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در 22 آگست، دگروال )بازنشسته( ریچارد مک وی، یک سرباز 
بمب دست ساز  یک  در حمله ی  آمریکایی محترم،  یک  و  متعهد 
جاسازی شده در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل کشته شد. مرگ 
اولین مدیر تیم من در ارتش و یکی از فرماندهان در نیویورک، 
باعث شد تا من با دقتی بیشتر در رابطه با چشم انداز افغانستان 
بیندیشم. پس از دو سال خدمت در افغانستان به عنوان فرمانده ی 
گروه و افسر ارشد برنامه ریزی قوماندانی مشترک آیساف، نگاه 

من به آینده ی این کشور هم چنان مثبت بود...
صفحه 2

افغانستان؛ 
شکننده اما درحال پیشرفت

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای 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: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای 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: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای 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...
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توافق نامه سهم داران پروژه تاپی 
امضا شد/ ترکمنستان 85 درصد 

سهم دارد

سازمان صحی جهان: 
مصرف گوشت های پروسیس شده 

سرطان زا است

چندین دهه جنگ های خانمان سوز در افغانستان، بیکاری و نبود امنیت، نمایش غم باری 
از پناه جویان افغان را به اجرا درآورده است؛ نمایشی که به صورت قاچاق از طریق 
دریاها و مسیرهای ُپر خطر افغان های پناه جو را به سر منزل مقصود رهنمایی می کند. 

در طی سالیان اخیر، عده ای زیادی از افغان های پناه جو راهی استرالیا...

نسیم علی زاده »بیست و هشت« سال در »دنیای سیاه« اعتیاد زندگی کرد. در آخرین 
برده شد و  بازپروری مادر  به کمپ  بود،  قرار گرفته  انزوا  به شدت در  روزها که 
سالمتی اش را در آن جا باز یافت. او اکنون در حدود نزدیک به سه سال است که اعتیاد 

را ترک کرده است. پنجاه سال قبل که گرسنگی موسوم...

زلزله هر از گاهی اتفاق می افتد. گاهی شدید و گاهی خفیف. جلو زلزله را نمی توان 
گرفت چون از آزاد شدن ناگهانی انرژی که از گسیختگی ای پوسته ی زمین بوجود 
می آید، اتفاق می افتد. اگر میزان انرژی آزاد شده یا گسیختگی )جدایی( قوی باشد، 

زلزله شدید است و موجی که آزاد می شود، می تواند تا صدها کیلومتر...

اطالعات روز: مقام ها از وزارت امور خارجه می گویند که در نشست 
چهار کشور سهم دار پروژه تاپی که به روز یک شنبه در شهر عشق آباد 
پایتخت ترکمنستان برگزار شده بود، توافق نامه سهم داران این پروژه 

به امضا رسید.
نشست  در  گذشته  روز  خارجه  وزارت  سخن گوی  مستغنی،  شکیب 
خبری در کابل گفت که براساس این توافق نامه، 85 درصد ترکمنستان 

سهم دارد و کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان...

اطالعات روز: سازمان صحی جهان )WHO( با نشر یک گزارش تازه  
خبر داده است که مصرف گوشت های فرآوری )پروسیس( شده مانند 

بیکن، سوسیس، کالباس و ژامبون، باعث بروز سرطان می شود.
به نقل از بی بی سی، در گزارشی که این سازمان منتشر کرده آمده است 
که مصرف 5۰ گرم گوشت فرآوری شده در روز می تواند خطر ابتال به 

سرطان روده بزرگ را تا ۱8 درصد افزایش دهد.
این گزارش در عین حال می گوید که گوشت سرخ...

پنتیانک؛ 
نمایش غم انگیز پناه جویان

مهاجر »جنگ بنگالدیش« 
و ماجرای یک عمر اعتیاد و خدمت

وقتی زلزله اتفاق می افتد، 
به چه فکر می کنید؟



 4 دوشنبه،  روز  ظهر  از  بعد   1:35 حوالی  روز:  اطالعات 
عقرب، زمین لرزه ای قدرمتند به شدت 7.7 درجه ریشرت، 
تاجیکستان،  از  قسمت های  و  افغانستان  وسیع  بخش های 

پاکستان و هندوستان را تکان داد.
براساس گزارش های اولیه، مرکز این زمین لرزه ولسوالی جرم 
والیت بدخشان و شدت آن هم 7.7 درجه ریشرت تشخیص 
شده  است. هم چنان عمق آن در 200 کیلومرتی عمق زمین 

گزارش شده است.
با  مبارزه  دولتی  عالی  کمیسیون  لرزه،  زمین  این  از  پس 
حوادث به ریاست عبدالله عبدالله یک نشست فوق العاده 
برگزار کرد. در خربنامه ی ریاست اجرایی آمده که براساس 
گزارش های اولیه، تاکنون در نتیجه ی این زمین لرزه 22 تن 

کشته و حدود صد تن دیگر زخمی گردیده اند. 
باید گفت که آمار ریاست اجرای ثابت نیست و هرلحظه 
بیشرت  طبیعی  این حادثه ی  میزان خسارات  و  تلفات  شامر 
می شود. ویس برمک، وزیر دولت در امور حاالت اضطرار 
و رییس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفته 

ساعت  لرزه  زمین  خسارات  میزان  و  تلفات  از  گزارش  که 
یازده امروز، سه شنبه، نرش خواهد شد.

براساس گزارش های که تاکنون )ساعت 9 دوشنبه شب( به 
نرش رسیده اند، 12 دانش آموز دخرت در شهر تالقان والیت 

تخار کشته شده اند.
به نقل از بی بی سی، فرمانده پولیس کرن گفته است که در 
زلزله ی دیروز در این والیت دست کم 30 نفر کشته و 75 
گفته اند  هم چنین  کرن  مقام های  شده اند.  زخمی  دیگر  نفر 

که در این والیت حدود 1545 خانه تخریب شده است.
در کابل پایتخت کشور، این زمین لرزه بسیار شدید احساس 
دهه  یک  از  بیشرت  در  کابل،  باشندگان  گفته ی  به  که  شد 
از ساختامن ها در شهر کابل  بوده است. شامری  بی سابقه 
ترک خوردند و شامری هم کامالً فروریختند. چند ساعت 
گفتند  صحت  وزارت  مسئوالن  رویداد،  این  وقوع  از  بعد 
که 70 نفر از شهروندان کابل به شمول 10 کودک زخمی 

شده اند.
آقای برمک به تلویزون یک گفته که بیش از 400 خانه در 

والیت بدخشان تخریب و به گفته ی عبدالله فایض، رییس 
تاکنون  ابتدایی  اطالعات  براساس  بدخشان،  احمر  هالل 

دوازده نفر در این والیت کشته شده اند.
فروریخته  قندوز  والیت  در  نیز  تپه  یک  که  افزود  برمک 

که باعث مسدود شدن مسیر قندوز – بدخشان شده است.
براساس گزارش های ابتدایی در والیت ننگرهار نیز هشت 

نفر کشته و شامری هم زخمی شدند.
ممکن است والیت های بدخشان، تخار، قندوز، ننگرهار، 
و  تلفات  بیشرتین  کرن  و  پاکیسا  پنج شیر،  نورستان،  لغامن، 

خسارات را داشته باشند.
که  می رسانند  پاکستان  و  تاجیکستان  از  اولیه  گزارش های 
برداشته  ترک  ساختامن ها  از  شامری  لرزه  زمین  این  در 
تن  صد  از  بیش  تاکنون  پاکستان  از  فروبیخته اند.  هم  یا  و 
کشته و زخمی گزارش شده است، اما آمار کشته شده ها از 

تاجیکستان تاکنون نرش نشده است.
نیست و هرلحظه شامر  ثابت  آمار  ارائه شد،  آمار های که 

تلفات و میزان خسارات در حال افزایش است.

اطالعات روز: مقام ها از وزارت امور خارجه می گویند که 
در نشست چهار کشور سهم دار پروژه تاپی که به روز یک 
شنبه در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شده بود، 

توافق نامه سهم داران این پروژه به امضا رسید.
شکیب مستغنی، سخن گوی وزارت خارجه روز گذشته در 
توافق نامه،  این  براساس  که  گفت  کابل  در  خربی  نشست 
افغانستان،  کشورهای  و  دارد  سهم  ترکمنستان  درصد   85

پاکستان و هندوستان 15 درصد سهم دارند.
هیئت  عشق آباد  نشست  در  که  افزود  مستغنی  آقای 
سهم داران رشکت پروژه تاپی با حضور وزیران نفت و گاز 
افغانستان، ترکمنستان، هندوستان و پاکستان این توافق نامه 

به امضا رسید.
کرده  اعالم  ترکمنستان  نشست  این  در  مستغنی،  گفته ی  به 
براساس  و  می پردازد  را  تاپی  رشکت  سهم  درصد   85 که 

توافق نامه سه کشور سهم دار دیگر هر یک پنج درصد در 
این پروژه رشیک خواهند بود.

هم چنان سخن گوی وزارت خارجه خرب داد که این تصمیم 
باعث شده است تا مرحله ی جدید روند کاری این پروژه 
معرفی شود و قرار است تاریخ برگزاری نشست افتتاح کار 

ساخت این خط لوله گاز تا یک ماه دیگر اعالم شود.
پروژه ی تاپی از مهم ترین پروژه های منطقه به شامر می رود 
که در آن، یک خط لوله ی گاز از ترکمنستان آغاز، صدها 
کیلومرت در خاک افغانستان امتداد یافته، از پاکستان گذشته 

و به هند ختم می شود.
این لوله گاز به طول 735 کیلومرت در داخل کشور از طریق 
والیت های هرات، فراه، هلمند و قندهار به پاکستان امتداد 

می یابد.
تاکنون مسئله امنیت افغانستان، کارشکنی های پاکستان در 

این  که  اند  مسایلی  از  ترکمنستان،  تردیدهای  و  زمینه  این 
کرده  همراه  پیاپی  گفت وگوهای  با  سال ها  برای  را  پروژه 

است.
هزینه ی این پروژه حدود هشت میلیارد دالر بر آورد شده 
خواهد  افغانستان  نصیب  را  بزرگی  سود  پروژه  این  است. 
کرد، به همین خاطر مقام های کشور همواره تالش دارند تا 

کار این پروژه آغاز شود.
گفت وگوى  دور  یک  پژواک،  خربگزاری  از  نقل  به 
افغانستان  تقویت همکاری های  راستای  در  که  کارشناسی 
با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه مسایل انرژی و گاز، در 
برگزار شد. محمد آصف رحیمی والی هرات گفته  هرات 
که تاپی، از بزرگ ترین طرح های اقتصادی منطقه است که 
در صورت اجرا، ساالنه حدود یک میلیارد دالر به مردم و 

حکومت افغانستان مفاد خواهد داشت.

اطالعات روز:  وزات داخله قبال گفته بود 
طالبان  ترصف  تحت  ولسوالی   4 تنها  که 
است  گفته  تحقیقاتی  نهاد  یک  اما  است 

دولت بر 36 ولسوالی حاکمیت ندارد. 
نهاد  یک  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
سی،  دی  واشنگنت  در  مستقر  تحقیقاتی 
اظهارات  خربی،  گزارش های  به  استناد  با 

سی  از  بیشرت  طالبان  اعالمیه های  و  مردم 
برجسته  افغانستان  نقشه ی  در  را  ولسوالی 
منوده که گفته می شود در ترصف طالبان 

است.
در همین حال، النگ وار ژورنال )ژورنال 
جنگ طویل( هم چنان 36 ولسوالی دیگر 
را در این نقشه مشخص منوده و بیان داشته 

دولت  ترصف  در  نه  مناطق  آن  که  است 
طالبان  کنرتل  تحت  هم  نه  و  افغانستان 

است. 
در  شده  ارائه  معلومات  و  آمار  براساس 
در  طالبان  گروه  نفوذ  و  حضور  نقشه،  این 
یک یا دو موقعیت جغرافیایی در افغانستان 
محدود نیست. طالبان یا با اعامل کنرتل یا 

با سقوط حاکمیت دولت در بخش هایی از 
ننگرهار،  هرات،  بدخشان،  چون  والیات 
افغانستان  گوشه ی  هر  در  غزنی  و  قندهار 

فعال ترسیم شده اند. 
امریکایی  مطرح  رسانه های  در  نقشه  این 
چون نیویارک تایمز به نرش رسیده است اما 

صحت و ثقم آن تایید یا رد نشده است.

مالیه  جمع آوری  است،  گفته  مالیه  وزارت  روز:  اطالعات 
در ده ماه اخیر در جریان ده سال گذشته بی سابقه است.

مجلس  استجوابیه  نشست  در  مالیه  وزیر  حکیمی،  اکلیل 
ماه  ده  در  عواید  جمع آوری  که  است  گفته  منایندگان 
در  و  بوده  بی سابقه  گذشته  سال  ده  مقایسه ی  به  گذشته 
حالی که دو ماه سال مالی هنوز مانده، تا کنون مقدار مالیات 
جمع آوری شده نزدیک به 100 ملیارد افغانی رسیده است.

ملیارد  ما 99  به گفته ی وی: »سال 1393 عواید مجموعی 
 94 فعالً  هستیم  دور  مالی  سال  ختم  از  امروز  بود،  افغانی 

ملیارد همین حاال ما جمع آوری کرده ایم.«
می کند  پیش بینی  مالیه  وزارت  که  می افزاید  مالیه  وزیر 
نیز به خزانه ی  افغانی دیگر  تا دو ماه آینده 20 میلیارد  که 
حکومت جمع آوری خواهد شد و مجموعاً به 114 ملیارد 

خواهد رسید.

