحدان و شرکای ناتو...

چرا شفاخانه داکتران بدون مرز
 در قندوز بمبارد شد؟ 

ترکیه یک هواپیمای بدون سرنشین را 
در مرز سوریه سرنگون کرد

استقبال دولت از حضور نظامیان 
امریکایی بعد از 2016 در افغانستان

دبیر کل ناتو: تصمیم امریکا، راه را برای 
حضور شرکای ناتو هموار می سازد

صفحه 6 صفحه 2صفحه 2

صفحه 7

صفحه 5

افغانستان، عراق نیست

فان خال: دو هفته اسف بار را پشت سر گذاشتیم
»منت کامل گزارش اسوشتید پرس در مورد شفاخانه داکرتان بدون مرز و چرایی حمله هوایی بر این مرکز...  صفحه 4



رییس جمهور  اوباما،  باراک  از آن که  روز: پس  اطالعات 
ایاالت متحده امریکایی، تصمیم جدید خود در مورد ادامه 
حضور نیروهای امریکایی پس از سال 2016 در افغانستان را 
اعالم کرد، رییس جمهور غنی از این تصمیم اوباما استقبال 

کرد.
رییس جمهورغنی که روز پنج شنبه در کابینه دولت صحبت 
می کرد، گفت امریکا افغانستان با ثبات را به نفع دنیا و به نفع 
منافع خود می داند و به همین دلیل عالوه بر حضور نظامی 
به همکاری در بخش اقتصادی و حکومت داری نیز متعهد 

است.
بر  این  از  بعد  امریکا  مترکز  که  گفت  هم چنان  غنی  آقای 
از  حامیت  و  تجهیز  آموزش،  هامنند  عمده  بخش های 
نیروهای امنیتی کشور خواهد بود و عالوه بر آن، در زمینه 

مبارزه با تروریزم هم با ما همکاری خواهد کرد.
غنی افزود که امریکا و افغانستان منافع مشرتک دارند و کابل 
حیث  به  را  امریکا  منطقه ای  همکاری  وسیع تر  دیدگاه  در 

یک مرکز عمده ضد تروریزم تقویت خواهد کرد.
در  سفید  کاخ  در  امریکا  جمهور  رییس  شنبه،  پنج  روز 

حضور  مورد  در  جدیدش  تصمیم  رسانه ها  با  صحبت 
نیروهای امریکایی بعد از سال 2016 در افغانستان، را اعالم 
نیروهای  خروج  روند  تا  گرفته  تصمیم  او  که  گفت  و  کرد 
و  شود  کندتر   2016 سال  پایان  تا  افغانستان  از  آمریکایی 
۵۵00 نظامی این کشور پس از این سال، در افغانستان باقی 

مبانند.
آقای اوباما افزود که به تروریست ها اجازه داده نخواهد شد 
تا بار دیگر از خاک افغانستان دست به عملیات علیه امریکا 

بزنند و منافع این کشور را تهدید کنند.
حضور  جدید  برنامه  در  که  گفته  اوباما  آقای  هم چنان 
آن ها  مأموریت  ماهیت  در  تغییری  امریکایی،  نیروهای 
نظامی مستقیم علیه  نیروها در عملیات  این  نخواهد آمد و 
افغانستان و گشت زنی در سطح این  مخالفان مسلح دولت 

کشور رشکت نخواهند داشت.
ادامه  به  امریکا  تصمیم  علت  درباره  غنی  جمهور  رییس 
حضور در کشور گفت که فداکاری، قربانی و دفاع مردم و 
نیروهای امنیتی افغانستان باعث ایجاد اطمینان برای جامعه 

جهانی شده است. 

دولت  آمیز  موفقیت  کارکرد  آن،  بر  عالوه  که  افزود  او 
اساس  بر  جانبه  دو  همکاری  چوپ  چهار  و  ملی  وحدت 
موافقت نامه اسرتاتژیک و توافق نامه امنیتی میان افغانستان و 
آمریکا نیز واشنگنت را به انجام تعهداتش در قبال دولت و 

ملت افغانستان متعهد کرده است.
به گفته ی غنی، مردم افغانستان با خطرات منطقه ای مواجه 
هستند و پناه گاه تروریزم در خارج از افغانستان وجود دارند. 
نیروهای  جنگی  نقش  ختم  دلیل  به  تروریستی  حمالت 
پیش  قابل  افزایش  این  و  شده  بیشرت  کشور  در  آمریکایی 
بینی بود. او گفت که در سال گذشته 2۵ رسباز امریکایی 

در کشور کشته شدند.
در حالی  افغانستان  در  امریکایی  نظامیان  مورد حضور  در 
تجدید نظر می شود که قرار بود نظامیان این کشور بعد از 
سال 2016 افغانستان را ترک کنند و رصف یک هزار نظامی 

برای حفاظت از سفارت این کشور در کابل باقی مبانند.
در حال حارض نزدیک به ده هزار نفر از نیروهای امریکایی 
از  پشتیبانی  و  آموزش  رسگرم  که  دارند  حضور  کشور  در 

نیروهای امنیتی و تعقیب نیروهای وابسته به القاعده هستند.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی که روز 
جمعه به والیت قندوز رفته بود، اعالم کرد 
که نظر به هدایت او و تصمیم شورای امنیت 
ملی، باید والیت قندوز از وجود شورشیان 
پاک سازی شود  کامل  به صورت  طالبان  و 
این  در  امنیتی  نیروهای  نظامی  عملیات  و 

والیت ادامه یابد.
مقام های  جمع  در  که  جمهور  رییس 
در  ارتش  رسبازان  و  جرناالن  حکومتی، 
مورد  قندوز  افزود  می کرد،  صحبت  قندوز 
توجه ما است، فرماندهی زون پولیس ایجاد 
شده و هم چنان جرنال محی الدین غوری به 

حیث فرمانده فرقه قندوز تعیین شده است.
این است  این که گفت آرزی من  او ضمن 
در  روزانه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
نیروها  این  به  خطاب  وی  نباشد.  جنگ 
قدرت  مرشوع   استعامل  انحصار  که  افزود 
»تنها و تنها در دست قوای امنیتی و دفاعی 

افغانستان باشد«.
خواستار  کشور  ارتش  روزی  اگر  گفت  او 
انجام عملیات شود باید همگی »رس تسلیم 
افزود:  جمهو  رییس  کنند.  فرو  اعتامد«  و 
»تعهد  و کوشش می کنم تا قوای امنیتی و 
خارج  سیاسی  مداخله  از  افغانستان  دفاعی 

شود.«
نیروها گفت  این  به  رییس جمهور خطاب 
به زودی نه تنها در بخش امکانات جنگی، 
فراهم  نیز  نیروها  این  امکانات زندگی  بلکه 
می شود و »سال آینده خانواده های شام در 

کنار قول اردوها خواهد بود.«
از  پس  قندوز  به  غنی  جمهور  رییس  سفر 
آن صورت می گیرد که شهر قندوز از وجود 
طالبان پاک سازی شده است. این شهر در 6 
میزان به دست طالبان سقوط کرد و پس از 
حدود دوهفته دوباره توسط نیروهای امنیتی 
طالبان  نیروهای  از  و  گرفته  پس  باز  کشور 

پاک سازی شد.
آقای غنی در ضمن صحبت های خود افزود 
مردم  باید  رشق  شامل  والیت های  در  که 
و  باشند  اعتبار  و  امنیت  نظام،  نظم،  شاهد 
اقتصادی  و  اداری  سیاسی،  مناسب  فضای 
در این والیت ها ایجاد شود. وی خطاب به 
نیروهای امنیتی افغانستان گفت که براساس 
به  مردم  کرده،  دریافت  که  گزارش هایی 

نیروهای امنیتی باور دارند.
او هم چنان به نیروهای امنیتی وعده سپرد که 
مشکالت اکامالتی و بخش هوایی به زودی 

حل خواهد شد.

اطالعات روز: ینس استولِتنربگ، دبیر کل ناتو از تصمیم 
در  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوبا،  باراک 
در   2016 سال  از  پس  کشور  این  نیروهای  حضور  مورد 
نرش  با  استولِتنربگ  آقای  است.  کرده  استقبال  افغانستان 
خربنامه ای گفته است که این تصمیم، راه را برای حضور 
نشان دهنده  این  و  می سازد  ناتو هموار  متحدان و رشکای 

تعهد دوامدار متحدان ناتو در قبال افغانستان است.
به گفته ی او، متحدان تصامیم کلیدی خود را در باره دامنه 
قابل  سهم  و  گرفت  خواهند  قاطع«  »حامیت  مأموریت 
پیرشو  در  که  راهی  در  مهم  عامل  یک  امریکا  مالحظه 

است پنداشته می شود.
زمان  یک  در  افغان  امنیتی  »نیروهای  گفته:  ناتو  کل  دبیر 

ادامه  کشور  در  شان  امنیتی  مسئولیت های  به  چالش  پُر 
هم چنان  ما  که  است  مهم  بسیار  بنابراین  داد.  خواهند 
به  آن ها  از  حامیت  به  مالی  حامیت  و  عملی  صورت  به 
منظور حفظ دست آوردهای مشرتک چندین ساله ی ما در 

افغانستان ادامه  دهیم.«
که  کرد  اعالم  میزان،   23 پنج شنبه،  روز  به  اوباما  بارک 
باقی  افغانستان  در   2016 از  پس  امریکایی  نظامی   ۵۵00
برنامه ی جدید  در  که  گفته  اوباما  آقای  اما  ماند.  خواهند 
مأموریت  ماهیت  در  تغییری  امریکایی،  نیروهای  حضور 
آن ها نخواهد آمد و این نیروها در عملیات نظامی مستقیم 
در  گشت زنی  و  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  علیه 

سطح این کشور رشکت نخواهند داشت.

جدید  تصمیم  اعالم  از  پس  روز:  اطالعات 
ایاالت متحده امریکا در مورد حضور نظامی 
افغانستان،  در   2016 سال  از  بعد  کشور  این 
گزارش ها از آملان حاکی است که این کشور 
نیز حضور نیروهای اش در افغانستان پس از 

2016 را بررسی می کند.
ارنولدف،  رایرن  ویله،  دویچه  از  نقل  به 
سوسیال  حزب  از  دفاعی  امور  سخن گوی 
کشور،  این  پارملان  در  آملان  دموکرات 
گفته که پایگاه نظامی اردوی فدرال در مزار 
رشیف در شامل افغانستان، عامل مهم ثبات 
تأکید  »بیلد«  او در روزنامه  است.  منطقه  در 
آن  از  نباید  فدرال  آملان  اردوی  که  کرده 

رصف نظر کند.
حزب  از  او  همتای  اوته،  ِهنیگ  و  هم چنان 
بزرگ  ایتالف  در  آملان  مسیحی  دموکرات 
باراک  اعالم  که  گفته  برلین،  در  حکومتی 

به تعویق انداخنت خروج  با  اوباما در ارتباط 
نظر  در  با  افغانستان  از  امریکایی  رسبازان 
داشت اوضاع بد امنیتی افغانستان، این چانس 

رسبازان  آموزش  تا  می گشاید  ما  روی  به  را 
نیز  افغانستان  این کشور در شامل  پولیس  و 

تأمین شود.

که  کرد  اعالم  پنجشنبه  روز  به  اوباما  باراک 
در   2016 از  پس  امریکایی  نظامی   ۵۵00
اوباما  اما آقای  ماند.  باقی خواهند  افغانستان 
نیروهای  برنامه ی جدید حضور  گفته که در 
امریکایی، تغییری در ماهیت مأموریت آن ها 
نخواهد آمد و این نیروها در عملیات نظامی 
مستقیم علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان 
رشکت  کشور  این  سطح  در  گشت زنی  و 
نخواهند داشت.  پس از اعالم تصمیم اوباما، 
نیز می خواهد  از دویچه ویله، آملان  به نقل 
در  نظامی اش  حضور  متدید  مورد  در 
افغانستان غور کند و مأموریت این کشور در 
افغانستان به نام »حامیت قاطع« نیز ادامه یابد.
در حال حارض از حدود 8۵0 رسباز آملانی 
در کشور، شامر بیشرت آن ها در مزار رشیف 
مستقر هستند و یک قطعه دیگر آن ها نیز در 

کابل است.

