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روستانشینان گفتند وقتی جنگ جویان دولت اسالمی دره ی 
مهمند را به تصرف شان درآوردند، بر زخم های دشمنان شان 
نمک پاشیدند. سپس، دستان آن ها را در روغن جوش گرفتند. 
]داعش[ چشم گروهی از روستانشینان را بسته بودند، آن ها 
را آزار و اذیت کرده و با مواد انفجاری که در زیرپای آن ها 

جاگزاری شده بود، منفجر کردند.
ملک ناموس، یک بزرگ قومی که همراه با هزاران روستانشین 
دیگر از دره فرار کرده بودند، گفت: »آن ها دندان های برادرم 

صفحه 4را کشیدند، قبل از این که او را وادار کند...

تاخت و تاز داعش در افغانستان،
 بدتر از طالبان

استراتژی افغانستان- پاکستاِن ایاالت متحده، 
دیوانگی محض است

کرزی: 
نیروهای خارجی باعث محو تروریسم نشده است

افغانستان در شش ماه گذشته به ارزش ۴۰۰ 
میلیون دالر دارو وارد کرده است 

مجارستان مرزهای خود با کشور کرواسی را
 بر روی پناه جویان بست

بهتر است این حرف های بیهوده را کنار بگذاریم. مشکل اساسی که ایاالت متحده در این منطقه با آن روبرو است، دیگر القاعده 
یا طالبان نیستند؛ بلکه ارتش پاکستان است که همواره اهداف خود را نسبت به آن چه این کشور باید از آن دفاع کند، در 

اولویت قرار می دهد. ارتش پاکستان، در حمایت از تروریست ها علیه افغانستان، هند و )در این اواخر( آمریکایی ها، سابقه ای 
40 ساله دارد. حتی باوجود این که حمله ی مستقیمی از پاکستان صورت نگرفته است، شکی وجود ندارد که این ارتش و 

سازمان اطالعاتی اش، اداره ی استخباراتی آی.اِس.آی، به اسامه بن الدن پناه داده و از رهبر طالبان مال عمر حمایت کرده  است. 
سیاست حمایت از تروریسم، برخاسته از یک ایدئولوژی فراگیر، ضرورت های سیاسی و منافع مشترک است. این ارتش 

برای مدت ها از اسالم گرایی افراطی استفاده کرده است و تهدیدات خارجی را برای تحکیم اولویت های سیاسی و تقویت منافع 
تجاری اش که از سیمان تا تجهیزات ارتباطات از راه دور را دربر می گیرد، طرح می کند. 
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کشور،  پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد  روز:  اطالعات 
حضور  قبل  سال  چهارده  افغانستان  مردم  که  می گوید 
نیروهای خارجی را به امید محو تروریسم و برگشت صلح 
حضور  حارض  حال  در  اما  پذیرفتند؛  کشورشان  به  کامل 
تنها  نه  تروریسم،  علیه  جنگ  نام  تحت  خارجی  نیروهای 
تروریسم را ریشه کن نساخته بلکه تروریسم در این مدت 

قوت بیشرتی نیز یافته است.
خود  فیس بوک  صفحه  در  اعالمیه ی  نرش  با  کرزی   آقای 
هم چنان گفته که متأسفانه امضای قرارداد دوجانبه ی امنیتی 
تنها  نه  افغانستان  مردم  انتظار  برخالف  امریکا  با  دفاعی  و 
نیز  را  جنگ  دامنه ی  بلکه  نگردید  ناامنی  کاهش  باعث 

وسیع تر ساخت.
کرزی گفته است، رییس جمهور امریکا حین اعالم تداوم 

حضور نظامی کشورش در افغانستان اصطالح »غیرمتداول 
بدین  این  و  است  آورده  زبان  به  را  جنگ«  فصل های 
درگیر  دوامدار  به صورت  باید  افغانستان  مردم  که  معناست 

جنگ بوده و منتظر فصل های آینده ی جنگ نیز باشند. 
او افزوده که در حال حارض به صورت واضح جنگ افروزی 
نیروهای  حضور  زمینه ساز  ما  شهرهای  و  دهات  در  طالبان 

خارجی در کشور می شود.
از  زمانی  افغانستان  مردم  که  گفته  پیشین  جمهور  رییس 
خواهند  رضایت  خود  کشور  در  خارجی  رسبازان  حضور 
امنیت را  و  برای شان صلح  این رسبازان  داشت که حضور 
ملی  وحدت  و  حاکمیت  به  هم چنان  باشد.  داشته  پی  در 
شان صدمه نرسانند و منافعی که امریکا از حضور خود در 
افغانستان در نظر دارد، باعث پایامل شدن منافع ملی افغان ها 

نگردد. 
به گفته ی کرزی افغان ها حضور نظامی امریکا را در صورتی 
می پذیرند که مواردی چون محو تروریسم، خامته ی جنگ، 
به حاکمیت  احرتام  و  ملی  تقویت وحدت  برقراری صلح، 
ملی شان رعایت شود. در غیر آن حضور نظامی امریکا در 

افغانستان معنای دیگری خواهد داشت.
جمهور  رییس  اوباما،  باراک  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز 
امریکا اعالم کرد که پس از سال 2016 نیروهای امریکایی 
ماهیت  در  تغییری  اما  ماند؛  خواهند  باقی  افغانستان  در 

مأموریت آن ها نخواهد آمد.
نیروهای خارجی پس از سال 2014 زیر نام »حامیت قاطع« 
در کشور حضور دارند و نقش آن ها بیشرت مشاوره دهی به 

نیروهای امنیتی کشور می باشند.