 60 از  بیش  تاکنون  بودجه  مرصف  مالیه،  وزیر  گفته ی  به 
این وزارت  از سوی  درصد است و مرصف تخصصی که 
صادر شده به بیش تر از 95 درصد می رسد که تا آخر سال 

متام بودجه ی عادی به مرصف خواهد رسید.
وی افزوده است تاکنون بودجه ی انکشافی اختیاری و غیر 
اختیاری نیز 35 درصد مرصف شده که تا پایان سال به 60 

درصد می رسد.

از  انتقاد  با  اجراییه  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
اظهارات اخیر نواز رشیف می گوید، در رشایطی که پاکستان 
نقش  بر  منی شود  می کند،  تجهیز  و  حامیت  را  طالبان 
و  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  در  کشور  این  مبانجی گری 

طالبان اعتامد کرد.
تأکید  وزیران  نشست شورای  در  دوشنبه  روز  اجرایی  رییس 
طالبان  به  خود  کمک های  پاکستان  دولت  زمانی که  تا  کرد، 
اعتامد  کشور  این  به  افغانستان  دولت  و  مردم  نکند،  قطع  را 

منی کنند.
وزیر  نخست  رشیف،  نواز  سخنان  به  اشاره  با  عبدالله  آقای 
پاکستان گفت: »ما پيام صدراعظم پاکستان را شنيديم که گفته 
است که ممکن نيست از يک طرف ما طالبان را به ميز مذاکره 

خاک  در  آنان  با  ديگر  سوى  از  و  کنيم  تشويق  گفت وگو  و 
خود بجنگيم.«

عبدالله افزود، این هم ممکن نیست ما باور کنیم که از یک سو 
طالبان حامیت و تجهیز می شوند از سوی هم پاکستان برای 

گفت وگوهای صلح افغانستان صادقانه میانجی گری می کند.
نواز رشیف اخیراً در دیداری با باراک اوباما، رییس جمهور 
امریکا در واشنگنت گفته بود که او به رییس جمهور غنی گفته 
که کشورش حارض است به آغاز دوباره گفت وگوهای صلح 
کمک کند اما »منی تواند هم زمان هم طالبان را بکشد و هم 

آن ها را به پای میز مذاکره بیاورد.«
قطع  راستا  اين  در  صداقت  ثبوت  اجرايى،  رييس  گفته ی  به 
متأسفانه  اما  است؛  طالبان  از  حاميت  و  همکارى  کمک، 

صورت  زمينه  اين  در  پاکستان  سوى  از  اقدامى  کدام  تاحال 
نگرفته  است.

او افزود: »ما خواستار صلح بوده و هستيم، حکومت و مردم 
افغانستان سال هاى سال در اين راستا کوشش کرده؛ اما به اين 
از  باملقابل  نيت  و  رويه  به خاطري که  است؛  نرسيده  هدف 

سوى پاکستان در اين خصوص وجود ندارد.«
شدیدی  واکنش های  پاکستان  وزیر  نخست  اخیر  اظهارات 
از سوی مقام های حکومتی و اعضای مجلس سنا را به دنبال 
داشته است. اعضای مجلس سنا در نشست عمومی روز یک 
افغانستان  برابر  در  پاکستان  سیاست  که  گفتند  مجلس  شنبه 
فریب  نباید  ملی  وحدت  حکومت  و  است  فریب کارانه 

پاکستان را بخورند.

زمین از هندوکش تا هند لرزید2

توافق نامه سهم داران پروژه تاپی امضا شد؛
ترکمنستان 85 درصد سهم دارد

دولت بر 36 ولسوالی حاکمیت ندارد

احکلیل حکیمی: 
جمع آوری مالیاِت ده ماه، در ده سال بی سابقه است

عبداهلل: بر نقش میانجی گری پاکستان در گفت وگوهای صلح اعتماد نیست

برای مقابله با حاالت اضطرار 
آماده ایم؟

ظهر دیروز زلزله ی به قدرت 7.7 درجه ی ریشتر، افغانستان را 
به لرزه درآورد. مرکز این زمین  لرزه در حدود 70 کیلومتری 
جنوب شرق شهر فیض آباد، مرکز والیت بدخشان، ثبت شده 
پاکستان،  بخش های  لرزه  زمین  این  قدرتمند  موج  است. 

تاجیکستان و هند را هم تکان داده است. 
تا هنوز آمار کامل از میزان تلفات انسانی و خسارات مالی 
ناشی از این زمین لرزه در کشور گزارش نشده است. شام 
دیروز حکومت اعالم کرد که امروز ساعت 11 قبل ظهر آمار 
دقیق از زمین لرزه را اعالم خواهد کرد. اما گزارش های اولیه 
و پراکنده از چند والیت، حاکی است که این زمین لرزه تلفات 
انسانی و خسارات مادی زیادی از خود به جا گذاشته است.  
بدخشان تخریب  از 400 منزل مسکونی در والیت  بیشتر 
شده است. لغزش یک تپه در والیت کندوز، شاهراه کندوز، 
گزارش  هم چنان  است.  کرده  مسدود  را  بدخشان  و  تخار 
شده است که چندین خانه در کابل، پنجشیر، تخار و لغمان 

تخریب شده است. 
اما  است.  ناپذیر  کنترل  و  حادثه ی طبیعی  لرزه یک  زمین 
آمادگی دولت برای رسیدگی به حوادث غیر منتظره ی مثل 
از وقوع  زلزله مهم است. حکومت وحدت ملی دیروز پس 
زمین لرزه جلسه ی اضطراری برگزار کرد. نیروهای امنیتی 
و شفاخانه ها در حال آماده باش برای کمک به زخمی ها و 

قربانیان زمین لرزه هستند. 
شدت زمین لرزه و نیز گزارش های اولیه از بخش های مختلف 
کشور احتمال تلفات و خسارات زمین لرزه را باال خواهد برد. 
به کار  انتظار می رود حکومت هرچه عاجل دست  بنابراین 
شود و از میزان بیشتر تلفات جلوگیری و به قربانیان حادثه 

رسیدگی کند.
در گام نخست، حکومت باید یک بررسی جامع و سرتاسری 
انجام دهد تا میزان دقیق تلفات و خسارات ناشی از زمین 
نه  و  افغانستان  دولت  نه  هنوز  تا  بیاورد.  بدست  را  لرزه 
زمین  این  دیدگان  آسیب  به  کشورهایی که خواهان کمک 
لرزه هستند، نمی دانند چه تعداد کشته، زخمی یا بی سرپناه 

شده اند. 
فراخوان برای جمع آوری کمک برای آسیب دیده ها هم زمان 
باید در دستور کار حکومت قرار بگیرد. جمعیت هالل احمر و 
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث اضطراری از مهم ترین 
این  در  را  مسئولیت  بیشترین  که  است  نهادهای حکومتی 
زمینه بر عهده دارند. ویس برمک شامگاه دیروز در گفت وگو 
با تلویزیون یک گفت که حکومت از نظر مالی هیچ مشکلی 
ندارد، چالش اصلی در برابر آن ها مسئله لوجستکی و انتقال 
مواد اولیه است. در صورتی که حکومت هیچ مشکلی از نظر 
مالی ندارد، بهتر است کشورهای که خواهان کمک به زلزله 
زدگان افغانستان است، از آن ها بخواهد تا در قسمت انتقال 

کاالها و مواد اولیه به دولت افغانستان همکاری کنند. 
قدم سوم ارسال کمک ها به مناطق زلزله زده، سازماندهی و 
مدیریت کمک ها است. حوادث گذشته در کشور نشان داد 
که دولت در قسمت مدیریت و سازماندهی کمک ها ناکام 
بوده است. حتا در برخی موارد گزارش های از سوءاستفاده از 
کمک ها هم نشر شد. در کنار کمک های بین المللی بسیاری 
از تاجران و مردم افغانستان خواهان کمک به آسیب دیدگان 
زمین لرزه هستند و حکومت باید از همین ابتدا یک آدرس 
مشخص برای جمع آوری کمک ها ایجاد کند و از پراکندگی 

و احتمال سوءاستفاده  ها جلوگیری کند.
افتاد که وضعیت آب و هوا  اتفاق  زمانی  لرزه دیروز  زمین 
هر روز بیشتر سرد می شود. اکثر والیات که در معرض این 
حادثه قرار گرفته، مناطق سرد سیر هستند. از این نظر هم 
مردم و هم حکومت در موقعیت دشوار قرار دارند. چه گونگی 
آب و هوا و سرد شدن مناطق زلزله زده یک چالش در برابر 
مردم و حکومت است. آن  های که خانه های شان تخریب 
شده و از زمین لرزه جان به سالمت برده اند، اکنون با مشکل 

بی سرپناهی و سرما روبه رو هستند.  
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در 22 آگست، دگروال )بازنشسته( ریچارد مک وی، یک 
سرباز متعهد و یک آمریکایی محترم، در حمله ی یک بمب 
در  آمریکا  سفارت  نزدیکی  در  جاسازی شده  دست ساز 
کابل کشته شد. مرگ اولین مدیر تیم من در ارتش و یکی 
بیشتر  با دقتی  تا من  باعث شد  نیویورک،  از فرماندهان در 
از دو سال  بیندیشم. پس  افغانستان  با چشم انداز  رابطه  در 
خدمت در افغانستان به عنوان فرمانده ی گروه و افسر ارشد 
برنامه ریزی قوماندانی مشترک آیساف، نگاه من به آینده ی 
این کشور هم چنان مثبت بود. اما این حادثه تمام باورهای 

مرا زیر سوال برد. 
از  اخیر  سال  سه  در   »EastWEst« موسسه ی 
 afghanistan( افغانستان  متصل  »برنامه ی 
کرده  حمایت   »)REconnEctEd PRogRam
است. محور اصلی برنامه این است که به منظور بهره گیری از 
موفقیت ها و پیشرفت هایی که در طول 14 سال در افغانستان 
به دست آمده اند، کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا باید 
با همکاری یکدیگر بر بهبود رفاه اقتصادی منطقه کار کنند. 
دانشگاهی  و  اقتصادی  چهره های  شامل  که  ما  برنامه های 
بر  فرصت هایی که دراختیار  نیز می شود،  و رهبران دولتی 
جوانان و قشر تحصیل کرده ی افغانستان قرار دارد، راه های 
مواصالتی و حمل و نقل، صنعت کشاورزی و بخش های 

بالقوه ی معدن و انرژی متمرکز شده است. 
یک گروه متشکل از مقامات عالی رتبه و مسئوالن و رهبران 
بخش خصوصی و نمایندگان پارلمان کشورهای افغانستان، 
پاکستان، هند، تاجیکستان و سایر کشورهای فعال در منطقه، 
برای  برنامه هایی  متضمن  که  کرده اند  مطرح  را  طرح هایی 
کاهش پروسه های تردد مرزی، بهبود کیفیت و به هنگام بودن 
طبیعی  منابع  توسعه ی  بر  سرمایه گذاری  مرزی،  تجارت 
قابل  اقدامات  و  ویزا،  صدور  شرایط  ساده کردن  منطقه، 
مالحظه ی دیگر می باشد که از لوازم رشد اقتصادی هستند. 

بی اعتمادی  از  ناشی  چالش های  درنظرداشت  با  ما  تیم 
در  بی ثبات  امنیتی  فضای  نیز  و  تاریخی  فساد  و  عمومی 
افغانستان، هم چنان باور دارد که رشد اقتصادی و ثبات در 

این منطقه امکان پذیر است. 
به  موسسه ی »EastWEst«، پسر از سفری موفقیت آمیز 
اقداماتی  تیم ها درمورد  نو که در آن جا  اسالم آباد و دهلی 
که باید صورت گیرد با مقامات خصوصی و دولتی از جمله 
اسالم گفت وگو  ارشد در  پاکستان و وزرای  رییس جمهور 
انتقال این ایده ها و  کردند، اکنون درحال برنامه ریزی برای 

پیام ها به رهبران رده باال و مقامات ارشد در کابل است. 
موجب  وی،  مک  )بازنشسته(  دگروال  مرگ  بااین حال، 
شده است تا این موسسه مفروضات اساسی ما و تجزیه و 
تحلیل ها را به شکلی جدی مورد مطالعه قرار دهد. افزایش 
خشونت ها در کابل، همراه با پیشرفت های طالبان در هلمند 
و کندز در تابستان امسال، از مصداق های وضعیت شکننده 
رابطه  در  دولت  نگرانی های  هستند.  کابل  در  بی ثبات  و 
نیز بر پتانسیل  با خروج افغان های تحصیل کرده و ثروتمند 
گذاشت.  خواهد  تاثیر  کل،  صورت  به  کشور  این  رشد 
دولت وحدت ملی رییس جمهور اشرف غنی، تنها درحال 
روند  سرعت  امر  این  و  است  وزارتی  پست های  پرکردن 
اصالحات داخلی در رابطه با مبارزه با فساد و اقدامات برای 
ظرفیت سازی را کاهش داده است. عالوه براین، پیشنهادات 
داشت،  مثبتی  بسیار  بازتاب  اسالم آباد  در  که  غنی  اولیه ی 

تاثیرات مورد انتظار را بر همکاری های دوجانبه  با پاکستان 
نداشته است. 