استقبال دولت از حضور نظامیان امریکایی2
 بعد از 2016 در افغانستان

رییس جمهور غنی دستور پاک سازی کامل قندوز را داد

دبیر کل ناتو:
 تصمیم امریکا، راه را برای حضور شرکای ناتو هموار می سازد

آلمان ادامه  حضور نیروهایش در افغانستان را بررسی می کند

برنامه ی ناقص اوباما
 برای افغانستان 

این  نظامی  نیروهای  حضور  جدید  برنامه ی  آمریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
به رسانه ها گفت: تصمیم  اوباما در کاخ سفید  اعالم کرد.  افغانستان  در  را  کشور 
پایان سال ۲۰۱۶ کندتر  تا  افغانستان  از  آمریکایی  نیروهای  تا روند خروج  گرفته 
شود و ۵۵۰۰ نظامی این کشور پس از این سال در افغانستان باقی بمانند. رییس 
جمهوری آمریکا گفت که به تروریست ها اجازه داده نخواهد شد تا بار دیگر از خاک 

افغانستان دست به عملیات علیه آمریکا بزنند و منافع این کشور را تهدید کنند.
کلیدی  حلقه  ی  عنوان  به  افغانستان  از  خود  سخنان  در  آمریکا  جمهوری  رییس 
در چشم انداز بزرگ تر جنگ با تروریزم و یک شریک جدی برای آمریکا نام برد 
باقی  استوار  آن ها  امنیت  به  آمریکا  تعهد  که  گفت  افغانستان  مردم  به  خطاب  و 

خواهد ماند.
آقای اوباما هم چنین با تاکید مجدد بر حمایت کشورش از روند صلح با مخالفان 
مسلح در افغانستان گفت که تنها راه رسیدن به روز خروج کامل نیروهای خارجی 
از این کشور، رسیدن به یک دولت پایدار و پایان جنگ با طالبان و القاعده است.

و  تأسیسات  بر  توانایی حمله  اکنون  اتخاذ می شود که طالبان  زمانی  این تصمیم 
ادارات مهم دولتی را در شماری از والیات افغانستان دارند و از لحاظ جغرافیایی هر 
روز حضور طالبان در افغانستان بیشتر می شود. چندی قبل طالبان پس از چهارده 
سال موفق شدند برای سه شبانه روز کنترل یک والیت )قندوز( را بدست بگیرند. 
هر چند که نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای آمریکایی توانستند طالبان را از 
شهر قندوز عقب بزنند، اما تهدیداتی که این گروه می تواند خلق کند، نه تنها در 

قندوز بلکه در شماری از والیات دیگر به قوت خود باقی است. 
حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته همواره در میدان صلح و جنگ، به طالبان 
باخته است. شکست حکومت در گفت وگوهای صلح با همکاری پاکستان و پس از 
آن شکست در حفظ مناطق تحت کنترل دولت، این نگرانی را افزایش داده است 
که مبادا طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شوند. تصمیم اوباما برای حفظ سربازان 
نخواهند گشت«  بر  »طالبان  که  را  اطمینان  این   ۲۰۱۶ سال  از  پس  کشور  این 
افزایش می دهد. و از جانب دیگر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد 
که با روحیه بهتر با تروریستان بجنگند. اما در عین حال، تجارب ۱4 سال گذشته 
نشان می دهد که حفظ نیروهای آمریکایی با اهداف و برنامه های قبلی به هیچ وجه 

کمک چشم گیری به نابودی کامل تروریزم در افغانستان نخواهد کرد.
رسیدن به یک »دولت پایدار« که اوباما خروج کامل را منوط به آن کرده است، 
شرکایش  و  آمریکا  که  می خواهد  بیشتری  استراتژیک  کارهای  و  عملی  اقدامات 
ماندن  گرفته اند.  نادیده  را  آن  گذشته  سال  چهارده  در  تروریزم  با  مبارزه  امر  در 
و حفظ  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  منظور کمک کردن  به  آمریکایی  سربازان 
روابط استراتژیک کابل و واشنگتن، زمانی موثر و کارا خواهد بود که آمریکایی ها 
ضمن حفظ نیروهای نظامی اش در خاک افغانستان، بایستی چند اقدام عملی دیگر 

را روی دست گیرند. 
بر عالوه ی  کند،  تولید  انتحاری  و  تروریست  دینی که می تواند  افراط گرایی  اول، 
زمینه های داخلی و فرهنگی، با مداخالت برنامه ریزی شده و استراتژیک منطقه ی 
به ثمر رسیده است. پاکستان سردمدار تولید انتحاری و حمایت از جنگ و شبکه های 
تروریستی در افغانستان است. اطالعات حکومت افغانستان و اسنادی که تا هنوز 
منتشر شده، آشکارا نشان می دهد که طالبان به عنوان سازمان تروریستی با حمایت 
سازمان استخباراتی پاکستان و مدیریت منظم دولت پاکستان، جنگ در افغانستان 
را اجرا و عملی می کند. این کشور میزبان، بیشترین مدارس افراط گرایی که توانایی 
و ظرفیت تولید انتحاری را دارند، می باشد و عالوه بر آن این مدارس از حمایت 

قاطع نهادهای دولتی و امنیتی پاکستان نیز برخوردار است. 
اگر آمریکایی ها در پی ایجاد دولت پایدار در افغانستان می باشند، مذاکره با پاکستان 
و یا اعمال فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر این کشور، بخشی ناگسستنی مبارزه 
در چهارده  آمریکایی ها  است.  افغانستان  در  پایدار  دولت  ایجاد یک  و  تروریزم  با 
اندیشه های  سازمانده  و  تروریزم  پرورش  مرکز  پاکستان  که  را  واقعیت  این  سال 
اعتنایی  قابل  نیروهای  گذشته  سال  چهارده  در  گرفت.  نادیده  است،  تروریستی 
اما  داشت.  افغانستان حضور  در  بین المللی اش  و هم پیمانان  آمریکایی  از سربازان 
تعداد حضور سربازان آمریکایی بر نابودی تروریزم تأثیر چشم گیری بر جا نگذاشت. 
ایجاد  و  جنگ  در  بیشتری  توانایی  تروریستان  است.  قدرت مند تر  طالبان  اینک 

وحشت دارند. 
میزان  به  است  وابسته  مستقیمًا  طالبان،  قدرت  کردن  کم  و  تروریزم  بر  پیروزی 
حمایتی که پاکستان از این گروه می کند. بی توجهی به حامیان منطقه ی تروریزم 
حتا با حفظ نیروهای بیشتر نظامی نیز، باعث تحقق ثبات در افغانستان نخواهد شد. 
از این رو فشار آوردن بر پاکستان در راستای قطع حمایت از شبکه های تروریستی 
و ختم حمایت از جنگ در افغانستان، کلید پیروزی بر جنگ کنونی در افغانستان و 

ایجاد دولت پایدار در این کشور است.
وسایر  طالبان  تروریستی  حمالت  ختم  و  افغانستان  در  پایدار  دولت  ایجاد  دوم: 
گروه ها ضمن این که نیاز به برنامه ریزی برای کار کالن منطقه ی دارد که در آن 
افغانستان شناخته  در  و جنگ  تروریزم  از  اصلی حمایت  منبع  عنوان  به  پاکستان 
امنیتی  نیروهای  جنگی  تجهیزات  و  نظامی  مهارت های  افزایش  به  نیاز  شود، 
افغانستان دارد. حضور سربازان آمریکایی در نقش مشورتی، آموزشی و تجهیزاتی،  

تا کنون تأثیر قابل قبولی بر نابودی طالبان نگذاشته است. 
عمده ترین دلیلی که باعث شده نیروهای امنیتی افغانستان به این موفقیت نرسند، 
کم بود تجهیزات است. تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان که بتواند کاهش قابل 
نیروهای هوایی  به  توجه ویژه  نیز  بیاورد.  بوجود  آنان  تلفات  مالحظه ی در شمار 
افغانستان به عنوان یک امتیاز و برگ برنده در رویارویی با طالبان، نقش مهم و 
کلیدی در پیروزی نیروهای امنیتی بر طالبان دارد. حمایت آمریکا و جامعه جهانی 

در این بخش، ناچیز و غیر موثر بوده است. 
نیروهای  تلفات  شمار  در  طرف  یک  از  که  امنیتی  نیروهای  تجهیزات  به  توجه 
بدهد،  میدان جنگ شکست  در  را  از جانب دیگر طالبان  و  بیاورد  امنیتی کاهش 
شبکه های  سایر  و  طالبان  با  جنگ  در  دولت  پیروزی  برای  ضروری  اقدامات  از 

تروریستی است. 
از  مردم  اعتماد  افزایش  برای  افغانستان  در  آمریکایی  سربازان  ماندن  این رو،  از 
این که طالبان بر نخواهند گشت، موثر است. اما ماندن این سربازان در چند پایگاه 
نظامی بدون توجه به حامیان منطقه ی تروریزم و نیازهای اساسی نیروهای امنیتی 

افغانستان، منجر به حفظ ثبات و ایجاد دولت پایدار در افغانستان نخواهد شد. 
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 ذکی دریابی



اوضاع آشفته  شمال کشور، مقام های روسی را نگران 
اواخر  این  در  کرملین  دلیل،  همین  به  است.  کرده 
نشان دهنده  که  داد  انجام  را  اقدام هایی  سلسله  یک 
مرزهای  در  ناآرامی ها  قبال  در  روسیه  حساسیت 
شوروی پیشین است. روسیه از وضعیت اجتماعی و 
به خوبی آگاه  نظامی جمهوری  آسیای مرکزی  توان 
است و می خواهد پیش از آن که آتش به انبار باروت 

آن ها برسد، کاری انجام دهد.
تالش های مسکو

در طی یک ماه اخیر، روس ها دست کم سه بار اعالم 
در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تا  کرده اند  آمادگی 
افغانستان  مقابل دولت  در  کند.  تجهیز  تروریزم  برابر 
کرده   مطرح  را  درخواست  این  مرتبه  چهار  از  بیش 
جنرال  جداگانه ی  سفرهای  در  می شود  گفته  است. 
 24 تاریخ  به  رییس جمهور،  اول  معاون  دوستم، 
سپتامبر و هیئت پارلمانی افغانستان به تاریخ 14 اکتوبر 
مقام های  با  افغانستان  ملی  ارتش  نیازمندی های  روی 
روسی بحث شده و یک فهرست از این نیازمندی ها 

به جانب روسی سپرده شده است.
بر  طالبان  روزه  چند  تسلط  پی  در  هم،  سویی   از 
است،  تاجیکستان  با  هم مرز  که  قندوز  والیت  مرکز 
رییس جمهور تاجیکستان به مسکو رفت و در دیدار 
که  گفت  روسیه،  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  با 
ناامن  تاجیکستان  ـ  افغانستان  از 60 درصد مرز  بیش 
شده است. پس از این دیدار، پایگاه 201 روسیه در 
می شود  گفته  و  شد  تقویت  سرعت  به  تاجیکستان 
روسیه افزارهای کشفی و عملیاتی بیش تر خود را در 
مرز با افغانستان جابه جا کرده است. هر چند تابستان 
که  بودند  کرده  اعالم  روسی  رسانه های  نیز  امسال 
تانک ها،  مدرن ترین  با  تاجیکستان  در  پایگاه روسیه 
هواپیماهای  حتا  و  زره پوش ها  رزمی،  ماشین های 

بی سرنشین تجهیز می شوند.
برگزاری  با  اقدام دیگر، وزارت دفاع روسیه  در یک 
تاریخ  به  مسکو  در  افغانستان«  بین المللی  »کنفرانس 
7 ـ 9 اکتبر، نمایندگان بیش  از پنجاه کشور جهان را 
گرد آورد تا تهدیدهای تروریستی ناشی از این کشور 

جنگ زده را جدی بگیرند. 
روسیه نگران طالبان یا داعش؟

زمانی که گروه طالبان در سال 1996 وارد کابل شدند، 
بالفاصله اعالم کردند که آن ها اهداف »فرا افغانستان« 
ندارند؛ اما در عمل به جنگ جویان خارجی از جمله 
ازبک ها، چچن ها و تاجیک ها در افغانستان پناه دادند 
این   طالبان  که  این  گرفتند.  آموزش  تحت  را  آنان  و 
گروه ها را به هدف تقویت جبهه های خود در داخل 
افغانستان استخدام می کرد، مورد تردید و تأمل است. 
رسمیت  به  را  چچن  جمهوری  طالبان  رژیم  پسان تر 
شناخت و عمالً از تجزیه روسیه حمایت کرد. در برابر 
این اقدام طالبان، کرملین نیز تا پایان سرنگونی طالبان 
به پشتیبانی خود از حکومت مجاهدین ادامه داد؛ اما 
با  روابط  تأمین  برای  خود  دیپلماتیک  تالش های  به 

کابل نیز ادامه داد که با سردی از سوی قندهار پاسخ 
داده می شد.