اعالم  عامه  وزیرصحت  فیروز،  فیروزالدین  روز:  اطالعات 
 400 حدود  ارزش  به  گذشته  ماه  شش  مدت  در  که  کرد 

میلیون دالر  دارو از خارج کشور وارد شده است.
ضمن  را  موضوع  این  میزان،   25 شنبه،  روز  فیروز  آقای 
در  عامه  صحت  وزارت  ساله  یک  دست آورد  گزارش 

نشست خربی در کابل بیان کرده است. 
از  45 درصد  دارو، حدود  مقدار  این  از  فیروز،  گفته ی  به 
ایران وارد شده  از  از هند، 15 درصد  پاکستان، 25 درصد 
برای تضمین کیفیت داروهای  او هم چنان گفته که  است. 
وارداتی از هزار رشکت ثبت شده در وزارت صحت عامه 
که بررسی شدند، تنها200 رشکت داروهای با کیفیت الزم 

را وارد می کردند.
با انتقاد از این که چندین  به نقل از بی بی سی، آقای فیروز 
مرجع بر واردات دارو در کشور نظارت دارند، افزود که این 
را  دارو  واردات  بر  نظارت  برای  جدید  طرح  یک  وزارت 
ارائه کرده و مراکز کنرتل کیفیت را نیز در شهرهای بزرگ، 

شهرهای مرزی و شهر کابل ایجاد کرده است.
عدم  صحی،  خدمات  کیفیت  بودن  پایین  هم چنان  او 
استاندارد بودن زیرساخت های مراکز صحی و محدودیت 
در این زمینه را از چالش هایی دانست که از وزیران گذشته 

برایش به ارث مانده  است.
آقای فیروز گفته که بخش خصوصی صحی رشد روشمند 

در کشور نداشته است و وزارت صحت عامه تالش کرده 
که این بخش نیز استاندارد شود و برای این کار راه طوالنی 

در پیش است.
در گذشته مقام های کشور اعالم کرده بودند که ۹۸ درصد 
راه  از  کشور  داروهای  و  صحی  تجهیزات  بازار  نیازمندی 
این  درصد   65 آنان،  گفته ی  به  می شود.  تأمین  واردات 
کاالها از پاکستان و بقیه از کشورهای منطقه وارد می شوند.

از  کشور  دارویی  بازار  نیازمندی های  متام  حال،  درهمین 
تا   20 بلکه حدود  تأمین منی شود  ثبت شده  و  قانونی  راه 
25 درصد داروهای وارداتی به شکل قاچاق به خصوص از 

پاکستان و ایران، وارد می شود.

که  است  کرده  اعالم  آملان  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
نیروهای نظامی این کشور فعالً در افغانستان باقی می مانند.
رسبازان  کنونی  رقم  که  گفته  کشور  این  دفاع  وزارت 
آملانی در افغانستان حفظ می گردد؛ اما جدول زمانی تازه 

برای خروج آنان ارائه نکرده است.
وزارت  سخن گوی  شیفر،  مارتین  ویله،  دویچه  از  نقل  به 
آغاز  از  که  است  گفته  مورد  این  در  آملان  خارجه 
مأموریت نظامی در افغانستان اصول چنان بود که نیروهای 
بین املللی باهم یکجا وارد افغانستان شده و با هم یکجا از 

این کشور بیرون خواهند شد.
باراک  از آن گرفته می شود که  تازه ی آملان پس  تصمیم 
پنج  روز  به  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما، 

نیروهای  از  تن   5500 که  کرد  اعالم  گذشته  هفته ی  شنبه 
باقی خواهند  افغانستان  در   2016 از سال  این کشور پس 

ماند.
رییس  سوی  از  گرم  استقبال  با  تاهنوز  اوباما  تصمیم  این 
جمهور غنی، دبیر کل ناتو و کشور آملان قرار گفته است.
به  نیاز  افغانستان  حارض  حال  در  که  است  این  باورها 
کمک و حضور نیروهای نظامی کشورهای خارجی دارد؛ 
امریکا  ویژه  به  اگر در چنین وضعیت کشورهای خارجی 
با  ممکن  و  بحران  به  کشور  این  بگذارند،  تنها  افغانستان 

جنگ های داخلی روبه رو شوند.
پارملان  دفاعی  کمیته  عضو  آرنولد،  رایرن  حال  همین  در 
در شهر  را  نظامی خود  پایگاه های  که آملان  گفته  آملان 

مناطق  سایر  برای  ثبات«  »لنگر  عنوان  به  رشیف  مزار 
شاملی این کشور تبدیل خواهد منود.