هستند؛  کننده  نگران  منفی،  شاخص های  و  گزارش ها 
در  سخنرانی  برای  دعوتی  گرفتم  تصمیم  من  بااین حال، 
ششمین نشست همکاری های منطقه ای اقتصادی در رابطه 
با افغانستان )ریکا( را که توسط وزارت خارجه ی افغانستان 

میزبانی می شد، بپذیرم. 
ورود من به فرودگاه بین المللی کابل پس از یک غیبت چهار 
ساله، به کاهش بخشی از نگرانی های من کمک کرد. خود 
فرودگاه، اکنون از پروازهای منطقه ای و بین المللی متعددی 
را پشتیبانی می کند و پس از بازگشایی یک ترمینال جدید 
بین المللی در سال 2008، درحال حاضر امکان سفر به بیش 
از 15 مقصد و ظرفیت پذیرش بیش از 100 هواپیما وجود 

دارد. 
به  جدی  نیاز  یا  بودند  خاکی  یا  گذشته  در  که  جاده ها 
تعمیرات داشتند، اکنون پر از موترهای مدل جدید شده اند. 
کراچی هایی که زمانی توسط چهارپاها حرکت می کردند، 
شده اند.  جایگزین  کوچک  کامیون های  توسط  عمدتا 
وزارت خانه ها  و  مشغولند  تحصیل  به  مدارس  در  کودکان 

فعال هستند. 
است  شده  باعث  امنیتی  وضعیت  اگرچه  مهم تر،  همه  از 
نهادهای  و  افغانستان  دولت  بین المللی،  سازمان های  تا 
اما  کنند،  عقب نشینی  بلند  دیوارهایی  پشت  به  خصوصی، 
تجارت و بازرگانی در این کشور هم چنان درجریان است. 
افغانستان، روابط اقتصادی پایداری را در منطقه حفظ کرده 
که منجر به افزایش ارزش تجاری این کشور به 7.70 درصد 
تجاری  شریک  مهم ترین  پاکستان،  است.  شده   2014 در 
تجاری گسترده اش  از روابط  افغانستان که در سال 2014، 
به دلیل مرزهای طوالنی، بیش از 1500 میلیون دالر سود برده 
سال  به  نسبت  سود  درصد   39.4 نشان دهنده ی  –که  است 

2013 است این رقم 1087 میلیون دالر بود. 
این است  ارزیابی من  کابل،  از یک هفته حضور در  پس 
چالش های  و  نگران کننده  گزارش های  تمام  به رغم  که 
امنیتی موجود، هنوز فرصتی برای تحکیم دست آوردها در 
نتیجه امیدواری نسبت به رشد ظرفیت های  افغانستان و در 

اقتصادی منطقه وجود دارد. 
اگرچه زمانی که مسئله ی تامین امنیت کشور به میان می آید، 
ملی  امنیت  نیروهای  دارد.  وجود  جدی  معضالت  هنوز 
که  می دهند  ادامه  مشترک  اقدامات  به  هم چنان  افغانستان، 
حمالتی  و  شمال،  و  جنوب  در  طالبان  حضور  افزایش  با 
نشان  کندز،  شهر  و  پایتخت  اطراف  و  داخل  در  قدرتمند 

داده شد. 
آن قدر  اوضاع  مشکالت،  این  تمام  باوجود  حتا  اما 
ناامیدکننده نیست و می توان با رعایت مالحظاتی، هنوز هم 
به آینده خوشبین بود. بررسی هایی از نیروهای امنیت ملی 
افغانستان نشان می دهد که اگرچه تمایل دارند در پایگاه های 
ثابت مستقر شوند و این باعث تاثیرگذاری کم تری در برخی 
مناطق شده است، اما آن ها موفقیت هایی را در هم آهنگی ها 
و اقدامات مستقالنه از خود نشان داده و قابلیت های خود 
افزایش  به طور چشم گیری  را  اجرای عملیات های ویژه  در 
داده اند. پولیس در پیشگیری از حمالت طالبان به شهرهای 
مختلف موفقیت چندانی نداشته است اما ثابت کرده است 
که در پاسخ به وضعیت های اضطراری، به خوبی از عهده ی 

در  جون  ماه  حمله ی  مثال،  به عنوان  برمی آید.  وظایفش 
کابل که در آن یک بمب گذار انتحاری و شش مرد مسلح 
ساختمان پارلمان افغانستان در کابل را هدف قرار داده بودند، 
از  به تصویر کشید. پس  صالحیت و شایستگی پولیس را 
بمب گذاری شده  موتر  یک  انتحاری،  بمب گذار  انفجار 
در خارج از ساختمان منفجر شد و شش مرد مسلح تالش 
کردند تا وارد ساختمان پارلمان شوند. در آن زمان، جلسه ای 
دفاع  وزارت  نامزد  استانکزی  معصوم  با  پارلمان  نمایندگان 
جریان داشت. نیروهای امنیتی افغان به سرعت واکنش نشان 
کردند.  جلوگیری  ساختمان  به  مهاجمان  ورود  از  و  داده 
اشرف غنی شخصا به یکی از سربازانی که نقش مهمی در 
وزارت  گفت.  تبریک  خان،  عیسی  داشت،  ضدحمله  این 
به دلیل  عملیات،  این  در  موفقیت  که  کرد  تاکید  نیز  داخله 

کفایت و اقدام به موقع نیروهای پولیس بود. 
عالوه بر تمام این موارد، دشمن نیز با رقابت های میان طالبان، 
داعش، و عناصر قبیله ای، شکننده تر است. اکنون که فصل 
مبارزه نیز برای چند ماه آینده بسته می شود، این امر می تواند 

منجر به اثربخشی بیشتر شود.
ائتالف به رهبری »ناتو«، برای دست یابی به ثبات نهایی در 
افغانستان، جان هزاران نفر را قربانی کرده و میلیاردها دالر را 
هزینه کرده است. اما دست آوردهای آن نه انتظارات دولت 
را.  کشور  این  مردم  نه  و  است  کرده  برآورده  را  افغانستان 
بااین وجود پیشرفت های قابل مالحظه ای که به دست آمده اند 

را نمی توان نادیده گرفت. 
افزایش  و  اداری،  نظام  توسعه ی  آموزشی،  بخش  بهبود 
 2001 سال  به  نسبت  امنیتی،   و  اقتصادی  ظرفیت های 
رشد  به  هم چنان  ابتدایی  آموزش های  است.  قابل توجه 
و  متحده  ایاالت  کمک  با  می دهند.  ادامه  خود  آهسته ی 
دیگر حامیان بین المللی، وزارت معارف موفق شد تا بیش 
بسازد و حدود 186000 معلم را آموزش  از 1300 مدرسه 
بدهد. این پیشرفت ها در افزایش تعداد ثبت نام دانش آموزان 
در دانشگاه های دولتی آشکار است که از 7800 در 2001 

به 123000 در 2013 رسیده است. 
ثبات در کشور  امنیتی و  با وضعیت  رابطه  چالش هایی در 
پس از خروج نیروهای ائتالف، قابل پیش بینی هستند اما این 
افغانستان و رهبری  وضعیت، فاجعه بار نخواهد بود. دولت 
آن، هم چنان در مبارزه با فساد گام برمی دارد و از همسایگان 
توسعه ی  برای  راه هایی  یافتن  برای  تا  می خواهد  خود 
همکاری های اقتصادی و سیاسی با این کشور همراه شوند. 

از دولت وحدت ملی  به حمایت  باید  بین المللی  جامعه ی 
ادامه داده و همکاری های اقتصادی منطقه ای اش را گسترش 
دهد. هم چنین باید نیروهای امنیتی افغانستان را یاری رسانده 
افغانستان برای خوشبین ماندن  و آموزش دهد و و به مردم 
که  باثبات  برای ساختن کشوری  ادامه ی تالش های شان  و 
منطقه روشن  ثبات  و  اقتصادی  امنیت  برای  چشم انداز آن 

است، کمک کند. 
نادیده گرفتن افغانستان در این برهه و خروج نیروها، مشابه 
همان کاری است که آمریکا در دهه ی 1990 در این کشور 
و در سال 2011 در عراق انجام داد و به معنای هدردادن تمام 
دست آوردهای امنیتی و اقتصادی افغانستان و فداکاری هایی 
است که در طول این سال ها صورت گرفت؛ در نهایت، این 
کار پیروزی نهایی درگیری های جناحی و صداهای افراطی 

را تضمین می کند. 
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را  زلزله  جلو  خفیف.  گاهی  و  شدید  گاهی  می افتد.  اتفاق  گاهی  از  هر  زلزله 
نمی توان گرفت چون از آزاد شدن ناگهانی انرژی که از گسیختگی ای پوسته ی 
گسیختگی  یا  شده  آزاد  انرژی  میزان  اگر  می افتد.  اتفاق  می آید،  بوجود  زمین 
)جدایی( قوی باشد، زلزله شدید است و موجی که آزاد می شود، می تواند تا صدها 

کیلومتر دورتر از مرکز وقوع زلزله را نیز بلرزاند. 
چیزی که جالب است، این است که حین وقوع زلزله و پس لرزه ی آن در ذهن 

افراد چه می گذرد.
اکثریت مردم افغانستان، وقوع زلزله را ناشی از افزایش فسق و فساد می دانند 
و زلزله را نوعی از خشم خداوند تعبیر می کنند. نمی دانم ریشه ی این باور چقدر 
تعبیر علمی  این  این است که  اما چیزی که مسلم است،  دارد،  تاریخی  طول 

نیست. 
هستند کسانی که حین لرزیدن زمین و ساختمان های شهر، نه چیزی از فساد 
در ذهن شان می گذرند و نه آن را به خشم خداوند ربط می دهند. پس چه چیزی 

ممکن است در ذهن این افراد بگذرد؟ ذیاًل خدمت تان می لرزانیم.
پسری که تازه جوان شده و عاشق دختر محل شده، اولین چیزی که به ذهنش 
می رسد، معشوقه اش است. برای این پسر/ پسرها، اگر کل کشور فرو بریزد، مهم 

نیست، فقط خدا کند که حال دختره خوب باشد.
مادران که معمواًل به فکر فرزندان خویش می افتند، بی هیچ غل وغشی!

دختران را نمی دانم. اما شنیده ام که بعضی دختران فوراً ضعف می کنند و هیچ چه 
به ذهن شان نمی رسد.

از کشور تشریف  در خارج  بلندمنزل های کابل که معمواًل  و  صاحبان شهرک 
دارند، با شنیدن خبر وقوع زلزله در افغانستان و لرزیدن کابل، خدا خدا می کنند 
که بخیر تیر شود و دارایی شخصی آن ها باخطر مواجه نشود. اگر احیانًا یکی 
از بلندمنزل های شان که کیفیت نداشته، فرو بریزد تا سه فصل دیگر واسطه و 
البی گری می کند که خساره اش را از کمیته مبارزه با حوادث غیرمترقبه بگیرد. 
شاعران نورس در صفحه ی فیس بوک خویش می نویسند که: »زمین لرزید! دل 
من اما در هوای تو چون کوه بابا پابرجاست«. این در حالی است که خود این 
شاعر از بس وارخطا شده، حتا یادش رفته موقع فرار دم پایی آماده را پوشیده، 

بعداً به کوچه برود. 
خبرنگار معمواًل دنبال این می گردد که چند خانه خراب شده و چند نفر کشته 

شده اما خوشحال نیست. 
رییس صاحب که تازه خانه ی پنجم اش را در قلب شهر کابل آباد می کند، فوراً به 
صاحب کارش تماس می گیرد اما خدمات مخابراتی فلج شده. اعصابش با شدت 

هشت درجه ریشتر خراب می شود. 
مدیر صاحب که تازه مورد عنایت رییس جمهور یا وزیر قرار گرفته و به مدیریت 
هنوز  می گوید  می کند.  نثار  دفترش  کنج  چهار  در  گردان  بال  چوف  رسیده، 

شادی ای مدیریتش را نچشیده. 
در  تازه  می دهند.  ربط  )کفار(  خارجی  نیروهای  به حضور  را  زلزله  این  طالبان 
مناطق تحت کنترل خویش از مردم خواهش می کنند که برای نجات از زلزله، 

خانه 20000 کلدار به پایگاه طالبان بیاورند.
از مردم خواهش  احتمالی پس لرزه  از خطرات  نجات  برای  عبداهلل عبداهلل که 
کرده که در خانه های شان بمانند. یا بهتر است بگویم ایشان با لرزیدن کابل به 

این فکر افتاد که چه طور می شود علم قیله/رنده کنم؟ 
کمیته ی ملی مبارزه با حوادث؟ در این اداره هنگام وقوع زلزله نه تنها که هیچ 
فکری به ذهن رییس و کارمندانش نمی رسند که یک ماه بعد از شاه کاری های 

شان اگر باخبر شویم هم جای شکرش باقی است. 
از چاپ بیرون شود،  آینده  تا ماه  سرور دانش احتمااًل به کتابی که قرار است 

فکر می کند. 
عبدالرؤف ابراهیمی ممکن هیچ فکری نکند اما وی پس از آن نظریه ی معروف 

»برق شارتی شده« اش احتمااًل بازهم به این فکر متهم می شود. 
در لیلیه های کابل احتمااًل چند دانشجو خود را از طبقه های دوم و سوم پایین 
انداخته، یعنی هستند دانشجویانی که نجات خویش را در خودکشی جست وجو 

می کنند. 
یکی از رفقای من، در زلزله ی سال 1388 اولین چیزی که به ذهنش رسید، 
فرار بود. بعد در مسیر راه یادش آمد که لپ تابش در اتاق جا مانده، برگشت و 
لپ تابش را برداشت. بازهم در نصف دهلیز یادش آمد که از خانه برایش میوه 
این  در  کرد.  فرار  و  برداشت  آن را هم  و  برگشت  کرده،  ارسال  )توت(  خشک 
زلزله نمی دانم غیر از فرار دیگر چه چیزی به ذهنش رسیده و در چند مرحله به 