افغانستان  در  دوباره  طالبان  که   200۵ سال   از  پس 
سرگرم  گروه،  این  بخش  یک  یافتند،  ظهور  فرصت 
عباس  شد.  دیپلماتیک  و  سیاسی  فعالیت های 
پیشین  معین  و  قطر  دفتر  فعلی  سرپرست  استانکزی، 
 2006 سال های  بین  طالبان،  رژیم  خارجه  وزارت 
آنان  به  و  داشته  دیدارهایی  هیئت روسی  با  و 2007 
اهداف  طالبان  گروه  که  بود  داده  اطمینان  دیگر  بار 
نگرانی روس ها  بدین ترتیب  ندارد و  افغانستانی«  »فرا 
نگرانی  می رسد،  نظر  به  اما  است؛  کرده  برطرف  را 
افغانستان  در  داعش  فعالیت های  از  مسکو،  اصلی 
است. در دیداری که حامد کرزی با والدیمیر پوتین 
در ماه جون امسال، در مسکو داشت، آقای پوتین به 
اظهار  افغانستان  در  داعش  فعالیت های  از  صراحت 
والیت   2۵ در  داعش  که  بود  گفته  و  کرده  نگرانی 
روسیه  نظر  از  است.  کرده  هسته گذاری  افغانستان 
داعش در افغانستان پدیده ی در حال گسترش است و 

قصد نفوذ به آسیای مرکزی را نیز دارد. 
نقشه ی  در  که  شد  جدی تر  زمانی  نگرانی  این 
پنج  و  افغانستان  ایران،  داعش؛  گروه  جغرافیایی 
جمهوری آسیای مرکزی جزء قلمرو والیت خراسان 
این گروه اعالم گردید. در حال حاضر، داعش تنها در 
والیت ننگرهار، فعالیت جدی دارد و گاه گاهی علیه 

دولت افغانستان و طالبان نیز جنگیده است. 
می خواهد  داعش  که  باورند  بدین  نیز  تحلیل گران 
به  سپس  و  نورستان  به  را  خود  ننگرهار  طریق  از 
و  تاجیکستان  سوی  به  آن جا  از  و  برساند  بدخشان 
فعلی  شکننده ی  اوضاع  بگشاید.  راه  مرکزی  آسیای 
را  مسیر  این  پیمانه ای  تا  نیز  افغانستان  در شمال شرق 
آن چنان  ارتش  تاجیکستان  در  است.  ساخته  مستعد 
سرکوب  برای  ارتش  این  ندارد.  وجود  توان مندی 
جنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزارت دفاع، 
که در آستانه جشن استقالل تاجیکستان علیه دولت 
ویژه روسی کمک  نیروهای  از  زد،  به شورش  دست 

خواسته بود.
آسیای  افراد  بازگشت  نگران  روسیه  حال،  این  با 
مرکزی و قفقاِز »داعش« از سوریه و عراق نیز است. 
 60 و  اعضا  درصد   ۵0 گزارش ها،  برخی  براساس 
در خاورمیانه  تروریستی  فرماندهان گروه های  درصد 
اتباع غیرعرب  را  النصره  به خصوص داعش و جبهه 
جنگ جویان  درصد  هشتاد  و  می دهند  تشکیل 
هستند.  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  شهروندان  غیرعرب، 
فرمانده »کندک« انتحاری داعش در شهر رقه سوریه 

نیز یک تاجیکستانی است.
سخت گیری ها  و  سیاسی  بسته  فضای  سویی  هم،  از 
مرکزی  آسیای  حاکمان  توسط  مذهبی  فعالیت  علیه 
سبب شده تا خیلی از جوانان به افراط گرایی گرایش 
فعالیت های  برای  را  زمینه  مسئله  این  و  کنند  پیدا 

جنبش های تندرو فراهم کرده است. 

جنگ جویان  شدن  وصل  مسایل،  این  به  توجه  با 
داعش با فضای تب آلود آسیای مرکزی به مثابه آتش 
زدن به انبار سالح و باروت است و مسکو می خواهد 
پیش از آن که چنین اتفاقی بیافتد، کاری انجام دهد. 

آیا پوتین به سمت افغانستان شلیک می کند؟
ظاهراً کارشناسان نظامی کرملین، دشمن را در عقب 
)تاجیکستان،  مرزهای 2300 کیلو متری سه جمهوری 
ازبکستان و ترکمنستان( با افغانستان تشخیص داده اند 
مرزها  همین  عقب  در  را  دشمن  می خواهند  آن ها  و 
عراق،  و  سوریه  از  پس  بدین ترتیب،  کنند.  سرکوب 

آوردگاه دیگر پوتین، افغانستان خواهد بود. 
از  نظامی  حمایت  روسیه  هدف  گام،  نخستین  در 
به ویژه  تروریزم  برابر  در  تا  است  افغانستان  دولت 
طرح  این  قوی،  احتمال  به  و  کند  ایستادگی  داعش، 
موفق خواهد شد؛ زیرا بازپس گیری قندوز نشان داد 
که نیروهای امنیتی افغان خیلی هم ناتوان نیستند؛ اما 
در نهایت اگر تروریزم توانایی نفوذ به آسیای مرکزی 
را پیدا کند، بعید نیست که روسیه واکنش مستقیم از 
خود نشان دهد؛ شبیه آن چه اکنون در سوریه از سوی 

این کشور انجام می شود. 

33

شنبه
25 میزان
1394

سال چهارم
شماره  931 

سال  چهارصد  تا  افغانستان  معادن  شده  مشخص  که  حاال 

باید  ما  داشت،  خواهند  مفیدیت  افغانستان  برای  دیگر 

باشیم.  داشته  دیگر  برای چهارصد سال  برنامه های خویش 

اگر غفلت کنیم، ممکن وعده ی چهارصد ساله به هزار سال 

دیگر ارتقا یابد. آن وقت کی بیکار است هزار سال دیگر زنده 

مباند که بهره ی از معادن بربد؟ 

تا  مبانیم  زنده  سال  هزار  نیستیم  بیکار  ما  آن جایی که  از 

شادی معادن خویش را ببینیم، پس رضور و عاجل است که 

را  به هزار سال  ارتقای چهارصد سال  برنامه سنجیده و جلو 

بگیریم. دانشمندان کشور با زحامت فراوان و محاسبه های 

فقط  سال!  چهارصد  که  رسیدند  نتیجه  این  به  شبهه ناپذیر 

چهارصد سال دیگر صرب کنید، معادن معجزه خواهند کرد و 

شام خوش بخت خواهید شد. ضمن این که باید از دانشمندان 

خویش متشکر باشیم، خود ما هم کمی نیاز به تحرک داریم. 

ممکن نزد شام سوال خلق شده باشد که چرا چهارصد سال؟ 

از کجا به چهارصد سال رسیدیم؟ جوابش این است:

بار دیگر به رویدادهای قندوز و غزنی طی سه هفته ی  یک 

به  جمهور  رییس  هشدار  به  بعدش  کنید.  نگاه  اخیر 

رییس  آقای  کنید.  نگاه  زون های ساحوی  فرماندهان جدید 

تازه  فرماندهان  توانایی های  به  خوش بینی  روی  از  جمهور 

همکاری های  و  داخله  امور  وزارت  امکانات  شده،  مقرر 

مردم به فرماندهان مورد نظر هشدار داده که شش ماه وقت 

دارید تا تغییر بنیادین بیاورید، در غیر آن باید استعفا کنید. 

را  آدم  اما چیزی که  ندارد.  هیچ مشکلی  این هشدار ظاهراً 

می ترساند این است که بعد از چهارده سال، مردم افغانستان 

می شود.  مواجه  سال  چهارصد  و  ماه  شش  با  دفعه ی  یک 

چطور میان شش ماه و چهارصد سال توازن برقرار کنیم. 

لطفاً شک نکنید که محاسبه ی چهارصد سال درست نیست. 

معادن  کرده،  اثبات  تاریخ  جایی که  تا  است.  واقعیت  عین 

دولت  تنگ دستی  و  فقر  و منی توانند  ندارند  عقل  افغانستان 

همکاری  به  هیچ وقت  همین رو،  از  کنند.  درک  را  مردم  و 

مردم  همه ی  که  حالی است  در  این  شتافت.  نخواهد  ما 

افغانستان از لحاظ علم احرتامالوژی به معادن کشور احرتام 

خود  از  حرکتی  معادن  بازهم  اما  اند.  قایل  فایقه  ارزش  و 

نشان منی دهند. باید چه کار کنیم؟

زندگی  یعنی  ترقی،  یعنی  رشد،  یعنی  معادن  از  بهره گیری 

مرفه تر! حاال چه کسانی در زندگی خویش به رشد و ترقی و 

رفاه اهمیت می دهند؟ رویدادهای قندوز، غزنی، بدخشان و 

والیت های دیگر باید این مسئله را روشن کرده باشد. کسی 

پی  که  کسی  منی کند.  فکر  جنگ  به  کند،  فکر  رفاه  به  که 

ترقی و رشد باشد، به هیچ عنوان وحشت خلق منی کند. کسی 

که معنای معدن را بفهمد، حامی طالبان نخواهد بود. حاال 

آیا ما معنای معدن را می فهمیم؟ آیا رفاه را تصور می توانیم؟ 

تعداد کسانی که معدن را تعریف بتواند و بهره گیری از آن را 

بفهمد، در افغانستان چقدر است؟ 

عزیز صدها سال  مردم  اگر  حتا  کرد.  نخواهند  تغییر  معادن 

تغییر  ما  که  است  بهرت  کنند.  زندگی  منوال  بدین  هم  دیگر 

خویش  فرماندهان  به  جمهور  رییس  یک طرف  از  تا  کنیم 

دیگر،  طرف  از  و  دارید  وقت  ما  شش  که  ندهد  هشدار 

وقتی  نیافتد.  زبان ها  روی  دیگر  سال  چهارصد  مسئله ی 

می گوییم چهارصد سال دیگر، در حقیقت این ما هستیم که 

برای تغییر به چهارصد سال دیگر زمان نیاز داریم. به همین 

سال  این چهارصد  ممکن  کنیم،  غفلت  اگر  که  است  خاطر 

دیگر، به هزار سال دیگر ارتقا بیابد.   

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

اولویت
چهارصدسالهیما

آیا روسیه به سمت افغانستان 
شلیک خواهد کرد؟

مهدی مصباح

با این حال، روسیه نگران 
بازگشت افراد آسیای مرکزی 
و قفقاِز »داعش« از سوریه و 

عراق نیز است. براساس برخی 
گزارش ها، 50 درصد اعضا و 

60 درصد فرماندهان گروه های 
تروریستی در خاورمیانه 

به خصوص داعش و جبهه 
النصره را اتباع غیرعرب 

تشکیل می دهند و هشتاد درصد 
جنگ جویان غیرعرب، شهروندان 

آسیای مرکزی و قفقاز هستند. 
فرمانده »کندک« انتحاری داعش 

در شهر رقه سوریه نیز یک 
تاجیکستانی است.

از سویی  هم، فضای بسته 
سیاسی و سخت گیری ها علیه 
فعالیت مذهبی توسط حاکمان 

آسیای مرکزی سبب شده تا 
خیلی از جوانان به افراط گرایی 

گرایش پیدا کنند و این مسئله 
زمینه را برای فعالیت های 

جنبش های تندرو فراهم کرده 
است. 
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ویژه ی  عملیات  تحلیل گران  اسوشیتدپرس،  یافته های  براساس 

توسط  افغانستان  در  شفاخانه ی  تخریب  از  پیش  روزها  آمریکا، 

اطالعاتی  جمع آوری  درحال  آمریکایی،  نظامی  هوایی  حمله ی 

عامالن  توسط  شفاخانه  این  آن ها  باور  به  بودند.  آن  با  رابطه  در 

طالبان  فعالیت های  هماهنگی  برای  مرکزی  به عنوان  پاکستانی 

استفاده می شده است. 

هلیکوپترهای  حمله ی  دستور  که  فرماندهانی  آیا  نیست  مشخص 

به کشته شدن  بودند – که منجر  داده  را  این شفاخانه  بر   130-AC

حداقل 22 نفر شامل بیماران و کارکنان شفاخانه شد-، اطالعاتی 

یا  داشته اند  است  بوده  شفاخانه  یک  محل  این  که  زمینه  این  در 

از اتهاماتی درمورد فعالیت دشمن در آن جا آگاه بوده اند. پنتاگون 

در ابتدا اعالم کرد که این حمله برای حفاظت از نیروهای ایاالت 

متحده که در یک درگیری گرفتار شده بودند، صورت گرفته و پس 

از آن گفتند که این حمله یک اشتباه بوده است.

بودند  کرده  جمع آوری  را  دوسیه ای  ویژه،  عملیات  تحلیل گران 

قرار  آن  در  شفاخانه  این  که  بود  مجتمعی  از  نقشه هایی  شامل 

اطالعاتی  سابق  مقام  یک  گفته های  براساس  هم چنین،  داشت. 

که با برخی از اسناد مرتبط با این منطقه آشنایی دارد، نشانه هایی 

و  پاکستانی  عامالن  مکان  اطالعاتی  سازمان های  این که  از 

فعالیت های گزارش شده ی آن ها را ردیابی می کردند نیز وجود دارد. 

براساس این اطالعات، شفاخانه به عنوان مرکز کنترل و فرماندهی 

سنگین  سالح های  احتماال  و  می گرفته  قرار  استفاده  مورد  طالبان 

نیز در آن جا وجود داشته است. 

به گفته ی این افسر سابق، پس از حمله – که در میان نبردی برای 

بازپس گیری والیت شمالی افغانستان قندوز از دست طالبان اتفاق 

افتاد-،  برخی از تحلیل گران ایاالت متحده ارزیابی کردند که این 

)در  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به  آن ها  است.  بوده  موجه  حمله 

برای سرویس اطالعاتی کشورش  پاکستانی که  این حمله( عامل 

جاسوسی می کرد، کشته شده است. 