ذهنش رسیده.
اصاًل  چیز!  به فالن  بگوییم  است  می اندیشند؟ سخت  به چه  پارلمان  وکالی 
پارلمان در چند گروه و در کنار صاحبان قدرت  از اول ثابت شده که وکالی 
دارند. ممکن  رقابت و کش گیرگ  باهم  تقسیم قدرت  افغانستان، هنوزهم سر 

زلزله یکی از منابع تشدید اختالف و رقابت میان این جماعت شود. 
یک جمع دیگر هستند که به ریشتر زلزله فکر می کنند. پیش خود فکر می کنند 
امروز  زلزله  که  شنیدند  خبرها  در  که  بعد  بوده.  ریشتر  درجه   8-7 حتمًا  که 
7اعشاریه چند درجه ریشتر بود، خوشحال می شوند که درست حدس زده. اما 

نگرانی ناشی از زلزله در سراسر جغرافیای بدنش هویداست.
حاجیان که هزارها دالر مصرف کردند تا حاجی شوند، هر فکری دیگری ممکن 
به ذهن شان برسند اما این که یک دالر به قربانیان زلزله کمک کنند، به ذهن 

شان نمی رسند. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

وقتیزلزلهاتفاقمیافتد،
بهچهفکرمیکنید؟

افغانستان؛ 
شکننده اما درحال پیشرفت

دیپلامت/ جیمز ال.کریتون

مرتجم: معصومه عرفانی
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بیابند،  پذیرش  استرالیا  دولت  طرف  از  چه گونه  این که  به 

پرونده های پناه جویان مورد بررسی قرار دارد. در جریان هستید 

که در پایان سال 2013، 60 تن از افغان های که در اندونیزیا 

بودند، پذیرفته  را داده  پناهندگی برای کشور سوم  در خواست 

شدند و به استرالیا رفتند. این تالش ها اکنون هم جریان دارد.«

فراهم  امکانات  سری  یک  پناه جویان  برای  کشورها  دیگر  در 

می شود، حق کار و حق رفتن به شهر را دارند اما در اندونیزیا 

استدالل  اندونیزیا  زیرا  نمی دهند.  افغان ها  برای  را  حق  این 

می کند که متعهد به کنوانسیون جینوا نیست ولی موارد حقوق 

بشری پناه جویان را رعایت می کنند. 

پارلمان استرالیا در 13 اگست 2012 قانونی را تصویب کرد که 

براساس آن پناه جویانی که وارد خاک استرالیا می شوند به جزایر 

پناه جویان  قانون  این  برگردانده می شوند. طبق  نارو  و  مانوس 

درخواست  آن  از  بعد  و  کنند  مراجعه  ملل  سازمان  به  بایستی 

را بدهند. دولت جولیا گیالرد این قانون  به استرالیا  پناهندگی 

را به اجرا در آورد و اکنون دولت ترنبول نیز به پیروی از دولت 

این  مطابق  هم چنان  می کند.  رفتار  قانون  این  مطابق  قبلی 

قانون مشارکت بیشتر کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان 

درخواست های  بررسی  در طرح  مهاجرت  بین المللی  و سازمان 

پناهندگی ذکر شده است.

از کیهان فرهمند، یک تن از افغان هایی که در استرالیا رسیده 

هستند،  استرالیا  در  که  افغان هایی  وضعیت  درباره  است، 

خالف  قانون  همان  استرالیا  دولت  که  گفت  وی  پرسیدم. 

در  پناه جو  افغان های  وضعیت  و  می کند  عملی  را  مهاجرت 

او برای من نوشت: »وضعیت آن عده ی که  بالتکلیفی است. 

شان  تمامی  نیست.  خوب  چندان  آمده اند   2012 سال  از  بعد 

در بالتکلیفی بسر می برند. قرار بود برای این عده از مهاجرین 

ویزای موقت سه ساله و پنج ساله بدهد، فعال تنها یک »ایالت 

روند  کند؛  اجرا  را  سیاست  این  تا  شده  حاضر  ولز«  سوت  نیو 

بیکاری  افغانستان،  در  سوز  خانمان  جنگ های  دهه  چندین 

اجرا  به  را  افغان  پناه جویان  از  نمایش غم باری  امنیت،  نبود  و 

دریاها  طریق  از  قاچاق  صورت  به  که  نمایشی  است؛  درآورده 

و مسیرهای پُر خطر افغان های پناه جو را به سر منزل مقصود 

از  زیادی  عده ای  اخیر،  سالیان  طی  در  می کند.  رهنمایی 

افغان های پناه جو راهی استرالیا شده اند؛ با عبور از بحرالکاهل 

را  سرنشینانش  ممکن  آن  هر  قایق هایی که  بر  شدن  سوار  و 

قوانین  استرالیا  دولت  آن که  از  کند. پس  رها  بحر  آبی  در دل 

سخت گیرانه ی را در قبال پناه جویان وضع کرد و مرزهایش را به 

روی پناه جویان بست، پناه جویان زیادی در کمپ های اندونیزیا 

و جزایز نزدیک به استرالیا گیر کرده و دچار سرنوشت رقت باری 

شدند.

در یک چنین وضعیت، پناه جویان در کمپ »پنتیانک« در جزیره 

زدند.  غذایی  اعتصاب  به  دست  اندونیزیا«  بارات  »کالیمانتن 

این پناه جویان که بیشتر شان افغان هستند، از صبح تا شام در 

زیر شالق باران نشسته و غذا نمی نخوردند. آنان خواستار انتقال 

کسانی که قبالً پناهنده شناخته شده اند، به کمپ آزاد شدند و نیز 

ماه ها بود که به پرونده های آنان رسیدگی نمی شد، کیس آفسر 

نداشتند تا از آنان مصاحبه بگیرد و نیز بیش از یک سال می شد 

بودند.  )خارشتک( شده   گوناگون جلدی  که دچار مرضی های 

این اعتصاب تاکنون 35 تن را راهی بیمارستان کرده است. 

با مهدی فداکار، پناه جوی افغان در کمپ پنتیانک که یکی   

از اعتصاب کننده ها است، گفت وگویی داشتم. مهدی از نبود 

امکانان صحی، عدم رسیدگی به پرونده ی مهاجرت آنان، نبود 

کیس آفیسر و مریضی که پناه جویان ساکن در این کمپ به آن 

مبتال شده اند، یاد کرده و گفت این عوامل باعث شد تا دست 

به اعتصاب بزنیم. 

مهدی برای من گفت: »ماه هاست کیس آفیسر نداریم، آن هایی 

که کارت مهاجرت از سازمان ملل دریافت کرده اند هیچ کاری 

نشده،  منتقل  آزاد  کمپ های  به  و  نگرفته  صورت  شان  برای 

مریضی خارشتک گرفته که داکتران از تداوی آن عاجز هستند؛ 

در اول می گفتند ساری نیست ولی حاال تمامی بچه ها را گرفته. 

برای همین پنج روز  اعتصاب کردیم. هیچ رسیدگی به خواست 

ما نشده است. تنها کارمندان کمپ وعده هایی می دهند که قبالً 

هم گفته  بودند.«

مهدی می گوید ما در حدود 260 نفر هستیم. بقیه ماهی گیرانی 

هستند که از ویتنام و دیگر کشورها است. از دریا دست گیر شده 

و به حیث زندانی در کنار ما هستند اما آن ها زندانی هستند و 

ممکن آزاد شوند. هنوز خبری از سفارت افغانستان هم نیست.

است.  اندونیزیا  در  افغان  پناه جویان  دیگر  از  هاشمی  ذکریا 

به  اما  بودند.  شده  خسته  همه  پنجم  روز  پایان  در  گفت  وی 

اعتصاب پایان دادیم ولی به خواسته های مان آن طوری که باید 

می رسیدیم، نرسیدیم. 

وی در تماس تلفنی با من گفت: »ما چهار خواست داشتیم. 

اول، بخش صحت و معالجه بود؛ مریضی های جلدی گوناگون 

با آن  پیدا شده بود، هژده ماه، شانزده ماه و کم تر می شد که 

مبتال بودیم. خواست دیگر ما این بود که از ما مصاحبه بگیرند. 

بچه ها خواهان کیس آفسر بودند. خواست سوم ما این بود که 

آن هایی که پناهنده شناخته شده بودند، باید به هوتل هایی که 

بیرون از کمپ است، انتقال می یافتند که چندین ماه می شود 

این کار نشده است. خواست چهارم ما در مورد کسانی بود که 

یکبار جواب برگشت گرفته بودند.«

گفتند  شد.  قبول  ما  صحی  »خواست  گفت:  ادامه  در  ذکریا 

می دهیم.  نو  لباس های  و  می زنیم  آتش  را  فرش ها  تمامی  ما 

بخش  در  می آید.  آینده  ماه  در  گفتند  کیس آفسر  بخش  در 

بود،  رفته  ندادند. حوصله بچه ها سر  برگشتی ها جواب درست 

قبول  را  نتیجه  همین  نگیریم،  نتیجه  هیچ  این که  از  گفتند 

کردیم. فعال بچه ها همه به اتاق های شان برگشته. حدود 30 یا 

32 نفر از جمع ما در شفاخانه تاهنوز بستر هستند. اما متاسفانه 

جوابی را که می خواستیم به آن نرسیدیم. این جواب ها را در اول 

هم داده بودند.«

با شما صحبت می کنم، هیچ  تا همین لحظه که  ذکریا گفت 

از  نمایندگی  به  هیئتی  کدام  یا  افغانستان  سفارت  از  کسی 

افغانستان یا سفارت افغانستان نیامده است. 

تماس  افغانستان  کنندگان  عودت  و  مهاجران  امور  وزارت  به 

گرفتم و جویای معلومات در زمینه شدم. اسالم الدین جرئت، 

رییس مطبوعات این وزارت برایم گفت که تقریباً باالتر از 4000 

تن در سه کمپ، در اندونیزیا حضور دارند. افغان های پناه جو  

که اکنون در اندویزیا هستند، از اندونیزیا به حیث یک کشور 

ترانزیت به مقصد کشور استرالیا استفاده می کنند. ما از نزدیک 

با آن ها ارتباط داریم. در جریان کارهای سازمان ملل و دیگر 

نهادهای بین المللی هستیم.

ملل  سازمان  کمیساریای  بار  »چندین  می گوید:  جرئت  آقای 

انتقال داد و به بررسی گرفت. در ارتباط  پرونده های این ها را 

اجرای کار هم بسیار کُند است. قوانین ویزای موقت هم بسیار 

قید است. مثال حق سفر رفتن را ندارد؛ تنها در صورتی می تواند 

سفر کند که وزیر مهاجرت این اجازه را بدهد که در بیشتر موارد 

باید  نمی دهد. یکی از شرط های ویزه پنج ساله این است که 

در شهر های دور دست برای کار برود. مثال در ایالت نیو سوت 

ولز دارنده این ویزه حق ندارد در شهرهای سیدنی، ولنگان، و 

نیوکاسل سکونت کند. ویزه سه ساله این محدودیت را ندارد.«

شاه رضا ناصری، یکی دیگر از افغان هایی است که سه سال 

قبل به استرالیا رسیده است. او گفت روزهای سختی را تحمل 

قبول شده،  پناهنده  استرالیا  در  این که  از  بعد  ناصری  کردیم. 

است.  گرفته  پاسپورت  و  کرده  مراجعه  افغانستان  سفارت  به 

می توانند  دارند  استرالیا  در  ساله  سه  ویزه  کسانی که  می گوید 

کار کنند، درس بخوانند و به دولت مالیه بدهند. از کمک های 

بشردوستانه برخوردار شده می توانند اما گفت که معلوم نیست 

دولت تا چه سطحی اجازه تحصیل می دهد. 

ناصری در گفت وگویی که با وی داشتم، چنین گفت: »کسانی 

می کند.  تعیین  جای  برایش  دولت  دارند  ساله  پنج  ویزه ی  که 

معموال در جاهای روان می کند که نزدیک شهر نیست. بعد از 

دو ونیم سال یا 36 ماه اگر پناهنده بتواند برای دولت ثابت کند 

که از دولت پول ُمفت نخورده و کار کرده یا درس خوانده از یک 

ویزه ی دیگری برخوردار می شود. این ویزه در واقع یک راهی 

است که پناهنده را به ویزه دایمی می رساند.«

وی در ادامه صحبت هایش در مورد همکاری سفارت افغانستان 

گفت: »وقتی وارد خاک استرالیا می شوی، همه را دور هم جمع 

کرده و بعضی چیزها را می گویند و راهنمایی می کنند. مشکل 

آیا  که  در جواب سوالی  با یک صدا  که همگی  است  این  در 

می خواهید با کشور خود تان در تماس شویم، نه می گویند. در 

غیر این صورت ممکن سفارت همکاری بکند یا نکند. من به 

سفارت پس از رسیدن به استرالیا، رفتم. برخورد نیک دارند.«

کنندگان  عودت  و  مهاجران  وزارت  مطبوعات  رییس  اما 

افغانستان در تماس تلفنی که با وی داشتم گفت: » با کشور 

داخل  در  کشور  آن  سفیر  با  داریم.  تفاهم نامه  یک  استرالیا 

دولت  مقامات  رسمی  سفرهای  طی  هم چنان  و  افغانستان 

افغانستان و هم چنان سفارت افغانستان در استرالیا در این باره 

صحبت شده است.  از سال 2007 به بعد استرالیا در پی این 

است که یک عده از افغان ها را دیپورت کنند ولی ما نپذیرفته ایم 

و این باعث شده که دولت استرالیا افغان ها را دیپورت نکند. 

طریق  از  ما  داریم.  گذشته  سال  در  دیپورت  مورد  یک  تنها 

قناعت  را  استرالیا  می کنیم  تالش  دیپلوماتیک  گفت وگوهای 

بدهیم که هرگونه تصمیمی را که استرالیا می گیرد، باید مطابق 

به شرایط افغانستان باشد.«

امور  در  جنوا  کنوانسیون  و  نیست  پذیر  مهاجر  اندونیزیا کشور 

پناهندگان را امضا نکرده است و پناه جویانی که در کمپ های 

منتقل شدن  برای  را  باید خود شان  به سر می برند  این کشور 

به عنوان پناهنده به نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان 

برسانند تا از این طریق پناهنده شناخته شده و درخواست پناهنده 

شدن به کشور سومی را بدهند. مطابق به معیارهای کمیساریای 

ابتدا  پناه جویان  مهاجرت،  بین المللی  سازمان  و  ملل  سازمان 

باید واقعی بودن ادعای شان را ثابت کنند تا به عنوان پناهنده 

شناخته شوند. بعد از این مرحله این کمیساریا پروسه اسکان 

این  تا  نیست  الزامی  که  می کند  آغاز  را  سوم  کشور  در  مجدد 

پناه جویان حتما در استرالیا قبول شوند. 

ناسالم،  بهداشتی  وضعیت  مصاحبه،  زمان  نبودن  مشخص 

بودن  طوالنی  و  کمپ ها  این  مسئوالن  ناشایست  رفتارهای 

زندگی  ملل،  سازمان  طریق  از  پناه جویان  پرونده  به  رسیدگی 

و جزایر دیگر،  اندونیزیا  و گاهی کشنده در کمپ های  سخت 

قابل  غیر  گاهی  که  می کند  کارهایی  به  وادار  را  پناه جویان 

پیش بینی است. 

اندونیزیا کشور مهاجر پذیر نیست و کنوانسیون جنوا در امور پناهندگان را امضا نکرده 
است و پناه جویانی که در کمپ های این کشور به سر می برند باید خود شان را برای منتقل 

شدن به عنوان پناهنده به نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان برسانند تا از این 
طریق پناهنده شناخته شده و درخواست پناهنده شدن به کشور سومی را بدهند. مطابق 
به معیارهای کمیساریای سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت، پناه جویان ابتدا باید 

واقعی بودن ادعای شان را ثابت کنند تا به عنوان پناهنده شناخته شوند. بعد از این مرحله 
این کمیساریا پروسه اسکان مجدد در کشور سوم را آغاز می کند که الزامی نیست تا این 

پناه جویان حتما در استرالیا قبول شوند. 

پنتیانک؛ 
نمایش غم انگیز پناه جویان

گزارش از: الیاس نواندیش





نسیم علی زاده »بیست و هشت« سال در »دنیای سیاه« اعتیاد 

زندگی کرد. در آخرین روزها که به شدت در انزوا قرار گرفته 

بود، به کمپ بازپروری مادر برده شد و سالمتی اش را در آن جا 

باز یافت. او اکنون در حدود نزدیک به سه سال است که اعتیاد 

را ترک کرده است.

جامعه  »بنگالدیش«  به  موسوم  گرسنگی  که  قبل  سال  پنجاه 

افغانستان را فرا گرفته بود، پدر نسیم افغانستان را ترک کرد و 

به ایران مهاجر شد. نسیم در ایران متولد شد. پدر نسیم به این 

امید که فرزندش در آینده عصای دستش باشد، تالش می کرد 

تا زمینههای موفقیت او را فراهم کند.

ایران دریافت که در روش برخورد و فضای  نسیم در جامعه 

اغلب  که  خانوادهها  دیگر  و  او  خانوادهی  میان  خانوادگی، 

مثال،  عنوان  به  دارد.  وجود  زیادی  تفاوتهای  بودند،  ایرانی 

با  همراه  خانگی  کارهای  انجام  یا  و  مشق  برای  او  وقتی 

برخورد  طرز  میرفت،  آنان  خانه های  به  هم صنفی هایش 

تجربه  خودش  خانوادهی  در  قبال  آن چه  با  را  متفاوتی  کامال 

الله  »بارک  مانند  تحسینواژههایی  میکرد.  مشاهده  بود  کرده 

قندم...«  پدرم،  پسرم،  قند عسلم، شاهداماد  ماشاءلله  پسرم، 

پذیرایی  آن  با  شان  خانوادههای  از سوی  هم کالسیهایش  که 

جای  بر  منفی  تأثیرات  زیادی  حد  تا  نسیم  روان  بر  میشدند، 

این  از  تنها  نه  میآمد،  خودش  خانهی  به  او  وقتی  زیرا  نهاد؛ 

واژههای  آن،  عوض  در  بلکه  نبود،  خبری  مهرآمیز  واژههای 

زنندهای مانند »ای پدر تو سگ را لعنت، آمدی؟« و نظایر آن 

را نیز نصیب میشد. وقتی داخل خانه میشد سیلی محکمی بر 

پشت گردنش میخورد و از این که پنج یا ده دقیقه دیرتر به خانه 

آمده، تا حد زیادی مورد تحقیر قرار میگرفت.

نسیم که در آن زمان هنوز یک کودک بود، از نبود صمیمیت 

در خانوادهاش کلی به ستوه آمده بود. گاهگاهی با خدا درد 

دارند،  مادر  و  پدر  دیگران هم  میگفت: »خدایا،  و  میکرد  دل 

رفتارهای شان را ببین؛ من هم پدر و مادر دارم!«؛ اما او در آن 

زمان هیچگاهی موفق نشد تا از البالی عقبماندگیهای فرهنگی 

خانواده اش با دید مثبتی به فراسوی وضعیت نگاه کند. 

دشمن  را  خانوادهاش  ناآگاهی،  دلیل  به  نسیم  حال  هر  به 

روز  اجتماع  محیط  از  و  خانواده  از  نسیم  رنجش  پنداشت. 

و  کلنجار  با  نسیم  عمر  سال  چهل  یافت.  افزایش  روز  به 

با  آن  اخیر  سال   28 که  شد  سپری  روانی  شدید  درگیریهای 

اعتیادش به مواد مخدر پیوند خورد؛ ابتدا با چرس و مشروب 

و سپس تریاک و هیرویین.

نسیم به من میگوید: »در آن سالها به حدی عیاش شده بودم که 

اگر به مواد مخدر رو نمیآوردم، معلوم نبود کی و کجا به دار 

آویخته میشدم؛ چون آدم لذت جو و کنجکاوی بودم و دوست 

داشتم به هر جایی سرک بکشم ... اما با مصرف مواد مخدر 

تا حدی آرام و گوشه گیر شدم و از این که چه گونه مواد مخدر 

تهیه کنم، سرم در الک خودم فرو رفت...«

دوستان جدیدتر، مواد جدیدتر

نسیم که با خانوادهاش در مشهد - یکی از والیت های ایران 

که بعداً آن جا را ترک کرده به تهران زندگی را شروع کردند - 

پایتخت ایران رفت. آشنایی با دوستان جدیدتر در تهران باعث 

شد تا نسیم با مواد مخدر جدیدتری آشنا شود. تریاک را برای 

بندر  چابهار،  به  تهران  از  مدتی  کشید.  تهران  در  بار  اولین 

عباس، اصفهان، شیراز و ارومیه رفت. هرجا رفت، با دوستان 

جدیدتر و از این طریق با مواد جدیدتر همدم شد. هیرویین، 

کراک و شیشه را در این سفرها کشید. باالخره تصمیم گرفت 

جا  »هر  که  بود  رسیده  باور  این  به  زیرا  کند؛  ترک  را  ایران 

پیش  در  را  اروپا  مسیر  است«.  زیاد  بدبختی  است،  مسلمان 

گرفت و برای این مقصد به ترکیه رفت. ترکیه، کشوری که او 

در آن ماندگار شد و در آن جا به استفاده از کوکایین پرداخت. 

دولت ترکیه پس از مدتی او را به دلیل قاچاق و استفادهی مواد 

مخدر به زندان انداخت. شش ماه بعد از زندان آزاد شد و به 

ایران  قصد  به  را  افغانستان  بار  این  گردید.  مرز  رد  افغانستان 

ترک گفت و تا اندونیزیا پیش رفت. نخ، برگ و برنجک از مواد 

مخدری بود که او با آن در اندونزیا آشنا شد. شهر، کشور و 

دوستانش را هر بار عوض کرد، اما این همه صرف اعتیاد او به 

مواد مخدر را افزایش داد. خانوادهاش او را به زیارت برد، اما 

کارگر واقع نشد. نسیم هیچ اعتقادی به زیارتها نداشت. او به 

من می گوید: »خدا، قرآن، اشک مادر، قسم به شیر مادر ... به 

هیچ یک اعتقاد نداشتم.«

غربت را در کشور خودم تجربه کردم

تهیهی مواد مخدر  برای  این سالها  این که در  از  نسیم، عالوه 

کنجکاو بود، از نداشتن کسی که حرفهایش را بشنود نیز رنج 

او از سوی خانواده طرد شده بود و در محیط اجتماع  میبرد. 

گوش  ریخته  آبرو  معتاد  یک  عنوان  به  حرفهایش  به  کسی 

هر  از  بیش  را  فرسودهاش  قلب  ناامیدی  و  یأس  نمی داد. 

چیز ناراحت کنندهی دیگری آزار میداد. نمیدانست برای چه 

زندگی میکند و در صدد آن بود تا از خانواده و جامعه انتقام 

پیوند خورد و سرانجام  با کمپ مادر  او  اعتیاد  بگیرد. فرجام 

اعتیاد بیست و هشت سالهاش  به  تا  این مکان موفق شد  در 

زندگی  مؤسسسه  توسط  مادر  )کمپ  بگذارد.  پایان  نقطهی 

زیباست ایجاد شده و در آن معتادان تداوی میشود.(

پولیسی و ریاست کمپ بازپروری

برگشت  از  پس  است.  مادر  بازپروری  کمپ  مسئول  نسیم 

ایفای  افغانستان  پولیس در  به عنوان  اندونزیا، هشت سال  از 

پولیس،  بودنش در صفوف  وظیفه کرد و در آخرین روزهای 

در اثر برخورد با ماین هر دو پایش را از دست داد. هردو پای 

نسیم اکنون معیوب است، یکی از ناحیه پنجه و دیگری از زانو 

به پایین. لیال حیدری مدیر کمپ مادر میگوید: »وقتی نسیم 

امیدوار  بماند،  زنده  او  این که  به  من  آوردند  مادر  به کمپ  را 

نبودم؛ اما حاال نزدیک به سه سال است که او از اعتیاد دوری 

جسته است و مسئولیت کمپ مادر را به عهده دارد. پاهایش 

برایش  پاهای مصنوعی  و  نمودیم  تداوی  را در صلیب سرخ 

گرفتیم. او اکنون یکی از بهترین همکاران من است. بهتر از 

یک کارمند، صادقانه و با جان و دل برای کمپ مادر فعالیت 

میکند. در کمپ مادر معتادان تداوی شده به یکدیگر محبت 

هدیه میکنند.«

افغانستان  خودم  کشور  در  را  »غربت  میگوید:  من  به  نسیم 

تجربه کردم و معنای مهاجرت را در افغانستان درک نمودم. در 

ایران که هرچند کشور خودم نبود، هیچ وقت گدایی و کارتن 

خوابی نکردم...« نسیم چهار سال در زیر پل سوخته زندگی 

جادهی  کنار  کشید.  زیادی  بدبختیهای  مدت  این  در  و  کرد 

کارته سه مینشست و گدایی میکرد. طی چهار سال زندگی در 

زیر پل سوخته، پاهای مجروحش را ِکرم زد و به دلیل استفاده 

از مواد مخدر عود و عفونت کرد.
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آدم که مومن و مسلمان صحیح باشد، کارهایی می کند 
که خداپسند باشد. یعنی نمی توان گفت که من مومن 
هستم و رضای خداوند برایم بسیار بسیار مهم است 
مورد  که  کنم  زندگی  یا  رفتار  طوری  نمی خواهم  اما 
پسند خداوند باشد. به بیانی دیگر، یک مسلمان دایم 
با خود می گوید: »آن چه را خداوند می پسندد، من نیز 
می پسندم و آن چه را او نمی پسندد من نیز نمی پسندم.« 
بسیار  مسلمانان  از  میلیونی   ۲۵ جمعیت  یک  اکنون، 
از  ببینیم  افغانستان زند گی می کند.  خوب خداوند در 
می پسندد«  بسیار  خداوند  »آن چه  مسلمانان  این  نظر 
از  فقط  افغان  مسلمان  یک  که  وقتی  یعنی  چیست. 
معنایش  می کند،  عمل  پروردگار  پسند  و  رضا  روی 
و  پسند  مورد  رفتارهایش  می کند  فکر  که  است  این 
یک  که  وقتی  حساب،  این  با  هستند.  خداوند  تایید 
استاد و  وزیر صدها مکتب خیالی می سازد و هزاران 
شاگرد را در آن مکاتب خیالی می نشاند و برای شان از 
دولت بودجه می گیرد و بعد می بیند که چیزهای خیالی 
ناگزیر می شود که آن چند  بنابراین  مصرفی ندارند و 
صد میلیون دالری را که برای مصارف همین مکاتب 
این  الجرم  بریزد،  خود  در حساب  بود  گرفته  خیالی 
از ساختن مکاتب  باور دارد که خداوند  وزیر محترم 

خیالی بسیار خشنود می شود.
یا وقتی که دو نفر پس از ختم تحصیل خود به اداره یی 
اداره  آن  مدیر  و  کنند  پیدا  کاری  تا  می کنند  مراجعه 
فوراً تصمیم می گیرد که از میان آن دو نفر همان یکی 
را برگزیند که هم تبار و هم زبان و هم قبیله ی خودش 
متعال  خداوند  که  است  این  عقیده اش  البد  هست، 

نژادپرستی و خویشاوندْ بازی را دوست می دارد.
یا وقتی که زنی به محکمه می رود و شکایت می کند 
یا روحانی  یا همکار  یا همسایه  پدر  تجاوز  مورد  که 
قرار گرفته و می خواهد که فرد  پولیس محل خود  و 
یا افراد تجاوزگر مجازات شوند و قاضی به آن خانم 
می گوید  »تو اگر واقعًا حیا و عزت داشتی، چرا خودت 
را نکشتی«، معلوم می شود که از نظر آن قاضی خداوند 
طرفدار تجاوز گر است و خوش دارد که زنان قربانی 
تجاوز به جای شکایت به محکمه بروند خود شان را 

حلق آویز کنند یا با پترول آتش بزنند.
دوران  از  پس  رییس جمهور  یک  که  وقتی  یا 
میلیون ها  خود  برای  ماه  هر  خود،  ریاست جمهوری 
افغانی جیْب خرجی می خواهد، البد می داند که خداوند 

عظیم الشان نیز این رفتار او را می پسندد.
به  پابند  و  ریشمند  و  محترم  مرد  یک  که  وقتی  یا 
شریعت سر َسَرک  عمومی رو به دیوار می نشیند و رفع 
حاجت می کند، البد فکر می کند که این کار او در نزد 

قادر منّان اجری عظیم دارد...
یا ما در بند رضای خدا نیستیم، یا باور داریم که رضای 
خداوند در همین کارهایی است که می کنیم. البته چشم 
که نداریم. زلزله که شد می گوییم »خداوند قهر شده«. 