حمله  این  در  بدهد  نشان  که  نیست  دست  به  علنی  مدرک  هیچ 

مرز،  بدون  داکتران  سازمان  باشد.  شده  کشته  پاکستانی  فردی 

گفتند  می کردند،  اداره  را  شفاخانه  این  که  بین المللی  سازمان 

مقام  این  نبودند.  پاکستانی  آن ها  کارمندان  از  هیچ کدام  که 

به شرط  تنها  و  نیست  علنی  اظهارنظر  به  مجاز  اطالعاتی  سابق 

ناشناس ماندن گفت وگو کرده است. 

گفت  کمپ بیل،  جان  جنرال  افغانستان،  در  آمریکایی  ارشد  افسر 

دقیقا  که  نداد  توضیح  اما  است  بوده  اشتباه  یک  حمله  این  که 

چه گونه اتفاق افتاد یا چه کسی اجازه ی نهایی حمله را داده است. 

افغانستان  در  افرادش  تمام  به  او  که  گفت  کنگره  به  هم چنین  او 

تاکید کرده بود که آگاهی کاملی نسبت به قوانین حاکم بر شرایطی 

که حمالت هوایی را توجه می کنند، داشته باشند.

این شفاخانه  این که  بر  مبنی  ارتش  جزئیات جدید درمورد سوءظن 

مورد سوءاستفاده قرار می گرفت، تصویر مبهم موجود را پیچیده تر 

کرده و به پرسش های بی پاسخ درمورد یکی از بدترین تلفات ملکی 

احتمال  جزئیات  این  هم چنین  می افزاید.  افغانستان  جنگ  در 

به وجودآمدن اختالل در به اشتراک گذاری اطالعات و ارتباطات در 

سراسر سلسله مراتب نظامی را باال برده است. 

درمورد  پرسش ها  که  گفت  ارنست،  جاش  سفید؛  کاخ  سخن گوی 

آن چه  وزارت دفاع درمورد این کلینیک می دانسته است یا آگاهی 

از  بخشی  می کردند،  اجرا  را  بمب افکن ها  با  عملیات  که  افرادی 

اوباما  باراک  رییس جمهور  گفت:  او  است.  پنتاگون  تحقیقات 

انتظار یک »بازجویی کامل« دارد. 

»هم چنان  گفت:  بیانیه ای  در  کوک،  پیتر  پنتاگون؛  سخن گوی 

صحی  مرکز  یک  عمدا  هرگز  ما  است،  گفته  کمپ بیل  جنرال  که 

که  داریم  اطمینان  ما  نمی دهیم.  قرار  هدف  را  محافظت شده 

دقیقا  که  می دهد  نشان  غم انگیز  حادثه ی  این  درمورد  تحقیقات 

چه اتفاقی افتاده است و یا چرا این شفاخانه به خطا موردحمله قرار 

گرفته است«. 

جنایت  یک  به عنوان  را  بمباران  این  مرز،  بدون  داکتران  سازمان 

جنگی محکوم کرده اند. به گفته ی این سازمان، در نتیجه ی حمله 

12 کارمند شفاخانه و 10 بیمار کشته شده اند و آمار تلفات ممکن 

یابد. عالوه براین، آن ها تاکید کرده اند که هیچ فرد  است افزایش 

دولت های  نداشت.  وجود  شفاخانه  در  مهماتی  یا  سالح  مسلح، 

راه اندازی  جداگانه  تحقیق  سه  متحده،  ایاالت  و  افغانستان 

کرده اند. اگرچه رییس جمهور اوباما معذرت خواهی کرد اما سازمان 

داکتران بدون مرز خواستار یک تحقیق بین المللی است.

مقامات این سازمان می گویند که هواپیمای آمریکایی در بیش از 

یک ساعت، پنج حمله ی جداگانه انجام دادند. آتش باری سنگینی 

بخش  شامل  که  داشت  جریان  شفاخانه  اصلی  ساختمان  بر 

مراقبت های ویژه بود. آن ها گفتند که ساختمان های اطراف هدف 

نمی گرفتند. قرار 

نقشه هایی  هوایی،  پشتیبانی  ماموریت های  خلبانان  به طورمعمول، 

و  مانند شفاخانه ها  که سایت های محافظت شده ای  دارند  به همراه 

نتیجه  این  به  فرماندهان  درصورتی که  می دهد.  نشان  را  مساجد 

اجرا  عملیات  محافظت شده  منطقه ای  از  دشمنان  که  برسند 

ملکی  تلفات  که  می کنند  اجرا  و  را طرح  نقشه ای  آن ها  می کنند،  

که  است  این   نقشه ای  چنین  کلی  معنای  برساند.  حداقل  به  را 

ساختمان توسط نیروهای نظامی زمینی محاصره شود، نه این که از 

هوا هدف بمباران قرار بگیرد.

مینی نیکالی، رییس اداره ی عملیاتی سازمان داکتران بدون مرز، 

مورد  عمدا  شفاخانه  »این  می دهند  نشان  جدید  جزئیات  گفت: 

کشته  شفاخانه  کارمند  و  بیمار   22 حداقل  بود.  گرفته  قرار  هدف 

شدند. این قتل عامی از پیش برنامه ریزی شده بود... گزارش هایی 

حیاتی  امری  این  اوباما  دولت  برای  که  می کنند  تایید  این،  مانند 

توسط  بی طرفانه  و  مستقالنه  تحقیقاتی  انجام  به  فورا  که  است 

تا  بدهد،  رضایت  بشردوستانه  بین المللی  حقیقت یاب  کمیسیون 

آن ها به حقیقت دست یابند و بفهمند چرا نیروهای ایاالت متحده 

به شفاخانه ما حمله کردند«. 

این  کارمندان  که  گفت  اسوشیتدپرس  به  ایمیل  ازطریق  نیکالی 

مسلحی  مبارز  نه  این که  و  دادند.  گزارش  آرام  شبی  »از  گروه 

تیراندازی  هوایی،  حمالت  از  پیش  نه  و  داشته  حضور  آن جا  در 

درجریان بوده است؛ نه در درون ساختمان و نه بیرون از آن«.

جنگ جویان  آن ها  که  کرد  تصدیق  مرز  بدون  داکتران  سازمان 

زخمی طالبان را در شفاخانه قندوز تحت درمان قرار داده بودند اما 

با تاکید بر این مسئله که هیچ سالحی اجازه ی ورود به ساختمان 

نداشت. افغان هایی که در شفاخانه کار می کردند به اسوشیتدپرس 

گفتند که هیچ کسی از درون ساختمان شلیک نمی کرد.

حمالت هوایی در زمانی اتفاق افتادند که مشاوران ایاالت متحده 

کمک  افغان  نیروهای  به  طالبان،  از  قندوز  بازپس گیری  برای 

می کردند. 

اتفاقی  چه  آن جا  در  این که  با  دررابطه  آمریکا  ارتش  توضیحات 

افتاد، بارها تغییر کرده است. 

کرد.  توصیف  جنگ  غبار  از  ناشی  را  حادثه  این  ارتش  ابتدا،  در 

بیانه ای  در  افغانستان،  در  متحده  ایاالت  نظامی  سخن گوی  یک 

و  بودند  درگیری  محل  نزدیکی  در  آمریکایی  نیروهای  که  گفت 

نیروها  این  که  دادند  افرادی  »علیه  هوایی  حمله ی  درخواست 

خسارت های  به  است  ممکن  هوایی  حمالت  می کردند.  تهدید  را 

قرار داشت، منجر  نزدیکی  آن  به مرکز صحی که در  ناخواسته ای 

شده باشد«. 

افغان  »نیروهای  که  گفت  خبرنگاران  به  کمپ بیل  بعد،  روز  دو 

گفتند که آن ها زیر آتش باری از مواضع دشمن قرار دارند. و برای 

پشتیبانی هوایی نیروهای ایاالت متحده درخواست دادند«. 

طالبان  تهدید  ازبین بردن  برای  هوایی  »حمله ای  افزود:  وی 

قرار  هدف  تصادفی  به طور  غیرنظامی  چندین  و  شد  درخواست 

گرفتند«. 

مجلس  مسلح  نیروهای  کمیته ی  به  بعد  روز  کمپ بیل  بااین حال، 

قرار  هوایی  حمله ی  هدف  اشتباها  شفاخانه  »یک  گفت:  سنا 

گرفت. ما هرگز عمدا یک ساختمان مرکز صحی محافظت شده را 

هدف قرار نمی دهیم«.

کمپ بیل در جواب پرسشی درمورد موقعیت نیروهای نظامی ایاالت 

متحده بر روی زمین گفت: »ما یک واحد عملیات ویژه در نزدیکی 

آن منطقه داشتیم که با هواپیمایی که برای حمله استفاده می شد 

گفت وگو می کردند«. 

اظهارات او واضح نساخت که آیا هرکدام از نیروهای آمریکایی بر 

از  نظامی  مقامات  داشتند.  از شفاخانه  مستقیمی  دید  زمین،  روی 

پاسخ دادن به این سوال خودداری کرده اند. 

نیروهای  فرمانده ی  اطالعاتی،  سابق  مامور  گفته های  به  باتوجه 

زمینی به مافوق هایش گفته بود که او زمانی که از درون ساختمان 

هدف تیراندازی ها بود، بدترین درگیری دوران کاری اش را تجربه 

وجود  شفاخانه ی  آن جا  است  نمی دانسته   که  گفت  او  بود.  کرده 

سناریو  این  بود.  داده  درخواست  هوایی  حمالت  برای  او  دارد. 

عقب نشینی  بود  نتوانسته  واحد  این  چرا  که  نمی سازد  آشکار 

توسط  احاطه شده  ساختمانی  مجتمع  یک  در  شفاخانه  این  کند. 

دیوارهایی 12 فوتی قرار داشته است. 

در  طالبان  مظنون  فرد  فعالیت  درمورد  اطالعاتی  که  تحلیل گرانی 

در  مختلفی  پایگاه های  در  بودند،  کرده  جمع آوری  شفاخانه  این 

سراسر افغانستان قرار داشتند و اطالعاتی را ازطریق سیستم های 

تصمیمی  طبیعتا،  می کردند.  تبادله  نظامی  اطالعات  محرمانه ی 

مختلف،  مراجع  از  عبور  به  نیاز  هوایی،  حمله ی  دستور یک  برای 

تاییدهای زیاد و تجزیه وتحلیل های امنیتی از اثرات بالقوه و تلفات 

غیرنظامیان دارد. 

رسیده  نتیجه  این  به  متحده  ایاالت  اطالعاتی  مقامات  اگر  اما 

فعال  نقشی  بازی کردن  به  پاکستان هم چنان  که جاسوسان  باشند 

در همکاری با طالبان ادامه می دهند، این حادثه امری قابل توجه 

است. دولت های افغان و آمریکایی، مدت ها پاکستان را به کمک 

پیشرفت  از  پس  متحده  ایاالت  اما  کرده اند.  متهم  طالبان  به 

همکاری های ضدتروریسم آمریکا-پاکستان در طول سال گذشته، 

کم تر در این مورد سخن گفته  است.

افغانستان  در  شفاخانه  یک  در  کارمندی  این که  نظری،  لحاظ  از 

برای سرویس اطالعاتی پاکستان کار کند، امری ممکن است. دو 

روز پیش از این حمله، مقامات وزارات دفاع افغانستان، سرویس 

قندوز  تصرف  در  کلیدی  نقش  داشتن  به  را  پاکستان  اطالعاتی 

توسط طالبان متهم کرده بودند. 

نیکالی گفت: »تنها کارمندان افغان و بین المللی در این شفاخانه 

چیزی  هیچ  آن جا  نبودند.  پاکستان  از  هیچ کدام  می کردند.  کار 

وجود نداشت که نشان بدهد کارمندان ما برای سرویس اطالعاتی 

پاکستان کار می کردند«. 

در  نیز  این  از  پیش  هوایی،  حمالت  با  رابطه  در  بحث هایی 

 ،2013 دسامبر  در  بود.  افتاده  اتفاق  متحده  ایاالت  دولت  درون 

فرماندهان عملیات مشترک ویژه ی ارتش ایاالت متحده، گروهی 

کردند.  بمباران  هستند،  جنگ جو  می کردند  تصور  که  را  مردم  از 

اما کسانی که در خارج از این گروه قرار داشتند ادعا کردند آن ها 

غیرنظامیانی بودند که به یک عروسی می رفتند. حتا پس از ارزیابی 

شده  کشته  حمله  این  در  غیرنظامیان  از  تعدادی  که  سی.آی.اِی 

از  آن ها  تمام  که  کردند  تاکید  هم چنان  پنتاگون  مقامات  بودند، 

بودند. جنگ جویان 

از اعضای کنگره قرار  تعدادی  این حادثه، دلیل دیگری دراختیار 

هواپیماهای  برنامه ی  انتقال  برای  اوباما  پیشنهاد  مخالف  که  داد 

بدون سرنشین سی.آی.اِی به ارتش بودند.

چرا شفاخانه داکتران بدون مرز 
در قندوز بمبارد شد؟ 

ترجمه: معصومه عرفانی

اسوشیتدپرس/ کن دیالنیان

ویژه،  عملیات  تحلیل گران 
کرده  جمع آوری  را  دوسیه ای 
از  نقشه هایی  شامل  بودند 
این شفاخانه  که  بود  مجتمعی 
هم چنین،  داشت.  قرار  آن  در 
مقام  یک  گفته های  براساس 
برخی  با  که  اطالعاتی  سابق 
این منطقه  با  اسناد مرتبط  از 
از  نشانه هایی  دارد،  آشنایی 
اطالعاتی  سازمان های  این که 
و  پاکستانی  عامالن  مکان 
گزارش شده ی  فعالیت های 
می کردند  ردیابی  را  آن ها 
این  براساس  دارد.  وجود  نیز 
به عنوان  شفاخانه  اطالعات، 
فرماندهی  و  کنترل  مرکز 
قرار  استفاده  مورد  طالبان 
سالح های  احتماال  و  می گرفته 
وجود  آن جا  در  نیز  سنگین 

داشته است. 

»منت کامل گزارش اسوشتید پرس در مورد شفاخانه داکرتان بدون مرز و چرایی حمله هوایی بر این مرکز  توسط نیروهای آمریکایی«



بار  طالبان،  توسط  قندوز  والیت  از  زیادی  بخش های  تصرف 

با  کرد.  جلب  جهان  از  منطقه ی  این  به  را  غرب  توجه  دیگر 

این حال، این حوادث به شایعاتی دامن زده اند مبنی بر این که 

جنگ  به  شبیه  وضعیتی  که  می رود  پیش  به  سمتی  افغانستان 

عراق در آن تکرار شود. بدون درکی از تفاوت های اساسی دو 

تنها  نه  این چنینی،  برداشت های سطحی  و  کشور، گمانه زنی ها 

نادرست هستند، بلکه باعث آسیب رساندن به روحیه ی سربازان 

افغان می شوند. سه دلیل اصلی وجود دارد که توضیح می دهد 

چرا بن بست های مبتنی بر قومیت در عراق، شباهتی به حوادث 

افغانستان  در  عراق،  مشابه  آینده ای  چرا  و  ندارند  افغانستان 

اتفاق نخواهد افتاد.  

امنیتی  پیمان  افغانستان  جدید  دولت  عراق،  برخالف  نخست: 

امضا  این دولت  اولین روزهای تشکیل  در  را  ایاالت متحده  با 

کرد که به  اتفاق آرا توسط مردم افغانستان حمایت شد. درحال  

حمایت های  و  همکاری  آموزش،  افغان،  نیروهای  حاضر، 

ناتو  ایاالت متحده و کشورهای عضو  از  ارزشمندی  مشاوره ای 

دریافت می کنند. در مقابل، شکست عراق برای رسیدن به یک 

توافق امنیتی با ایاالت متحده، به سرعت منجر به بی ثباتی در 

این جاست  دیگر  مهم  نکته ی  شد.  داعش  ظهور  و  کشور  این 

باشد،  ضعیف  هم  هرقدر  افغانستان،  ملی  وحدت  دولت  که 

دولت  دارد.  افغانستان  مردم  میان  در  گسترده ای  مشروعیت 

عراق مشکلی جدی در این زمینه داشت. نظرسنجی که توسط 

D3 در سال گذشته در عراق صورت گرفت،  نشان داد که 42 

توسط  شده  اتخاذ  تصمیمات  که  دارند  باور  عراق  مردم  درصد 

نادیده  می توانند  بنابراین  و  هستند  نامشروع  کشور  این  دولت 

از  پس  که  افغان  رهبران  برخالف  عالوه  براین،  شوند.  گرفته 

توانستند یک دولت  در سال گذشته،  انتخاباتی جنجال برانگیز 

وحدت ملی ایجاد کرده و آن را حفظ کنند، اتحاد سیاسی عمدتا 

قومی عراق »العراقیه«، یک سال پس از تشکیل منحل شد.

و  حمایت  از  توجهی  قابل  سطح  افغان  امنیتی  نیروهای  دوم: 

بنیاد  بررسی  براساس  دارند.  خود  با  را  کشور  این  مردم  اعتماد 

آسیا در سال 2014، ارتش افغانستان تقریبا 87 درصد و پلیس 

در  هستند.  مردم  اعتماد  مورد  درصد،   73 درحدود  کشور  این 

نظر   ،D3 نظرسنجی  در  عراق  مردم  از  درصد   40 تنها  مقابل، 

مثبتی به نیروهای امنیتی عراق داشتند )شیعیان با 57 درصد، 

نسبت به سنی ها با 14 درصد، نگاه مثبت تری داشتند(.

یکی از مسایل تعیین کننده این است که 340000 نیروی امنیتی 

از  انعکاسی  دیده اند،  آموزش  متحده  ایاالت  توسط  که  افغان 

از  دفاع  به  آن ها  تعهد  و  افغانستان  در  گوناگون  قومی  ترکیب 

عراق  امنیتی  نیروهای  مقایسه،  در  هستند.  افغانستان  دولت 

آن ها  وفاداری  و  شده  جدا  ازهم  فرقه ای  شکاف های  توسط 

عراق،  سنی مذهب  نیروهای  مثال،  برای  است.  شده  تقسیم 

مبارزه با دولت اسالمی که ضدشیعه است را نپذیرفتند و عناصر 

شبه نظامی سنی به داعش پیوسته و مرتب بر دولتی که زمانی 

عالوه  براین،  می کنند.  حمله  بودند،  متحد  القاعده  علیه  آن  با 

بود،  شیعه  یک  که  المالکی  نوری  عراق،  سابق  نخست  وزیر 

برکنار  قدرت  از  را  سنی  نظامی  و  سیاسی  رهبران  از  بسیاری 

کرده و بازداشت کرد. او زندانیان شیعه را از زندان رها کرده و 

رهبران شیعه ی طرفدار ایران را در کرسی های کلیدی منصوب 

نمود. در چنین وضعیتی، قابل پیش بینی بود که 30 هزار نیروی 

عراقی، در ماه می 2015 ، به کم تر از 800 جنگ جوی دولت 

اسالمی در رمادی تسلیم شدند.

خروج  به دلیل  افغانستان  مردم  نگرانی های  علی رغم  سوم: 

مورد  در  شگفت آور  به شکلی  آن ها  متحده،  ایاالت  نیروهای 

بنیاد  آینده ی کشور خود خوش بین هستند. براساس نظرسنجی 

که  باور هستند  این  بر  افغانستان  مردم  درصد   55 تقریبا  آسیا، 

باوجود فقر، فساد و جرم  و جنایت گسترده، کشورشان در  مسیر 

نظرسنجی  در  احتماال  این  وجود،  با  می کند.  حرکت  درستی 

باتوجه به کاهش سرمایه، تحوالت اقتصادی و افزایش  بعدی 

بیکاری که باعث موج مهاجرت جوانان افغان از کشورشان شده 

نظرسنجی  در  مقایسه،  در  باشیم.  پایین تری  رقم  است، شاهد 

به مسیری  نگاهی منفی  پاسخ دهندگان عراقی  D3، 62 درصد 

و  سنی ها  درصد   83( داشتند  است  روان  آن  در  کشورشان  که 

50 درصد شیعه ها(.

چالش ها هنوز وجود دارند. این اولین فصل از مبارزات است که 

نیروهای نوپای افغانستان، تا حد زیادی متکی به خود هستند. 

نیروهای امنیتی افغانستان، با منابع و توانایی های محدود خود، 

امنیت را در سراسر کشور به وجود آورده، حمالت عمده را خنثا 

داده اند.  انجام  را مستقالنه  باالیی  و عملیات های سطح  کرده 

آمار ارائه شده توسط پنتاگون، نشان می دهد که در سال جاری، 

حدود 4700 سرباز افغان در جنگ کشته شده و 7800 مجروح 

شده اند. این رقم، افزایشی قابل توجه را نسبت به سال گذشته 

برای  توانمندسازی  کلیدی  عناصر  وجود  عدم  می دهد.  نشان 

تجهیزات  نزدیک،  هوایی  پشتیبانی  شامل  افغان،  نیروهای 

افزایش  باعث  هوایی،  نظارت  و  تدارکات  زخمی ها،  انتقال 

آماده  برای  تالش ها  عالوه  براین،  است.  شده  تلفات  تعداد 

استفاده  با  افغانستان  درحال  رشد  هوایی  نیروهای  نگه داشتن 

از هلیکوپترها و توپ دارهای روسیه، به دلیل تحریم های غرب 

اگرچه  دیگر،  طرف  از  هستند.  همراه  مشکالتی  با  روسیه،  بر 

از هلیکوپترهای  ناوگان کوچکی  افغان دارای  نیروهای هوایی 

و  تعداد  نه  متحده هستند،  ایاالت  توسط  تجهیزشده  دیده بانی 

نه قدرت شلیک آن ها، مناسب مبارزات نیستند.

اشغال  طریق  از  طالبان  پراکنده ی  تاکتیکی  دست آوردهای 

براساس  نیست.  افغانستان  سقوط  به معنای  کوچک،  مناطقی 

محلی  مردم  از  طالبان  قندوز،  حادثه ی  با  رابطه  در  گزارش ها 

به  مردان  اجبار  برای  و  کرده  استفاده  انسانی  سپر  به عنوان 

امر،  این  گشته اند.  خانه  به  خانه  آن ها،  صفوف  به  پیوستن 

استقرار توپ خانه ها و استفاده از نیروی هوایی را برای نیروهای 

قندوز  در  مشکالت  این  حال،  با  بود.  ساخته  دشوارتر  افغان 

قابل پیش بینی بودند: این والیت از چند ماه قبل توسط طالبان 

نیمه محاصره  وضعیت  به  میانه-  آسیای  ستیزه جویان  –با کمک 

تقویت  با  رابطه  در  هم  افغانستان،  دولت  غفلت  بود.  درآمده 

قدرت دفاعی قندوز و هم اجرای حمالت پیش گیرانه، به معنای 

یک شکست اطالعاتی برای دولت افغانستان و بخش کوچکی 

از نیروهای نظامی آلمان مستقر در منطقه بودند.

نمی توان انکار کرد که داستان قندوز، به عنوان پیروزی تبلیغاتی 

مهمی برای طالبان، و به خصوص رهبر جدید آن ها که در حال 

تالش تحکیم قدرتی که تازه در دستان او قرار گرفته، استفاده 

خواهد شد. اما حدس  و گمان ها در رابطه با تبدیل افغانستان 

واقعیت های  میان  تفاوت  درنظرگرفتن  بدون  بعدی،  عراق  به 

زمینه ای موجود در این دو کشور، مقایسه ای غیرواقعی است. 

نشان  که  است  واشنگتن  برای  دهنده  هشدار  یادآوری  قندوز، 

اوباما  دولت  خطاست.  یک  افغانستان،  نادیده گرفتن  می دهد 

نیز اذعان کرده است جدول زمانی خروج نیروهای نظامی، باید 

رییس جمهور  اطالعیه ی  برود.  پیش  موجود  شرایط  براساس 

اوباما برای توقف خروج نیروهای نظامی و باقی ماندن نیروهای 

به حساب  مثبتی  گام  دوره اش،  پایان  تا  افغانستان  در  موجود 

می آید.
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یادداشت های سخیداد هاتف

ساختمان  این  و  است  ساختمان  یک  حکومتی  هر 

ستون هایی دارد که نمی گذارند سقف حکومت بر سر 

کسانی که در آن روزی می خورند، خراب شود. 

ستون خیانت:

نفر  یک  روی  گِل  به خاطر  کس  هیچ  دولت  یک  در 

از او حساب نمی برد. مثال هیچ دلیلی ندارد که آقای 

آقای  بگذارد  و  بکند  را  جیم  آقای  حال  رعایت  الف 

می تواند  الف  آقای  بکند.  کرد،  دزدی  قدر  هر  جیم 

دزدی های آقای جیم را افشا کند و هیچ چیز هم مانع 

افشاگری اش نشود. اما این وضعیت به زودی دولت را 

با بحران های غیر قابل مدیریت روبه رو می کند. برای 

فراهم  زمینه یی  باید  نیفتد،  اتفاق  چیزی  چنین  که  این 

شود که آقای الف هم دزدی بکند و آقای جیم از دزدی 

او باخبر باشد. به این ترتیب، این دو نفر ناگزیر هستند 

از  و  بکنند  را  همدیگر  حال  رعایت  نشدن  افشا  برای 

بحران جلوگیری می شود. مالحظه می کنید که خیانت 

برای سالمت یک نظام هم چون یک ضمانت اساسی 

نقش بازی می کند.

ستون رشوت:

حکومت  یک  داشتن  پا  بر  برای  رشوت  ضرورت  در 

دولتی هایی  ندارد.  تردید  منصفی  شناس  ستون  هیچ 

که رشوت نمی گیرند و مردمی که رشوت نمی دهند، 

در حقیقت دولت را به سوی پرتگاه آشوب می رانند. 