البته سِر ما نه. سِر آن یکی دیگر!

خدا را می شناسید؟ 














مهاجر »جنگ بنگالدیش« 
و ماجرای یک عمر اعتیاد و خدمت

   سه شنبه 5 عقرب، 1394سال چهارم شماره 938

نسیم، عالوه از این که در این سالها 
برای تهیهی مواد مخدر کنجکاو 

بود، از نداشتن کسی که حرفهایش 
را بشنود نیز رنج میبرد. او از سوی 

خانواده طرد شده بود و در محیط 
اجتماع کسی به حرفهایش به عنوان 
یک معتاد آبرو ریخته گوش نمی داد. 

یأس و ناامیدی قلب فرسودهاش 
را بیش از هر چیز ناراحت کنندهی 
دیگری آزار میداد. نمیدانست برای 
چه زندگی میکند و در صدد آن بود 
تا از خانواده و جامعه انتقام بگیرد. 
فرجام اعتیاد او با کمپ مادر پیوند 

خورد و سرانجام در این مکان موفق 
شد تا به اعتیاد بیست و هشت 
سالهاش نقطهی پایان بگذارد. 

)کمپ مادر توسط مؤسسسه زندگی 
زیباست ایجاد شده و در آن معتادان 

تداوی میشود.(

کبیر دریاوش



 W H( جهان  صحی  سازمان  روز:  اطالعات 
O( با نرش یک گزارش تازه  خرب داده است که 
شده  )پروسیس(  فرآوری  گوشت های  مرصف 
مانند بیکن، سوسیس، کالباس و ژامبون، باعث 

بروز رسطان می شود.
به نقل از بی بی سی، در گزارشی که این سازمان 
گرم   ۵۰ مرصف  که  است  آمده  کرده  منترش 
گوشت فرآوری شده در روز می تواند خطر ابتال 
به رسطان روده بزرگ را تا ۱۸ درصد افزایش دهد.
این گزارش در عین حال می گوید که گوشت 
اگرچه  باشد؛  است رسطان زا«  »ممکن  نیز  رسخ 
شواهد  بین املللی،  نهاد  این  گزارش  براساس 

کمی در این مورد در دست رس است.
در همین حال سازمان صحی جهان گفته است 
گوشت  است،  نیز  فوایدی  دارای  گوشت  که 
رسخ ارزش غذایی دارد و از جمله منبع آهن و 

ویتامین B۱2 است.
گوشت های موسوم به فرآوری )پروسیس( شده به 
آن دسته از محصوالت گوشتی اطالق می شود 
که از طریق مختلف مانند دودی یا منک زدن 
و یا افزودن مواد محافظوی مدت مرصف آن ها 

افزایش می یابد و یا مزه آن ها تغییر می کند.
این تغییرات و افزونه ها است که خطر ابتال به 

رسطان را افزایش می دهد.
گزارش مقام های سازمان جهانی صحت پس از 
تحقیقات انجام شده از سوی آژانس بین املللی 
نهاد  این  به  وابسته  تحقیق در مورد رسطان که 
اساس شواهد علمی در دست رس  بر  و  است، 

آن ها تهیه شده است.

در عین حال این گزارش به این مفهوم نیست 
اندازه  به  بیکن  که مثالً خوردن یک ساندویچ 

استعامل دخانیات مرض است.
سازمان جهانی بهداشت می گوید که نتایج این 
ارائه  هدف  با  کشورها  به  کمک  برای  تحقیق 
توصیه های صحیح غذایی، صورت گرفته است.

می رسانند  ترکیه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
نفر صبح روز دوشنبه در جریان   ۹ که دست کم 
درگیری های روی داده در شهر دیاربکر کشته و 

چهار افرس پولیس نیز زخمی شده اند.
به نقل از یورو نیوز، از این ۹ تن، هفت نفر از شبه 
نظامیان مظنون به عضویت در گروه داعش و دو 

تن از نیروهای پولیس ترکیه بوده اند.
در  که  گفته  ترکیه  نخست وزیر  معاون  هم چنان 
نفر   ۱2 و  کشته  شبه نظامی  هفت  عملیات  این 

دست گیر شده اند.
به گزارش خربگزاری فرانسه، در این عملیات چند 
»خانه ی تیمی«محل اقامت مظنونان عضویت در 

داعش هدف قرار گرفته است.
درگیری ها در شهر دیاربکر ترکیه در حالی روی 
انتخابات  بعد  هفته  یک  از  کم تر  که  می دهد 

پارملانی این کشور برگزار می شود.
تیراندازی های صبح روز دوشنبه پس از آن آغاز 
که  محله ای  به  پولیس  نیروهای  که  است  شده 

حمله  بودند،  گرفته  سنگر  آن  در  نظامیان  شبه 
کردند.

در  ترکیه  خاک  داخل  در  داعش  ضد  عملیات 
حالی ست که چندی پیش در نتیجه ی دو انفجار 

در شهر آنکار بیش از صد نفر کشته شدند.
این  مسئول  را  داعش  گروه  ترکیه  وزیر  نخست 
ترکیه  انفجارها  این  از  پس  خواند.  انفجارها 
افزایش  را  علیه داعش  امنیتی و عملیات  تدابیر 

داده است. 

رهربان  که  می رسانند  گزارش ها  روز:  اطالعات 
بروکسل،  در  اضطراری  نشست  جریان  در  اروپایی 
گنجایش  که  کرده اند  موافقت  بلژیک،  پایتخت 
نفر  اندازه ۱۰۰ هزار  به  پناهندگان  از  استقبال  مراکز 

افزایش یابد.
رهربان ۱۱ کشور اتحادیه اروپا و سه کشور غیراروپایی 
دیدار  پناه جویان  شامر  افزایش  درباره  بحث  برای 

کرده اند.
به نقل از بی بی سی، در طول هفته ی گذشته روزانه 
بیش از ۹ هزار پناه جو وارد یونان شدند که باالترین 

رقم در سال جاری است.
براساس توافق یکشنبه شب رهربان اروپایی، یونان تا 

آخر سال مراکز پذیرش با فضای الزم برای ۳۰ هزار 
پناه جو را خواهد گشود. هم چنان کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل هم در همین مدت 2۰ هزار 

مکان ایجاد خواهد کرد.
این نهاد هم چنین مراکز پذیرش با ظرفیت ۵۰ هزار 

نفر در کشورهای بالکان ایجاد خواهد کرد. 
تصمیم  اضطراری  نشست  این  در  حال  همین  در 
افرس   ۴۰۰ آینده  هفته  یک  ظرف  که  شده  گرفته 
پولیس به اسلوونی اعزام خواهند شد؛ کشوری که در 
ده روز گذشته شاهد ورود ۶۰ هزار مهاجر بوده است.
این  در  نیز  دیگر  توافق های  برخی  این،  بر  افزون 
»منرصف  برای  تالش  چون:  است؛  شده  نشست 

مرزهای  سوی  به  پناه جویان  حرکت  جریان  کردن« 
کشورهای همسایه »بدون مطلع کردن این کشور« و 
انتصاب افرسان متاسی که اطالعات در مورد شامر 

پناه جویان را به سایر کشورها می دهند.
این نشست در حالی ست که کشورهای کوچک تر 
به علت  منابع آن ها  بالکان می گویند که  در مسیر 

شامر زیاد پناه جویان تحت فشار است.
هم چنان مجارستان هفته ی گذشته مرزهای مشرتک 
نتیجه،  با رصبستان و کرواسی بست که در  خود را 
اسلوونی  مرزهای  به سوی  را  مسیر خود  پناه جویان 
تغییر دادند و در هفته گذشته ۵۸ هزار نفر وارد این 

کشور شدند.

مورالس،  جیمی  روز:  اطالعات 
هیچ  که  تلویزیونی  سابق  کمدین 
ندارد،  سیاست  دنیای  در  سابقه ای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برنده 

گوامتاال شده است.
آقای  شعار  بی بی سی،  از  نقل  به 
انتخابات  دوم  دور  در  که  مورالس 
دست  به  را  آرا  درصد   ۷2 توانست 
آورد، مبارزه با فساد در گوامتاال بوده 

است.
ساندار تورس، همرس رییس جمهور 
را  او  بسیاری  که  کشور،  این  سابق 
بخشی از سیستم سیاسی نامحبوب 
آقای  رقیب  می دانند،  گوامتاال  در 
مورالس، در دور دوم انتخابات بوده 

است.
از  بعد  ماه  یک  انتخابات  این 

پرز  اوتو  دست گیری  و  کناره گیری 
این  سابق  جمهور  رییس  مولینا، 

کشور، برگزار شد.
آقای مولینا متهم به رهربی شبکه ای 
مقام های  و  سیاستمداران  از  فاسد 

گمرک است.
آقای  رای دهندگان  از  بسیاری 
بهبود  برای  تازه  امیدی  را  مورالس 

اوضاع کشورشان می دانند.
و  اصل  درباره  داستان هایش  با  او 

جوک هایی  و  خود  روستایی  نسب 
که طی ۱۴ سال فعالیت در تلویزیون 
بسیاری  توانست رای  تعریف کرده، 

را جلب کند.
بعضی  منتقدان  این،  وجود  با 
اغراق آمیز  را  او  سیاست های 
می دانند. از جمله ی این سیاست ها، 
جی پی اس  نصب  برای  او  طرح 
)مکان یاب جغرافیایی( روی معلم ها 
در  آن ها  حضور  از  اطمینان  برای 
فراهم  طور  همین  و  درس  کالس  
بچه ها  متام  برای  آی فون  کردن 

است.
جیمی  آرای  باالی  درصد  وجود  با 
در  مشارکت  میزان  مورالس، 
درصد   ۵۰ زیر  گوامتاال  انتخابات 

بوده است.
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بگو مگو از

ارشف غنی و تخلف از قانون :

 500 مبلغ  خود  شخصی  فرمان  با  جمهور  رdیس  اواخر  این  در 

هزار دالرساالنه را برای ایجاد دفرتی با پرسونل اجرایی و تفویض 

داده  دستور  کرزی  حامد  نفع  به  دفرتی  برای هم چون  صالحیت 

است. می دانم که باز هم عده ی از جوانان شانه را باال انداخته و خواهند گفت »چه کار ارشف 

غنی یا دولت وحدت ملی راست است که این کج باشد«. ولی متوجه باشیم که تصمیامت 

سیاسی روزانه او، صحبت های وی در مسایل سیاسی، مذهبی و یا جهت گیری های وی در 

مسئله اداره کشور مورد انتقاد روزانه قرار دارد. ولی این تصمیم رییس دولت نقض رصیح 

قانون اساسی است )رجوع کنید به صفحه لطیف پدرام و نوید پارسا (.

این که رؤسای جمهور گذشته از برخی امتیازات برخوردار باشند در کشور های دموکراتیک هم 

معمول است. در فرانسه، رؤسای جمهور قبلی از یک دفرت )دو یا سه اطاق(، یک سکرتر و 

یک محافظ بهره مند است. ولی مصارف این دفرت و معاش افرادی که در خدمت وی قرار 

دارد توسط دولت پرداخته می شود و متام آن ها بوسیله قانون معین می شود، پارملان به آن رای 

می دهد و این مصارف توسط دیوان محاسبات کنرتل می شود.

در افغانستان، بر عالوه تخطی آشکار از قانون اساسی که امر بی نهایت خطرناک است و 

بنیاد های حقوقی دولت را زیر پا می گزارد، مبلغ پولی که برای دفرت حامد کرزی »حاتم بخشی 

از مال بیت املال« شده در مقیاس مشکالت و فقر و دربدری اکرثیت مردم، در کشوری 

که به طور عمده از کمک های خارجی حیات برس می برد، رشم آور است. رسانجام، هدف 

سیاسی این حاتم بخشی آشکار است. کسی منی تواند باورکند ارشف غنی باز هم کاندید برای 

جانشینی خود خواهد بود. این خارج از تصور من است که افرادی مانند استاد خلیلی و جرنال 

دوستم، با در نظر داشت وضع رقت بار سیاسی را که در بدل دو پست معاونیت بدون صالحیت 

با حامیت از کاندیداتوری ارشف غنی به وجود آورده اند، تکرار کنند. هدف سیاسی این دفرت 

برگشت حامد کرزی به ارگ است. و ما خواهیم دید که اوضاع رقت بار افغانستان ادامه خواهد 

یافت و »هامن خرک و هامن درک« خواهد بود.

این وظیفه متام فعالین سیاسی درون و بیرون حاکمیت، وکالی که به رسنوشت ممکلت 

می اندیشند و جامعه مدنی است که باید از محرتم شمردن همین قانون اساسی نیم بند، 

رسسختانه دفاع کنند.

امور  در  مداخله  از  پاکستان دست  که  اند  باور  این  به  بعضی ها 

کشور ما بر خواهد داشت و به مردم ما ترحم خواهد کرد. شناختی 

که من از سیاست های پاکستان دارم دشمنی های آن کشور با ما 

ادامه پیدا می کند؛ اگر پرسیده شود تا چه وقت ادامه پیدا می کند؟ 

قوی شود  آن چنان  افغانستان  مّلت  وقتی که  تا  قوی شویم،  و شام  ما  وقتی که  تا  جواب 

اقتصادی وغیره.  یا  یا نظامی  امنّیتی  یا  از تهاجم سیاسی  ما مأیوس گردند  که دشمنان 

باید ما قوی شویم؛ در قدم اول باید در داخل، خود را قوی کنیم. اگر از من پرسیده شود 

افغانستان چه گونه می تواند قوی شود، جواب من این است.

1. با داشنت یک رهربی آگاه و دل سوز که بتواند امنیت را رسارسی سازد، منافع ملی را بر 

منافع شخصی قومی و گروهی ترجیح دهد. 

2. از راه یک اقتصاد قوی؛ چون اقتصاد قوی می تواند، زمینه کار را برای جوانان فراهم 

سازد و صداقت و ابتکارهای جوان ها در رسنوشت کشور خیلی موثر است. فرار مغز ها از 

افغانستان رضبه محکم را بر پیکر منافع ملی وارد می سازد.

و  ندهد، در علم  از دست  را  راه دیگر، توسعه ی علم است؛ کاروان علم شتاب خود   .3

تکنالوژی پیرشوی کنیم، همه چیز به علم وابسته است؛ این هم یکی از راه های تقویت 

در کشور است.

4. سیاست خارجی آگاهانه در منطقه و فرامنطقه که در آن هم تحرکات منطقی سیاسی 

دیده شود و هم منافع ملی تحقق یابد. 

5.  وحدت ملی بین اقوام و اقشار مختلف افغانستان یک امر حیاتی است اما این وحدت 

و یک پارچه گی زمانی موثرتر می گردد که رهربان کشور در بین خود وحدت فکری وحدت 

کار و عمل داشته باشند .

ما هیچ آمادگی برای حالت های اضطراری نداریم

همین که زلزله رشوع شد همکارم از جایش بلند شد و گفت باید 

هفت قدم حرکت کنم. در قدم سوم و با شدت گرفنت زلزله چنان 

از جا کنده شد و فرار کرد که نزدیک بود رسش را به در و دیوار 

بکوبد. من هم بعد از او به سمت دهلیز حرکت کردم و در تکان سوم زلزله درست وسط 

دهلیز منزل چهارم وزارت معارف بودم. دهلیز پر از صدای جیغ و داد مامورین زن بود که 

در زینه ها راه فرار می جستند اما راه منی یافتند چون زینه ها به اندازه هجوم آدم ها از چهار 

دهلیز جای نداشت. من که  اوضاع زینه را دیدم به ستون دهلیز تکیه دادم و به متاشای 

محرش زینه ها اکتفا کردم. پیش خود گفتم هرچی باداباد. من تا ختم زلزله در منزل چهارم 

ماندم و پس از این که راه زینه ها باز شد با آخرین آدم ها از زینه ها پایین رفتم. در پایین و 

در صحن وزارت رنگ چهره مامورین پریده بود. عده ای خنده می کردند و عده ای گریه. 

برای همه این زلزله یک شوک بود. مامورین سن و سال خورده تر می گفتند که در متام 

عمرشان چنین زلزله ای را یاد منی دهند. عده ای از همکاران هم ضعف کرده بودند و در 

زلزله در دفرت های شان بی حال مانده بودند و پس از ختم زلزله از زینه ها با کمک همکاران 

زن پایین می آمدند. چیزی که در این میان برای من تکان دهنده بود این بود که ما برای 

لحظات اضطراری هیچ گونه آمادگی و تجربه ای نداریم. نزدیک بود در هامن زینه ها 

شامری از همکاران ما زیر دست و پا تلف شوند. ما در چنین عامرت هایی باید راه های 

اضطراری داشته باشیم که نداریم، آموزش های الزم را ببینیم که منی بینیم. کارمندان 

در رشایط اضطراری منی دانند چه گونه راه فرار را بیابند و این راه فرار ها به اندازه کافی 

و متناسب با چنین رشایطی وجود ندارند. نتیجه گیری این که در حالت های اضطراری 

فاجعه انسانی در افغانستان یک امر حتمی است.

Karim Pakzad

Ahmad Saeedi

Mujib Mehrdad





سازمانصحیجهان:
مصرفگوشتهایپروسیسشدهسرطانزااست

عملیاتضدداعشدرآستانهانتخاباتپارلمانیترکیه،
دستکم۹کشتهبرجایگذاشت

مراکزاستقبالازپناهندگانبهاروپاگسترشمییابد

جیمیمورالِسکمدینکار،رییسجمهورگواتماالشد
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مدیر  رایوال،  مینو  با  مذاکرات  دارد  قصد  کلوپ  یورگن 
بالوتلی، مهاجم میالن را رشوع کرده و  برنامه های ماریو 

تکلیف این بازیکن برای فصل آینده را مشخص کند.
با  شده،  آنفیلد  در  راجرز  جانشین  اخیرا  که  کلوپ 
بود.  خواهد  روبرو  بعد  فصل  برای  زیادی  چالش های 
یکی از این چالش ها، سوپر ماریوست که در حال حارض 
در ایتالیا خوش درخشیده است. او به صورت قرضی از 
لیورپول به میالن پیوسته و هنوز صحبتی درباره متدید 
قرارداد قرضی، انتقال دایمی اش به میالن یا بازگشتش به 

لیورپول مطرح نشده است.
روزنامه دیلی استار گزارش داد که کلوپ این هفته قصد 
بالوتلی در  با رایوال صحبت کند تا در مورد آینده  دارد 
مهاجم  تکلیف  و  برسند  جمع بندی  به  ساید  مرسی 

ایتالیایی مشخص شود.

پس از شکست مقابل وست هام، مورینیو در بدترین رشایط 
ممکن قرار گرفته و حاال خود را در آستانه اخراج از باشگاه 
چلسی می بیند. آبراموویچ، دیدار مقابل لیورپول را آخرین 
فرصت مورینیو برای بقا روی نیمکت چلسی تعیین کرده که 

البته مورینیو کار سختی پیش رو خواهد داشت.
پرمهره  رئال  خجالت  از  دورمتوند  با  پیشرت  کلوپ،  یورگن 
مورینیو برآمده و تقابل دوباره این دو ، این بار در لیگ برتر 
می تواند از جذابیت های خاصی بهره مند باشد. در صورت 
شکست، مورینیو ششمین شکست در یازده بازی تیمش در 
لیگ برتر را تجربه خواهد کرد که آمار بسیار ضعیفی برای 

چلسی محسوب می شود.
با وجود حامیت های اخیر آبراموویچ از مورینیو، رسانه  های 
انگلیس مدعی شدند که مالک روس با رسمربی پرتگالی 
امتام حجت کرده که رشایط تیم برایش قابل قبول نیست و 
منی تواند این نتایج را تحمل کند. از سوی دیگر، هیچ روزنه 
امیدی در عملکرد و نتایج چلسی دیده منی شود و این تیم، 

روز به روز در حال افت است.
نیمکت  حفظ  برای  می تواند  مورینیو  که  دید  باید  حال 
تیمش، رقیب دیرینه اش که قبال سد راه او برای رسیدن به 

دسیام با رئال شده بود، از پیش رو بردارد یا نه.

اعرتاض  به  بارسلونا  باشگاه  رئیس  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 
حمل  برای  باشگاه  محرومیت  بر  مبنی  یوفا  تصمیم  به 
متاشاگران  توسط  ورزشگاه  داخل  به  کاتالونیا  پرچم های 

پرداخت.
پرچم های  حمل  دلیل  به  هفته  این  یک شنبه  روز  بارسا 
به داخل نوکمپ، ۴۰ هزار یورو  کاتالونیا توسط هوادارانش 
جریمه شد. با این حال، رئیس باشگاه از این جریمه انتقاد 

کرد و گفت که آزادی بیان برای بارسا نقض شده است.
او گفت: محرومیتی که یوفا برای بارسا در نظر گرفته با حق 
آزادی بیان مغایرت دارد. ما به خاطر ابراز عقایدمان جریمه 
می شویم. نباید جریمه شویم، دیگر کافی است. ما به این 
حکم یوفا اعرتاض خواهیم کرد و اگر پاسخی از سوی دادگاه 
یوفا نگیریم، به دادگاه عالی سوئیس شکایت خواهیم کرد. 
این به ما بستگی دارد که اعتامد جامعه را جذب کرده ایم. 
ما از لحاظ رقابت ورزشی در حال پیرشفت هستیم و یک 
دوره ی جدید را با دومین سه گانه تاریخی مان رشوع خواهیم 
کرد. فاز اول نوسازی باشگاه را پشت رس گذاشتیم و بیش 
از ۶۰۰ میلیون یورو هزینه کرده ایم. در شبکه  های اجتامعی 
صدرنشین هستیم، بیش از  2۰۰ میلیون دنبال کننده داریم و 
بهرتین وبسایت را در بین تیم های حارض در چمپیونزلیگ 
داریم. بارسا هم در زمین و خارج از آن در فرم بسیار خوبی 

قرار دارد. 

رسمربی تیم ملی فوتبال کشور 
برکنار شد

ونگر:
 روحیه جنگندگی در آرسنال وجود دارد

ژیرو: از این که  نیمکت نشین والکات بودم 
عصبانی نیستم

فان خال:
 از سوال ها راجع به رونی خسته شده ام

فان خال:
 از سوال ها راجع به رونی خسته شده ام

اوتامندی:
  از کلین شیت کردن مقابل یونایتد خوشحامل

بالتر: 
هیچ گاه از بکن بائر پول نخواستم

فدراسیون فوتبال کشور، اسالوان اسکلیزیچ، 
فوتبال  ملی  تیم  بوسنیایی تبار  رسمربی 

کشور را برکنار کرد.
در خربنامه این فدراسیون که روز یکشنبه ۳ 
عقرب منترش شده، "کسب نتایج ضعیف و 
ضعف کادر فنی تیم" دلیل برکناری آقای 

اسکلیزیچ عنوان شده است.
فوتبال کشور گفته است که در  فدراسیون 
جهان  اول  طراز  مربیان  با  گفت وگو  حال 
ملی  تیم  هدایت  گرفنت  دست  به  برای 

فوتبال کشور است.
امسال  فربوری  ماه  در  اسکلیزیچ  اسالوان 
عنوان  به  ساله  پنج  قرارداد  یک  امضای  با 
انتخاب  کشور  فوتبال  ملی  تیم  رسمربی 

شد.
که  گفت  زمان  آن  در  اسکلیزیچ  آقای 
تیم  برنامه جدید  و  با اسرتاتژی  می خواهد 
ملی فوتبال افغانستان را با تیم های اروپایی 
هم سطح بسازد. او از آوردن سیستم جدید 
برای تیم ملی و از مترینات تازه برای این 
از  خارج  در  افغان  بازیکنان  جذب  و  تیم 

این کشور سخن گفته بود.
تیم ملی فوتبال افغانستان که قهرمانی جام 
کشورهای جنوب آسیا در سال 2۰۱۳ را در 

اسکلیزیچ  هدایت  با  دارد،  خود  کارنامه 
نتایج ضعیفی به دست آورد و این موضوع 
مربی گری  کادر  متوجه  هم  را  انتقادهایی 

این تیم ساخت.
میانه  در  حارض  حال  در  که  تیم  این 
مسابقات مقدماتی راه یابی به جام جهانی 
پنج  از  کار  اینجای  تا  می برد،  به رس   2۰۱۸
بازی، با چهار باخت و یک برد و تفاضل 
چهارم  خود  گروه  در  پانزده،  منفی  گول 
بعدی  مرحله  به  صعود  به  امیدی  و  است 

این رقابت ها ندارد.
اسکلیزیچ که اصال بوسنیایی است و عمر 
کرده،  سپری  آملان  در  را  خود  فوتبالی 
را  متعددی  تیم های  در  مربی گری  سابقه 
در کارنامه خود دارد. این مربی ۴۳ ساله تا 
سال گذشته هدایت تیم ۱۹ سال اف اس وی 

فرانکفورت آملان را در دست داشت.
سال   ۱۹ تیم های  مربی گری  هم چنین  او 
هانسا  فرانکفورت،  انرتاخت  سال   ۱۷ و 

روستوک و هانوفر را به عهده داشته است.
ماه  است  قرار  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
آینده در ششمین دیدار خود در مقدماتی 
تیم  مصاف  به  جهانی،  جام  به  راهیابی 

فوتبال کامبوج برود. )بی بی سی(

شد  مدعی  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 
که تیمش روحیه ی سخت کوشی و تالش 
در  شکست  دو  از  پس  دارد.  خود  در  را 
چمپیونزلیگ، آرسنال موفق شد 2-۰ بایرن 
برای  امید هایش  تا  داده  شکست  را  مونیخ 
حالی  در  این  برود.  باال  گروهش  از  صعود 
است که شاگردان ونگر در هفته های اخیر 
مقابل منچسرتیونایتد و اورتون نیز موفق به 

کسب پیروزی شده اند.
ونگر در این رابطه گفت: همه ی تیم آماده 
بارها  کازورال  دارد.  ایامن  هدفش  به  و  بود 
حرکات  خیلی  جلوی  و  کرد  توپ ربایی 

رسیدن  اوزیل.  حتی  گرفت،  را  اورتونی ها 
ولی  نیست  آسانی  کار  روحیه ای  چنین  به 
بازیکنان باید از خود گذشتگی داشته باشد. 
باید بازیکنان را متقاعد کرد که برای پیروزی 
به  و  باید سخت تالش کرد  برتر  لیگ  در 
هر ۱۱ تای آن ها نیاز است. هنوز خیلی زود 
صحبت  قهرمانی  مدعیان  درباره  که  است 
کنیم. تنها چیزی که حاال می توانم بگویم 
ثبات   ،2۰۱۵ جنوری  اول  از  که  است  این 
این را  به هفته  خوبی نشان داده ایم و هفته 
حفظ کردیم. این موضوع توسط بسیاری زیر 

سوال رفت. 