رشوت منطقی ترین و کوتاه ترین راه به ثمر رساندن یک 

معامله  طرفین  خاطر  رضایت  باعث  که  است  معامله 

عقده های  شدن  انباشته  از  طریق  این  از  و  می شود 

کنید  تصور  می کند.  جلوگیری  براندازانه  و  انقالبی 

که شما به وزارتی مراجعه کنید و فالن رییس در فالن 

بخش شدیدا آرزومند باشد که شما پنج هزار افغانی به 

او بدهید. از سویی دیگر، شما هم به شدت بخواهید 

اگر  که  می دانید  آیا  شود.  اجرا  روز  همان  کارتان  که 

ویژه  موقعیت  آن  در  رییس  آن  و  ندهید  رشوت  شما 

رشوت نخواهد )مثال شما به گپ نرسید و او رویش 

نشود( چه اتفاقی خواهد افتاد؟ رییس مجبور است به 

این یک هفته،  بیایید. در  آینده  شما بگوید که هفته ی 

در درون هر  مایه عصبانیت  فقط خدا می داند که چه 

دوی شما به نقطه ی غلیان خواهد رسید.  فرض کنید 

روبه رو  مشکل  عین  با  مدت  این  در  نفر  هزاران  که 

النوم؛  الکودتا خیر من  آوازه شود که  ناگهان  باشند و 

فکر می کنید در چنین وضعیتی حکومتی برجا خواهد 

ماند؟ رشوت بدهید، رشوت بگیرید و حکومت را در 

برابر بحران وقایه کنید.

در روزهای آینده ستون های بیشتری را معرفی خواهم 

کرد

ستون شناسی حکومت
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فارین پالیسی/ جاوید احمد



اعالم  ترکیه  ارتش  روز:  اطالعات 
جنگی  هواپیامهای  که  است  کرده 
میزان،   ۲۴ گذشته،  روز  کشور  این 
بدون  ناشناس  هواپیامی  یک 
وارد  سوریه  مرز  از  که  را   رسنشین 
بود،  شده  ترکیه  هوایی   حریم 

رسنگون کرده  است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که 
تا مسافت سه کیلومرت  این هواپیام 
بود که  رفته  پیش  ترکیه  در آسامن 
هشدار،  بار  سه  از  پس  نهایت  در 
هدف جت های جنگی این کشور 

قرار گرفت.
این  که  نیست  مشخص  هنوز  اما 
یا  کشور  کدام  به  متعلق  هواپیام 

گروهی بوده است.

که  کرده  اعالم  ترکیه  دولت 
مسئله  این  با  رابطه  در  تحقیقات 
گامن های  و  حدس  شده،  رشوع 

مختلفی به میان آمده است.
به نقل از رادیو فردا، خربگزاری رویرتز 
ایاالت متحده  از یک مقام  نقل  به 
واشنگنت  که  است  نوشته  امریکا 
به  که  ابتدایی  اطالعاتی  اساس  بر 
این  دارد  اعتقاد  است،  آمده  دست 

هوایپام روسی باشد.
کرده  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت  اما 
کشور  این  هواپیامهای  متام 
خود  پایگاه  به  سامل  سوریه،  در 
بدون  هواپیامهای  و  بازگشته اند 
را  خود  عملیات  نیز  آن  رسنشین 

طبق برنامه انجام داده اند.

وجود  گزارش های  این  از  پیش 
در  روسی  جت های  که  داشت 
هوایی  حریم  بار  دو  اخیر  روزهای 
ترکیه  و  کرده اند  نقض  را  ترکیه 
هشدار داده که اگر این اتفاق تکرار 

شود، پاسخ آن را خواهد داد.

حضور  با  روسیه  اخیر  روزهای  در 
حمالت  چندین  سوریه  در  نظامی 
که  داد  انجام  سوریه  در  را  هوایی 
مقام های روسی گفته بودند در این 
قرار  هدف  داعش  گروه  حمالت 

گرفته است.

جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  روز:  اطالعات 
شهروند  هزار   ۷ حدود  است  گفته  روسیه 
داعش  گروه  به  شوروی  سابق  جمهوری های 

پیوسته و برای این گروه می جنگند.
این سخنان  پوتین  آقای  بی سی،  بی  از  نقل  به 
مستقل  کشورهای  رهربان  نشست  جریان  در  را 

هم سود در قزاقستان بیان کرده است.
این  به  که  گفته  نشست  این  در  هم چنان  او 
نباید اجازه داده شود تجربه های را  پیکارجویان 

که در سوریه کسب می کنند در کشورهای خود 
به اجرا بگذارند.

این  در  کننده  رشکت  کشورهای  از  پوتین 
از  مانع  مشرتک،  اقدامی  در  تا  خواسته  نشست 
و  افغانستان  مرز  از  داعش  پیکارجویان  عبور 

ورود به این کشورها شوند.
عربستان،  با  روسیه  که  داد  خرب  هم چنان  او 
امارات، مرص، اردن و ارسائیل برای همکاری در 

زمینه ی مقابله با تروریزم مذاکره کرده است.

صدها  تاکنون  روسیه  که  حالی ست  در  این 
دولتی  نیروهای  از  حامیت  در  هوایی  حمله 
سوریه داشته که به گفته ی مقام های این کشور 
قرار  هدف  را  داعش  گروه  حمالت  این  بیشرت 

داده اند.
گفته  می شود رییس جمهور روسیه احتامالً این 
سخنان را به این هدف گفته که به مردم روسیه 
وسیعی  حامیت  از  سیاست هایش  دهد  نشان 

برخوردار است.

مقام های  از  نقل  به  گزارش ها  روز:  اطالعات 
امریکایی می رسانند که صدها نیروی نظامی ایرانی 
برای همراهی با ارتش بشار اسد در مقابل نیروهای 
این  خاک  وارد  سوریه،  داخلی  جنگ  در  مخالف 

کشور شده اند. 
به نقل از رادیو زمانه، روزنامه عربی »االخبار« نوشته 
است که پیاده  نظام حزب الله لبنان، نیروهای سپاه 
مترکز  و  کرد  خواهند  همراهی  را  ایران  پاسداران 

عملیات بر مناطق شامل غرب سوریه خواهد بود.
روزنامه »گاردین« از قول دیپلامت ها و تحلیل گران 
تازه نفس  نیروهای  تعداد  که  است  نوشته  عرب 
فرستاده شده به سوریه از سوی ایران حدود دو هزار 

نفر است. 

حارض  حال  در  ایران  که  گفته اند  تحلیل گران  این 
و  مناطق شاملی  به  را  نیروهای خود  از  نفر  صدها 
نیروهای  کنار  در  تا  است  فرستاده  سوریه،  مرکزی 
یک  در  شیعه  شبه نظامیان  دیگر  و  حزب الله 
اسد،  بشار  مخالفان  علیه  بزرگ  نظامی  عملیات 

فعال شوند.
به  امریکا  دفاع  وزارت  مقام  یک  هم چنان 
نظامی  نیروهای  تعداد  که  گفته  »واشنگنت پست« 
مقام  این  می رسد.  نفر  هزاران  به  سوریه  در  ایران 
نیروهای  از  ایران  نیروهای  که  افزوده  امریکایی 
از  نفر  صدها  که  هستند  قدس  سپاه  متخصص 

آن ها در اطراف شهر حلب جمع شده اند.
این در حالی ست که روز گذشته، ۲۴ میزان، ارتش 

روسیه  هوایی  حامیت  با  متحدانش  و  سوریه 
عملیات گسرتده ای را برای پس گرفنت شهر حلب 

و مناطق اطرافش از شورشیان آغاز کرد.
 ۲۴ گذشته،  روز  مهر  خربگزاری  حال،  همین  در 
ایران  خارجه  وزارت  مقام  یک  از  نقل  به  میزان، 
خرب اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه را 

تکذیب کرد.
به نقل از رادیو فردا، این مقام وزارت خارجه انتشار 
انجام  هدف  با  ایران  نظامی  نیروهای  اعزام  خرب 
عملیات نظامی در سوریه را »خربسازی رسانه های 
که  است  کرده  تأکید  و  کرده  توصیف  خارجی« 
تغییری در همکاری و حضور مشاوره دهی ایران در 

سوریه صورت نگرفته است.

اطالعات روز: اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد برنامه ی 
مشرتک برای جلوگیری از رسازیر شدن پناه جویانی 

که به اروپا می رسند، توافق کرده  است.
به نقل از دویچه ویله، اتحادیه اروپا توافق منوده تا 
در بدل همکاری ترکیه در بحران پناه جویان، فصل 
جدیدی در متوقف شدن طوالنی گفت وگوها با این 

کشور برای دست رسی به اتحادیه اروپا را باز کند. 
اعضای اتحادیه هم چنان میلیارد ها دالر کمک مالی 

برای ترکیه را در نظر دارند.
جان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا ، روز 
جمعه، ۲۴ میزان، بعد از مذاکرات رسان اتحادیه اروپا 
در بروکسل گفت که دو جانب اکنون در توافق روی 
»محتوای دقیق برنامه عمل مشرتک« برای جلوگیری 
از رسازیر شدن پناه جویانی قرار دارند که که به اروپا 

می رسند.
هم چنان  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  یونکر،  گفته ی  به 
تسهیل  مورد  در  وگوها  گفت  که  منوده اند  توافق 
محدودیت های ویزه برای شهروندان ترکیه را ترسیع 

کنند.
در  اروپا  اتحادیه  شورای  رییس  توسک،  دونالد 
صحبت با رسانه ها گفته است که این موافقت »تنها 
جلو  که  باشد  داشته  مفهوم  می تواند  صورتی  در 

رسازیر شدن پناه جویان را بگیرد.«

ترکیه  به  بیشرت  کمک  تدارک  با  زیادتر  برنامه  این 
میلیون   ۲ حدود  به  پرداخنت  و  مدیریت  جهت 

پناه جو در خاک این کشور رس و کار دارد.
هزار  صدها  برای  عمده  آغاز  نقطه  هم چنان  ترکیه 
پناه جویی است که از مدیرتانه می گذرند و به اروپا 

می روند. 
قبالً ترکیه تقاضای 3 میلیارد یورو کمک مالی منوده 
میلیارد  یک  رصف  اروپا  اتحادیه  حالی که  در  بود، 

یورو پیشکش منود. 

انگال میرکل، نخست وزیر آملان ضمن تبرصه روی 
این تقاضا بعد از نشست رسان در بروکسل گفته که 
ترکیه قبالً ۷ میلیارد یورو برای پناه جویان هزینه کرده 
است و این برای اتحادیه اروپا قابل درک است که 

معادل آن را تهیه کند.
جهان  سارس  از  پناه جو  هزار  صدها  جاری  سال  در 
را  پناه جو  بیشرتین  شدند.  اروپایی  کشورهای  وارد 
کشورهای سوریه، عراق و افغانستان دارند که در سال 

جاری راهی اروپا شدند.
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بگو مگو از

سه گزین ی فرصت ساز برای افغانستان

امریکا ادامه ی حضور نظامی اش را در افغانستان یک نیاِز 

اسرتاتژیک می پندارد.

ملی  امنیت  نفع  به  افغانستان  در  را  نظامی  روسیه عملیات 

خویش می داند.

اروپا از ورود سیل آسای پناه جویان افغان به تنگ آمده و حارض است دولت افغانستان را 

برای اداره و مدیریت این بحران اجتامعی حامیت کند.

این سه فرصت مهم را چه گونه باید مدیریت کرد؟

نخست، احراز سیاست بی طرفی فعال و آغاز گفت وشنوِد ارگانیک با روس ها.

دوم، تقاضای تجهیزات رزمی به جای پرسونل رزمی از امریکا ) امریکا خواهان متدید 

ساالنه  که  امریکایی  مشورتِی  نیروی   5500 به جای  ما  است.  رزمی  پرسونل  ماموریت 

صدها ملیون دالر خرج می بردارد به 20 بال جِت جنگی، دوصد عراده تانک توپ خان یی 

و 800 عراده ماشین محاربوی و تجهیزات لوژستیکی نیاز داریم.(

ما باید به »هدف مشرتک« امریکایی ها و روس ها در نابودی هراس افگنی و بنیادگرایی 

مبدل شویم و این امتیاز را از پاکستان بُرباییم. بگذارید هردو برای رسیدن به این هدف 

با احراز چنین سیاستی، بی طرفی فعال و حامیت سیاسی و اقتصادِی  رقابت کنند و ما 

هردو جانب را برای آبادانی و شگوفایی افغانستان ضامنت مناییم.

سوم، ما باید با اتحادیه ی اروپا شامل یک دیالوگ سازنده برای حامیت از بی جاشده گاِن 

داخلی شویم. حل معضل بی جاشده گاِن داخلی بحران مهاجرین افغان را در اروپا حل 

خواهد کرد. اروپا در چنین حالتی حارض به حامیت کالنی است. ما با این حامیت کالن 

برنامه های گسرتده ی اجتامعی و اقتصادی در کشور فراهم سازیم.

هر سه گزینه، پایه های اساسی برای دگرگونی گسرتده در کشور است.

پیراهن  و  آشفته  موهای  کرد؛  باز  سختی  به  را  چشامنش 

تا  کشید  رس  را  آب  از  خالی  بوتل  کشید،  دستی  را  چرکینش 

شاید قطره آبی در گلویش پایین رود. از میان خیل معتادان به 

سوی دکان های بیرق فروشی به راه افتاد، بی اراده، بی تفاوت 

و رسگردان، یک گمشده به دنبال چیزی می گشت؛ پاهایش 

در مقابل دکانی از بیرق و کارد و زنجیر توقف کرد؛ لبان خشکیده اش را باز منود، پوزخندی 

نثار بیرق های رسخ و سبز زد و با دست یکی از آن ها را ملس کرد. صدایی ناگهان به گوشش 

خورد:

- ِا پودری مردار خور به بیرق ها دست نزن.

به سختی نفس  را بست،  بر عقب گذاشت، چشامنش  را پس کشید، آهسته قدمی  دستش 

می کشید، صدای ُخر ُخر نفس هایش حتا خودش را آزار می داد. ناخودآگاه چشمش به زنجیر 

محکم  می کوبید،  شانه هایش  بر  که  زنحیرهایی  بست.  نقش  لبانش  بر  تلخی  لبخند  افتاد، 

و  می ساخت  رنگین  را  حتا صورتش  تا چکیده های خون  میزد  بر رسش  را  زنجیر  کوبنده،  و 

چرا  جان«. منی دانست  یا حسین  حیسن  یا  حسین  »یا  می خواند:  که  خوانی  نوحه  صدای 

دستانش با زنجیر گره خوردند، دانه های زنجیر هنوز در دستش بود.

- ِا خر تو ره می ُگم، به زنجیرها دست نزن که چتل می کنی....

را  او  رفقایش  بود؛  شده  دگرگون  هوا  رفت،  جلوتر  منگ  و  گیج  بشنود؛  نخواست  دیگر 

می خواستند:

- جان الال بیا یک دود کن دنیایت دگه شوه.

بوتل  برد،  فرو  موهایش  میان  در  دستی  می کشید،  رسک  روی  بر  سختی  به  را  قدم هایش 

آب را در میان دستان بی رمق اش می فرشد، به بیرق های رسخ و سبز نگاهی انداخت؛ خیره 

کننده بود، چیزی منی فهمید، چیزی منی دانست؛ زنجیرهایی که بر پشتش حواله می شدند 

و او با عشق سینه می زد، ناگهان زنجیرها پاره شدند؛ خون در آسامن رنگ دیگری داشت؛ 

یکباره  به  خیمه ها  شدند،  عجین  مستانه  خنده های  در  ناله ها  بود،  بلند  هوا  به  آتش  و  دود 

خمیه ها  داشت؛  دیگری  رنگ  چیز  همه  رسیدند.  فروش  به  خونین  َعلم های  و  شدند  دکان 

به گوشش می خورد  زنجیر می زد. صدای پی درپی  او  و  می سوختند، کودکان چیغ می زدند 

بیرق ها دست  بیا یک دود کن«؛ »به  را گزید: »الال  لبش  یاری کند؟«  »کسی هست مرا 

نزن«. تشنگی اش را ُکشت؛ منی دانست دشت کربال یا پل سوخته؛ هر دو برایش معنای یک 

دلتنگی می داد؛ بیرق های رسخ و سبز آتش گرفتند، دود شدند و پودر شدند و در نفس های او 

گره خوردند، زنجیرها گوشت های تنش را پاره کردند؛ کارد، معنای دریده گی می داد و جانی 

که باید ستانده شود و او هنوز یخِن کنده و رسی آکنده از دود و پودر داشت و صدایی که 

هنوز او را رها منی کرد و در گوشش می پیچید: »زنجیرها ره دست نزن که چتل می کنی«... 

لبانش تکانی خورد، اشکی از گوشه ی چشمش فرو غلطید؛ به بیرق های رسخ و سبز نگاهی 

انداخت، آهی کشید و لبخندی بر لبان ترکیده اش نشست .

صدا هنوز در گوشش می پیچید: »ِا پودری مردار خور به بیرق ها دست نزن«

با سالم!

از  نفر   2500 ماندن  باقی  که  پرسیده اند  دوستان  از  تعدادی 

قوت های امریکایی بعد از سال 2016 در افغانستان به نفع کشور 

است یا خیر؟

به جواب شان احرتمانه عرض می منایم:

1. حضور 2500 نفر از قوت های امریکایی باعث آن می گردد تا تعداد دیگری از عساکر انگلیس 

جرمنی و کشورهای دیگر نیز با پیروی از امریکا مأموریت خود را در افغانستان ادامه دهند.

2. حضور قوت های خارجی از سقوط نظام افغانستان جلوگیری می مناید و باعث آن می شود تا 

کمک های دنیا به طور نسبی به افغانستان ادامه یابد.

 این ست جنبه مثبت

اما در مورد جهت منفی حضور این قوت ها در افغانستان:

1. یکی از جمله ی رشوط مذاکره  مخالفین و صلح با دولت افغانستان خروج قوت های خارجی 

گفته شده. منی تواند مذاکره و صلح با حضور قوت های خارجی انجام یابد

2. کشورهای که با حضور قوت های خارجی توافق ندارند و مخالف اند تالش می کنند تا جنگ 

ادامه پیدا کند. 

پیدا  ادامه  از سقوط نظام جلوگیری می کند ولی جنگ  به عقیده من حضور قوت های خارجی 

می کند تا چندین سال دیگر.

Malek Sitez

Mehdi Saqib

Ahmad Saeedi
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دیدیگی  آسیب  دلیل  به  که  است  روز   ۴5 روبن  آرین 
به  بازگشت  وجود  با  باشد،  حارض  میادین  در  نتوانسته 
مترینات، هنوز رشایط مطلوب برای بازی کردن را ندارد.

ایسلند  مقابل  هلند  بازی  در  که  سپتامرب   3 از  روبن 
این که  وجود  با  و  است  میادین  از  دور  به  شد،  مصدوم 
اما  یافته  حضور  بایرن  گروهی  مترینات  در  تازگی  به 

آمادگی بدنی او به مرز 100 درصد نرسیده است. 
رو  پیش  حساسی  بازی  وردربرمن  زمین  در  امروز  بایرن 
دارد اما گواردیوال هم چنان معتقد است که در مورد روبن 
نیابد ریسک کرد. رسمربی اسپانیایی بایرن به خربنگاران 
گفت: روبن هیچ مشکلی از بابت مصدومیت ندارد اما 
مورد  در  منی خواهم  نیست.  آماده  درصد   100 هنوز  او 
بازگشت  او، خطر  به  دادن  بازی  با  و  کنم  روبن ریسک 

مصدومیتش را باال بربم. 
دلیل  به  نیز  را  ریربی  روبن،  بر  عالوه  مونیخ  بایرن 
نهایی  مراحل  هم  او  و  ندارد  اختیار  در  مصدومیت 

ریکاوری خود را سپری می کند.

باشگاه سانتوس هرگونه تقاضا از فیفا برای محروم کردن 
نیامر از فوتبال را رد کرد.

از سوی گلوبو  پنج شنبه هفته گذشته خرب عجیبی  روز 
اسپانیایی  رسانه های  در  که  شد  منترش  برزیل  اسپورت 
برزیلی،  منبع  ادعای  بازتاب گسرتده ای داشت. طبق  نیز 
سبب  به  بارسلونا،  ستاره  فوق  نیامر،  از  سانتوس  باشگاه 
شکایت  فیفا  به  انتقاالتی  و  نقل  مقررات  رعایت  عدم 
کرده و برای وی، 6 ماه محرومیت از فعالیت های فوتبالی 

را تقاضا کرده است. 
نیامر  که  است  شده  مدعی  سانتوس  گزارش،  این  طبق 
باید 55 میلیون یورو بابت انتقالش به بارسلونا به عنوان 
بیانیه ای  طی  سانتوس  باشگاه  امروز  بپردازد.  غرامت 
اعالم کرد که خرب شکایت از نیامر به فیفا صحت دارد 
با وجود این که این بازیکن در سانتوس یک اسطوره  و 
محسوب می شود اما آن ها مجبور به طرح شکایت خود 
بوده اند اما هیچ گونه درخواستی مبنی بر تعلیق 6 ماهه 

نیامر به فیفا ارائه نداده اند.

است  معتقد  مونیخ،  بایرن  مهاجم  لواندوفسکی،  روبرت 
برسد  موفقیت  به  لیورپول  در  می تواند  کلوپ  یورگن 
در  کاری اش  شیوه  آملانی  مربی  این  که  دارد  اعتقاد   و 

دورمتوند را با لیگ برتر هامهنگ خواهد کرد. 
نظر  زیر   ۲01۴ تا   ۲010 سال های  بین  که  لواندوفسکی 
لیوپول  است  معتقد  کرد،  دورمتوند  بازی  در  کلوپ 

بهرتین گزینه برای این مربی است. 
برتر  لیگ  درد  به  کامال  کلوپ  گفت:  خربنگاران  به  او 
لیورپول او می تواند تغییرات مثبتی  ایجاد  می خورد. در 

کرده و بازیکنان را با خود همراه کند.  
آن ها خیلی خوب بازی خواهند کرد و به جام خواهند 
را آرزو  کنم.  بهرتین ها  او  برای  تنها می توانم  رسید. من 
می دانم که تیم لیورپول در حال حارض به آن خوبی بازی 
اما کلوپو مطمئنا ایده های دارد که  می خواهد  منی کند 
چه کند. این بهرتین باشگاه برای اوست و البته بهرتین 

لیگ. 
او می داند  انسان فوق العاده است.  او یک مربی و یک 
که لیگ برتر با بوندس لیگا یکسان نیست. او  متدهای 
جدیدی  شیوه های  و  گرفت  خواهد  کار  به  را  متفاوتی 
لیگ  برتر،  زیرا  کرد  خواهد  پیدا  دورمتوند  به  نسبت 
لیگ متفاوتی است و اواکنون با بازیکنان جدیدی کار 

می کند.  

فان خال: 
دو هفته اسف بار را پشت رس گذاشتیم

انریکه:
 ارصاری به بازگشت زودهنگام مسی نیست

ملپارد:
قرضی به هیچ تیمی منی روم

زالتان:
 با باال رفنت سن، بهرت شده ام

مورینیو: 
دیگر هیچ تیمی از چلسی منی ترسد

عذرخواهی رسمی گرت بیل
 از رونالدو

باید  رشایطی  در  امروز  منچسرتیونایتد 
وقفه  از  پیش  که  برود  اورتون  مصاف  به 
متحمل  آرسنال  زمین  در  ملی،  بازی های 

شکست سنگین 3-0 شده بود.
راهی  بازی،  آن  از  پس  یونایتد  بازیکنان 
اردوی تیم های ملی خود شدند و فان خال 
این فرصت را نداشت تا به ریکاوری ذهنی 

بازیکنانش بپردازد. 
رابطه  همین  در  رسخ  شیاطین  رسمربی 
از  پس  شام  وقتی  گفت:  خربنگاران  به 
از   0-3 شکست  مثل  ضعیف  نتیجه  یک 
آرسنال، به تعطیالتی دو هفته ای می روید، 
رشایط برای تان مطلوب نخواهد بود. این دو 
هفته برای من، بازیکنان، دست یاران و حتی 

آشپزم اسف بار و ناخوشایند بود. 
در این دو هفته مدام به این فکر می کردم 
از  را  سنگینی  شکست  چنین  چرا  که 
وجود  امکان  این  و  پذیرفتیم  آرسنال 
باخت  آن  بازیکنانم،  همراه  که  نداشت 
اردوی  به  بازیکنان  بیشرت  کنیم.  تحلیل  را 

تیم های ملی خودشان رفته بودند. 
آرسنالی ها 96 درصد پاس های شان صحیح 
درصد   68 به  من  تیم  در  آمار  این  و  بود 
می رسید. بطور طبیعی ما در هر مسابقه 85 
درصد پاس های مان صحیح است اما برابر 
بودیم.  بسیار ضعیف  منظر  این  از  آرسنال 
این  بود.  آرسنال  با  ما  بزرگ  تفاوت  این 
اتفاق در بازی های بعدی نباید تکرار شود. 