اولیویه ژیرو، مهاجم آرسنال عنوان کرد که 
از این که نیمکت نشین تئو والکات، دیگر 

مهاجم این تیم بوده، ناراحت نیست.
آرسنال،  اخیر  بازی های  در  ژیرو 
بود  شده  والکات  تئو  نیمکت نشین 
بایرن  و  واتفورد  مقابل  گول زنی  با  ولی 
ترکیب  به  دیگر  بار  شد  موفق  مونیخ، 
اورتون  مقابل  و  بازگشته  آرسنال  اصلی 
خوش  نیز  اورتون  مقابل  او  شود.  فیکس 
مثر  به  را  تیمش  اول  گول  و  درخشید 
از  که  کرد  عنوان  او  حال،  این  با  رساند. 
این که نیمکت نشین والکات بوده ناراحت 

نیست.
منی شوم.  پنهان  هیچ گاه  گفت:  او 

خوب  فصل  ابتدای  از  تئو  که  می دانستم 
این  از  که  است  همین  برای  و  کرده  کار 
یک  این  حتی  نیستم،  عصبانی  موضوع 
مهم ترین چیز  بود.  من  برای  اتفاق جدید 
این بود که او در فرم خوبی قرار داشت و 
سبک  کرد.  اضافه  تیم  به  جدیدی  چیز 
خسته  کمی  او  البته  و  است  متفاوت  ما 
از  بگیرم.  را  و من سعی کردم جایش  بود 
این که گول زنی کردم خوشحامل ولی مربی 
می تواند از سبک هر دوی ما استفاده کند. 
چند هفته ای بود که نیمکت نشین بودم و 
بازی  وقتی  خوشحامل.  شدن  فیکس  از 
بازی  برای  دمل  دارم.  خوبی  حس  می کنم 

کردن تنگ شده بود. 

منچسرتیونایتد  رسمربی  خال،  فان  لوئیس 
خربنگاران  سوال های  از  که  کرد  عنوان 

راجع به رونی خسته شده است.
کاپیتان منچسرتیونایتد عملکرد خوبی در 
محسوسی  افت  و  نداشته  اخیر  هفته های 
این  در  او  می شود.  دیده  او  بازی  های  در 
خربنگاران  فشار  تحت  شدت  به  دوره 
رسمربی  ولی  گرفته  قرار  کارشناسان  و 
از  و  کرد  حامیت  او  از  نوعی  به  هلندی، 

او  به  راجع  خربنگاران  تکراری  سوال های 
انتقاد کرد.

راجع  اینجا  هفته  هر  باید  من  گفت:  او 
چه  هر  چرا؟  کنم.  صحبت  رونی  به 
شامست.  نظر  این  بنویسید،  می خواهید 
من به سوال ها راجع به رونی پاسخ نخواهم 

داد زیرا از این سواالت خسته شده ام. 
در  منچسرتیونایتد  برای  بازی   ۹ در  رونی 
لیگ برتر، تنها 2 گول به مثر رسانده است.

منچسرتسیتی،  کاپیتان  کمپانی،  ونسان 
وجود هر گونه مشکل بین او و پیگرینی را 

تکذیب کرد.
دو تیم منچسرتیونایتد و منچسرتسیتی، روز 
یک شنبه به مصاف یک دیگر رفتند که در 
رسید.  پایان  به   ۰-۰ نتیجه  با  بازی  نهایت، 
پس از بازی، کمپانی که در دو بازی اخیر 
شایعه  به  بود،  شده  نیمکت نشین  تیمش 
اختالف بین او و پیگرینی خامته داد و آن 

را تکذیب کرد.
او گفت: همه می دانند که بازی کردن برای 
نتوانستم  این که  از  دارد.  اهمیت  من چقدر 

همه  نظرم  به  ولی  بودم  ناراحت  کنم  بازی 
چیز به نظر مربی بستگی دارد. من مشکلی 

با مربی ندارم. 
کمپانی سپس درباره دیدار با یونایتد گفت: 
نظر  به  چطور  زمین  از  خارج  از  منی دانم 
می آمد ولی به نظر من بازی خوب و رسیعی 
ولی  آمدیم  این جا  به  امتیاز   ۳ برای  نبود. 
برای یونایتد احرتام قائلیم. باید خوب دفاع 
استفاده  موقعیت های مان  از  و  می کردیم 
می کردیم. به دنبال متجید نیستیم، بلکه ۳ 
برگشته  به صدر  را می خواهیم. حاال  امتیاز 

ایم و به دنبال حرکت رو به جلو هستیم. 

منچسرتسیتی  مدافع  اوتامندی،  نیکوالس 
عنوان کرد که از کلین شیت کردن تیمش 

مقابل یونایتد خوشحال است.
به  اولدترافورد  در  یک شنبه  روز  تیم  دو 
نهایت،  در  که  رفتند  یک دیگر  مصاف 
بازی با تساوی بدون گول به پایان رسید. این 
اولین تساوی بدون گول دو تیم از سال 2۰۱۰ 
است و اوتامندی که اخیرا به سیتی پیوسته، 
از کلین شیت کردن تیمش ابراز خوشحالی 

کرد.

آن  از  بازی،  این  خوشحامل.  من  گفت:  او 
آن  در  داشتم  که دوست  بود  بازی ها  دسته 
از حضور در زمین خوشحال  رشکت کنم. 
هنوز  ولی  شویم  پیروز  نتوانستیم  بودم. 
خوشحامل. نه تنها در دفاع بلکه از همه نظر 
کسب  مهمی  امتیاز  بودیم.  خوب  خیلی 
بسیار  ما  برای  نخوردن  شکست  و  کردیم 
مهم است. این امتیاز ما را در صدر جدول 
تا  دهیم  ادامه  تالش  به  باید  می دارد.  نگه 

مطمنئ شویم در صدر خواهیم ماند.

رئیس فیفا با رد اظهارات رئیس فدراسیون 
اتهامات  برابر  در  خودش  از  آملان  فوتبال 

وارده دفاع کرد.
بر  تکیه  سال  هفده  از  بعد  که  بالتر  سپ 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  ریاست  کرسی 
معلق  خود  سمت  از  حارض  درحال  فیفا 
مالی  فساد  اتهام  به  روزها  این  است،  شده 
سواالت  پاسخ گوی  باید  رشوه  دریافت  و 

بسیاری باشد. 
نیرزباخ،  ولفگانگ  اخیر  اظهارات  رد  با  او 
را  او  که  آملان،  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
فرانس  با  غیرقانونی  بند  و  زد  به  متهم 
جام  میزبانی  اعطای  منظور  به  بکن بائر 
روزنامه  به  کرده،  آملان  به   2۰۰۶ جهانی 
من  گفت:  زونتاگ،  آم  "شوایتز  سوئیسی 
پول  تقاضای  بکن بائر  از  زمانی  هیچ 
از  زندگی ام.  طول  در  هیچ گاه  نکردم، 
فدراسیون فوتبال آملان هم همین طور. این 

صحبت ها صحت ندارد. 
البته می دانم که او بعد از کنفرانس خربی 
ولی  است،  فشار  تحت  چقدر  پنج شنبه 
دولتی شان  تلویزیون  یک  شبکه  بقول 
از طریق مطرح  نیرزباخ می خواست  اگرچه 
تربئه  را  خودش  واقع  در  اتهام  این  کردن 

کند، اما احتامال یک گول به خودی زد. 
به  اشاره  به  اخیرا  نیرزباخ  است  گفتنی 
بکن بائر   2۰۰2 سال  آورده  خاطر  به  این که 
در زوریخ قرار مالقاتی با سپ بالتر ترتیب 
مالقات  این  در  است  کرده  ادعا  داده، 
رسیدن  برای  که  می دهد  قول  بکن بائر 
به آملان حارض  میزبانی جام جهانی 2۰۰۶ 
درایفوس،  لوئی  روبرت  وسیله  به  است 
رئیس وقت آدیداس، مبلغ ۶.۷ میلیون یورو 
به فیفا بپردازد. بالتر در واکنش به این ادعا 
و  نبودم  ماجرا  این  درگیر  من  کرد:  تاکید 

چنین چیزی را اصال به خاطر منی آورم. 















کلوپ به زودی تکلیف بالوتلی را 
مشخص می کند

دیدار با لیورپول،
 آخرین فرصت مورینیو

اعرتاض بارتومئو
 به جریمه جدید بارسا
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عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
امنیت ملی با نرش خربنامه ای از 
صدها  و  جنگ افزارها  کشف 
کیلوگرام مواد انفجاری در والیت 

لوگر خرب داده است.
در این خربنامه  که روز دوشنبه )۴ 
رسانه های  دفرت  سوی  از  عقرب( 
امنیت ملی به نرش رسیده، گفته 
و  جنگ افزارها  این  که  شده 
مواد انفجاری از یک مخفی گاه 
هراس افگنان به دست آمده است.

راه  با  ملی  امنیت  نیروهای 
در  ویژه  عملیات  یک  اندازی 
بخش هایی از روستای پشتون آباد 

برکی  ولسوالی  راجان  برکی 
دست  به  را  مواد  این  لوگر  برک 

آورده اند.
در  که  است  آمده  خربنامه  در 
این عملیات  ۵۵۰ کیلوگرام مواد 
مرمی،  جنگ افزارها،  انفجاری، 
و  نظامی  تجهیزات  نارنجک، 
در  کاربرد  مورد  مواد  از  مقداری 

انفجارها به دست آمده اند.
هراس افگنان  که  می شود  گفته 
از  استفاده  با  تا  داشته اند  قصد 
ماین های  ساخت  در  مواد  این 
فعالیت های  و  جاده ای  کنار 

هراس افگنانه استفاده منایند.

نرش  با  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
خربنامه ای از وقوع انفجار یک ماین کنارجاده ای در شهر 
گفته است  و  داده  ننگرهار خرب  مرکز والیت  جالل آباد 
در این حادثه 2 کارمند این کمیسیون کشته و شش نفر 

دیگر زخمی شده اند.
خربنامه افزوده که این حادثه دوشنبه، ۴ عقرب، زمانی رخ 
داد که شامری از کارمندان کمیسیون به طرف دفرت کار 
شان در حرکت بودند و موتر حامل آن  در مسیر راه با 

ماین کنار جاده ای برخورد کرده است.
کمیسیون حقوق برش این حادثه را به خانواده های قربانیان 
و متام کارمندان کمیسیون تسلیت گفته و این اقدام غیر 
انسانِی عامالن این حادثه را با شدیدترین لحن محکوم و 

تقبیح کرده است.
 به نقل از خربنامه، »کارمندان کمیسیون مستقل حقوق 
محسوب  ملکی  کامالً  افراد  زمره ی  از  افغانستان  برش 
گردیده و هدف قرار دادن آن ها نقض رصیح و آشکار 

از  فاحش  تخطی  و  دوستانه  برش  حقوق  و  برش  حقوق 
قوانین  احکام  و  اسالم  مقدس  دین  ارزش های  و  اصول 

نافذه ی کشور می باشد.«
این کمیسیون ضمن ابراز نگرانی شدید از رخداد فوق، از 
متام طرف های درگیر در مخاصامت مسلحانه ی جاری 
در کشور می خواهد که اصول و قواعد حقوق بین املللی 
برشدوستانه و موازین حقوق برش را رعایت منوده و افراد 

ملکی را هدف حمالت خود قرار ندهند.

به  امریکایی  و  روسی  مقام های  روز:  اطالعات 
رییس  که  گفته اند  ژورنال  اسرتیت  وال  خربگزاری 
و  سنگین  و  سبک  افزارهای  جنگ  غنی،  جمهور 
روسیه  از  پنج،  و  ام.آی.سی  جنگی  چرخ بال های 

خواسته است.

میتنسکای،  الکساندر  یک،  تلویزیون  از  نقل  به 
مسکو  که  است  گفته  افغانستان  در  روسیه  سفیر 
مقدار  یک  و  می گیرد  نظر  در  را  درخواست ها  این 

کمک های نظامی به افغانستان انجام می دهد.
در  روسی  رسبازی  هیچ  که  می افزاید  روسیه  سفیر 

افغانستان حضور نخواهد یافت.
وزارت دفاع امریکا پیش از این شامری از چرخ بال های 
خریداری  افغانستان  ارتش  به  را  شانزده  ام.آی  روسی 
کشور  ارتش  کنونی  نیازمندی های  برای  که  بود  کرده 

کافی نیست.
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