پاملاس  الس  مقابل  بازی  در  که  مسی  لئو 
عقرب  ماه  اواخر  تا  احتامال  شد،  مصدوم 
رشایط بازگشت به میادین را ندارد اما نتایج 
ضعیف تیم ملی آرژانتین در غیاب مسی، 
فوق  این  زودهنگام  بازگشت  برای  فشارها 

ستاره را افزایش داده است.
بارسلونا که هم اکنون با 15 امتیاز و تفاضل 
چهارم  تیم  سلتا،  و  رئال  از  پایین تر  گول 
اینسیتا،  و  مسی  بدون  امروز  است،  جدول 
مصاف  به  باید  اللیگا  هشتم  هفته  از 

رایووایکانو برود. 
لوئیس انریکه، رسمربی این تیم، در نشست 
مسی  وضعیت  مورد  در  و  بازی  این  خربی 
می خواهم  مسی  از  که  چیزی  تنها  گفت: 
این است که وقتی کامال بهبود پیدا کرد به 
میادین بازگردد. هیچ ارصاری مبنی بر این که 
او به بازی خاصی برسد ندارم. بین بارسلونا و 
تیم ملی آرژانتین هم فکر منی کنم در این 
زمینه اختالف نظری وجود داشته باشد. تاتا 
در  مسی  دارد  دوست  من  مثل  هم  مارتینو 

رشایط سالمتی کامل به فوتبال برگردد.  
بارسا  حریف  وایکانو،  رایو  مورد  در  انریکه 
با رایو در  بازی سختی  گفت: مثل همیشه 
پیش داریم. رایو تیمی است که مثل ما به 
حفظ توپ عالقمند است و فکر می کنم 
نتوانیم مثل سال گذشته، نربد در میانه میدان 

کنیم. سال  از آن خودمان  مطلق  به طور  را 
داشتیم  زمین  در  را  ژاوی  و  اینیستا  گذشته 
حلی  راه  فکر  به  باید  خیر.  بازی  این  در  و 
دیگر برای برتری بر رایو باشیم. بازی سختی 
زمین  وارد  پیروزی  برای  اما  شد  خواهد 

می شویم.  
گفت:  سوارز  وضعیت  مورد  در  انریکه 
رایو  مقابل  و  شده  برطرف  او  مصدومیت 

برای ما از ابتدا بازی خواهد کرد.  
بازیکنان  رشایط  مورد  در  بارسا  رسمربی 
فرمالن  و  آدریانو  گفت:  تیمش  مصدوم 
پایانی  روزهای  اینیستا  نیستند.  دسرتس  در 
مصدومیتش را پشت رس می گذارد و رافینیا 
هم تازه در ابتدای روند درمانی اش قرار دارد. 
قرار  کار  جریان  در  که  هم  مسی  مورد  در 
بدون  پوشان مان  ملی  خوشبختانه  دارید. 
که  هرچند  برگشتند؛  مترینات  به  مشکل 
با این همه ملی پوش، ریسک مصدومیت 
عادت  مساله  این  به  ما  می رود.  نیز  باالتر 

کرده ایم. 
رائول  برای  خربی،  نشست  این  در  انریکه 
خداخافظی  فوتبال  دنیای  از  آینده  ماه  که 
بخش  در  و  کرد  موفقیت  آرزوی  می کند، 
خود  عالقه  از  صحبت هایش،  از  دیگری 
برای مربی گری در تیم ملی اسپانیا به جای 

دل بوسکه خرب داد.

نیویورک  باتجربه  هافبک  ملپارد،  فرانک 
در  برتر  لیگ  به  بازگشتش  احتامل  سیتی، 
زمان تعطیلی  MLS  را  رد و تاکید کرد که به 

اسرتاحت نیاز دارد. 
نیویورک  اولین فصل حضور در  ملپارد در 
سیتی، با مصدومیت هایی دست به  گریبان 
زمان  در  ندارد  قصد  دلیل،  همین  به  و  بود 
تعطیلی رقابت های  MLS، به طور قرضی به 

باشگاه  دیگری برود. 
نیاز  اسرتاحت  به  گفت:  خربنگاران  به  او 
تا برای فصل آینده کامال آماده باشم.  دارم 
امیدوار بودم دچار  مصدومیت نشوم اما هر 
بازیکنی باید بپذیرد که مصدومیت گاهی 

اوقات رخ می دهد.  
هدف فعلی من این است که خودم را برای 
را  فصل  کنم؛  آماده  خوبی  به  آینده  فصل 

دوره ای  و  پایان  برسانم  به  شکل  بهرتین  به 
فصل  پیش  می خواهم  کنم.  اسرتاحت  را 
متام  با  آینده  فصل  و  باشم  داشته  خوبی 

قدرت  برگردم.  
در فاصله دو دیدار تا پایان مرحله اول فصل 
 MLS، نیویورک سیتی شانسی برای رسیدن 
کرد  تاکید  ملپارد  ندارد  اما  آف  پلی  به 
بازی  دو  این  در  هواداران  به خاطر  باید  که 
منایش خوبی داشته باشند: مهم ترین مسئله 
چند  در  و  باشیم  حرفه ای  که  است   این 
دیدار باقی مانده خوب کار کنیم؛ به خاطر 
هواداران و کسانی که در  متام طول فصل از 

ما حامیت کردند. 
انجام  خوب  بازی  دو  و  کنیم  تالش  باید 
بدهیم؛ دو برد به دست بیاوریم و پایان خوبی 

داشته باشیم.  

پاری سن ژرمن،  ابراهیموویچ، ستاره  زالتان 
بازیکن  به  سن،  افزایش  با  است  معتقد 

بهرتی تبدیل شده است. 
زالتان که قراردادش با پی اس جی در پایان 
به  تازگی  می رسد،  امتام  به  جاری  فصل 
عنوان بهرتین گول زن تاریخ پاری سن ژرمن 
هنوز  که  است  معتقد  او  آورد.  به دست  را 
باشگاهش  برای  زیادی  می تواند  کارهای 

انجام بدهد. 
می کنم  فکر  هنوز  به خربنگاران گفت:  او 
در حال پیرشفت هستم؛ هرچند دارم پیرتر 
می شوم. احساس  منی کنم که در حال افت 

هستم؛ بلکه دقیقا برعکس. 
فکر می کنم از نظر ذهنی قوی تر می شوم. 
به من کمک  اشتیاق زیادی دارم که  هنوز 

می کند تا به اهدافم  برسم.  
خیلی  دارم،  انجام  حال  به  تا  آن چه  از 
به  باشم،  این جا  که  زمانی  تا  و  راضی ام 
که  نیاز  دارم  تنها  می دهم.  ادامه  تالش 
در  بدنی  نظر  از  کنم؛  حفظ  را  مترکزم 
رشایط مناسب مبانم و به آن چه می توانم، 
ادامه بدهم. کسی  منی تواند من را متوقف 
دیوارها  همه  اهدافم،  به  رسیدن  برای  کند. 

را شکستم.  

چلسی رشوع بسیار بد و ضعیفی در لیگ 
هفته  پایان  در  و  داشته  فصل  این  برتر 
هشتم، در رده های انتهایی جدول قرار دارد.

قهرمان فصل گذشته لیگ برتر، از 8 بازی 
ابتدایی خود تنها دو برد کسب کرده و در 
در  امروز  چلسی  دارد.  قرار  شانزدهم  رده 

زمین خود میزبان استون ویالست. 
نشست  در  چلسی،  رسمربی  مورینو،  ژوزه 
خربی این بازی و در مورد وضعیت تیمش 
گفت: ما در حالی به مصاف ویال خواهیم 
فقط  خودمان  قبلی  بازی   ۴ از  که  رفت 
یک برد به دست آورده ایم. شک ندارم که 
از ما  بریج  دیگر هیچ تیمی در استمفورد 
منی ترسد؛ چون اطمینان دارد که می تواند 

نتیجه خوبی کسب کند. 
تا  است  شده  باعث  گرفته ایم  که  نتایجی 
ترس حریفان از ما از بین برود. هر مسابقه 

باید  و  دارد  زندگی  و  ما حکم مرگ  برای 
در  بخصوص  وقتی  و  شویم  پیروز  آن  در 
منی کنیم،  پیدا  دست  مهم  این  به  خانه 
نصیب مان  رسخوردگی  و  یاس  احساس 

می شود.  
این  گفت:  ویال  استون  مورد  در  مورینیو 
دست  از  را  خودش  مهم  بازیکن  دو  تیم 
داده و مربی ویال در حال ساخنت یک تیم 
جدید است. آن ها تا بدین جا خوب نتیجه 
دارم  اطمینان  که  هامن قدر  اما  اند  نگرفته 
پایینی  رده های  در  دیگر  هفته  چند  تا  ما 
وضعیت  که  معتقدم  بود،  نخواهیم  جدول 

استون ویال نیز بهرت خواهد شد. 
رده  در  فعال  که  کرد  کتامن  منی توان 
بحرانی  اوضاع مان  و  داریم  قرار  شانزدهم 
است. آمار و ارقام ما وحشتناک است و به 

سه امتیاز این بازی نیاز مربم داریم. 

به  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  بیل  گرت 
در  و  شد  اضافه  مادرید  رئال  مترینات 
اولین اقدام، با کریستیانو رونالدو در مورد 
به  برنامه هایش  مدیر  جنجالی  اظهارات 

گفتگو نشست.
بیل پس از انجام بازی های ملی و قطعی 
مترینات  به  ولز،  ملی  تیم  صعود  شدن 
شد  اضافه  مادرید  رئال  باشگاهیش  تیم 
و مورد استقبال بازیکنان این تیم نیز قرار 
گرفت. رئالی ها صعود ولز به دور نهایی 
یورو ۲016 را تربیک گفتند اما گرت بیل 
با  خصوصی  صحبت  و  مالقات  برای 

کریستیانو رونالدو بی تاب بود. 
ستاره  برنامه های  مدیر  بارنت،  جاناتان 
به  مصاحبه ای،  در  گذشته  هفته  ولزی، 
از  بود  زده  عجیبی  کنایه های  رونالدو 
جمله این که او به دنبال بهرتین مدل دنیا 
شدن است یا سعی دارد بهرتین فروشنده 
و  شود  جهان  سطح  در  زیر  لباس های 
گرت بیل بر خالف رونالدو، تنها به فکر 

فوتبال است. 
این مساله، نارضایتی شدید رونالدو و نیز 
رافا بنیتس، رسمربی رئال مادرید را در پی 
تلفنی  متاس  در  بنیتس  حتی  و  داشت 
با گرت بیل، از وی خواست که در مورد 
گفته های جنجالی بارنت توضیح بدهد. 
با رونالدو، از وی بخاطر  بیل در مواجهه 
و  کرد  عذرخواهی  بارنت  صحبت های 
مدیر  گفته های  که  داد  اطمینان  وی  به 
و  نداشته  وی  به  ارتباطی  برنامه هایش، 
بوده  بارنت  خود  شخصی  نظرات  این 

است. 
رونالدو  به  بیل  مارکا،  رادیو  ادعای  طبق 
مدیر  با  دارد  قصد  که  است  گفته 
برنامه هایش قطع ارتباط کرده و شخص 
کند.  منصوب  وی  جای  به  را  دیگری 
از  مانع  هوشمندی،  با  بیل  ترتیب  بدین 
بروز هرگونه اختالف بین خود و رونالدو 
سود  به  بی تردید  مساله  این  که  شد 

باشگاه رئال مادرید خواهد بود.













گواردیوال: 
در مورد روبن ریسک منی کنم

سانتوس تقاضا برای محرومیت 
نیامر را تکذیب کرد

لواندوفسکی: 
کلوپ در لیورپول موفق می شود
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غنیبهفرماندهانجدیدپولیسششماهمهلتداد
جمهور  رییس  روز:   اطالعات 
غنی خطاب به فرماندهان جدید 
گفته  پولیس  ساحوی  زون های 
وقت  ماه  شش  تنها  که  است 
بیاورند،  بنیادی  تغییر  تا  دارند 
در غیر آن از سمت شان استعفا 

بدهند.
است  گفته  هم چنان  غنی  آقای 
ایجاد  رهربی،  به  »پولیس  که: 
انگیزه و جرئت بیشرت نیاز دارد.«
شورای  تصمیم  اساس  بر  اخیراً 
امنیت ملی، در رسارس کشور 8 
زون ساحوی پولیس ایجاد شده 
را  امنیت  حفظ  مأموریت  که 

برعهده دارند.
آقای غنی در مجموع ۲1 نفر را 
معاون  و  فرماندهی  رده های  در 
را  نفر  دو  و  زون ها  فرماندهی 
امنیتی  فرمانده  سمت های  در 
فاریاب  و  بدخشان  والیت های 

منصوب کرده است.
از  بخشی  انتصاب ها  این 
غنی  جمهور  رییس  اقدامات 
در  گسرتده  تغییرات  ایجاد  در 
داخله  وزارت  مختلف  سطوح 

است.
صورت  حالی  در  تغییرات  این 
ساختار  در  قبالً  که  می گیرد 

امنیتی  زون   ۷ داخله  وزارت 
وجود داشت که بنابر مالحظاتی 
از میان رفته بود و حاال کشور به 
8 زون امنیتی تقسیم شده است. 
والیت   ۷ تا   ۴ شامل  زون  هر 
که  کابل  استثنای  به  البته  است، 
خود  اهمیت  و  بزرگی  دلیل  به 
یک زون امنیتی واحد محسوب 

می شود.
هم چنان اخیراً رییس جمهور 5 
برای  را  جدید  پولیس  فرمانده 
بادغیس،  غزنی،  والیت های 
تعیین  لغامن  و  رسپل  نورستان، 

کرده است.
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