 او هم چنان در گفت وگو با رسانه عامه »دویچلند فونک« 
افزوده که رسبازان آملانی از تصمیم ایاالت متحده امریکا 
برای متدید حضور نظامی »احتامالً خرسند« خواهند بود 
حضور  برای  رضوری  چهارچوب  تصمیمی  چنین  زیرا 

طوالنی تر اردوی آملان را نیز فراهم می کند.
کشور  امنیتی  نیروهای  کمبودی های  به  اشاره  با  آرنولد 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  فعالیت مستقالنه گفته که  در 
نیاز  تخنیکی  درست  زیرساخت های  آموزش،  رهنامیی، 
دارند که آملان می تواند این نیازها را در میدان های هوایی 

فراهم کند.

اطالعات روز: روز گذشته نخستین منایشگاه 
محصوالت  منایش  با  کابل  در  همراه  تلفن 
خارجی به کار آغاز کرد. این منایشگاه که به 
مدت سه روز ادامه دارد، نخستین منایشگاه 

تلفن همراه در کشور است.
که  گفته اند  منایشگاه  این  کنندگان  برگزار 
توسعه ی  منایشگاه  این  برگزاری  از  هدف 

بازار تلفن های همراه در داخل کشور است.
به نقل از بی بی سی، ضیاءالحق ضیا، مدیر 

عامل رشکت تبلیغاتی مدرن میتد، برگزارکننده 
این منایشگاه گفته که منایشگاه با حضور 15 
تلفن همراه و رشکت های  واردکننده  رشکت 

مخابراتی برگزار شده است.
نخست  در سه ساعت  که  افزوده  آقای ضیا 
نفر  هزار   10 حدود  منایشگاه  این  برگزاری 
که  می رود  انتظار  و  کرده اند  بازدید  آن  از 
روی  به  منایشگاه  این  که  روزی  سه  در 
بازدیدکنندگان باز است، بیش از ۳0 هزار نفر 

از این منایشگاه دیدن کنند.
مدرن  تبلیغاتی  رشکت  عامل  مدیر  هم چنان 
میتد خرب داده که پس از این قرار است این 
برگزار  کابل  در  ماهانه  صورت  به  منایشگاه 

شود. 
کابل  در  تلفن  منایشگاه  نخستین  برگزاری 
مرصفی  بازار  افغانستان  که  حالی ست  در 
تلفن های همراه است و از خود هیچ محصول 

تولیدی در این بازار ندارد.

براساس آمار وزارت مخابرات، در افغانستان 
بیش از 2۳ میلیون از تلفن های همراه استفاده 
می کنند و بیش از 2.4 میلیارد دالر در عرصه 
مخابراتی در کشور رسمایه گذاری شده است.

در همین حال دولت همواره مثال می آورند 
گذشته  سال  چهارده  طول  در  افغانستان  که 
در عرصه مخابرات پیرشفت  چشم گیر داشته 
که این امر در رشد اقتصاد کشور مؤثر بوده 

است.

بود در نشست عمومی  قرار  اطالعات روز: 
دیروز، شنبه، مجلس منایندگان، عبدالرحیم 
عده  آن  نام  قندهار  مردم  مناینده  ایوبی، 
وزیران  و  وزیران  نامزد  با  که  را  منایندگانی 
استیضاح شده معامله کرده  بودند، فاش کند؛ 
هیئت  غیابت  دلیل  به  مجلس  نشست  اما 

اداری و نبود آجندا برگزار نشد.
مجلس  عمومی  نشست  در  ایوبی  آقای 
از  شامری  که  بود  کرده  ادعا  میزان   20 در 
منایندگان از نامزد وزیران پول گرفته اند و او 

حارض است که نام آن ها را فاش کند.
در  که  بود  قرار  مجلس،  فیصله ی  براساس 
تعداد  این  نام  ایوبی  آقای  امروزی،  نشست 
کامل  دلیل  به  اما  کند؛  فاش  را  منایندگان 

نبودن نصاب این نشست برگزار نشد.
در  مجلس  از  بیرون  در  ایوبی  عبدالرحیم 
با رسانه ها  گفت که رییس مجلس  صحبت 
به سویس رفته، معاون اول در ننگرهار است 

و معاون دوم به مسکو رفته است.
نام  افشای  آماده  »من  که:  گفت  ایوبی 

منايندگان مردم كه هنگام استيضاح وزيران 
وكيالن  اما  هستم؛  می كنند،  معامله گری 
مجلس  امروز  آجندا،  نداشنت  بهانه ی  به 

عمومی را داير نكردند.«
کرد  متهم  مدیریتی  ضعف  به  را  مجلس  او 
به نحوی  و برگزار نشدن نشست امروزی را 

بی احرتامی به فیصله مجلس دانست.
این مناینده مردم قندهار ادعا کرد که مجلس 
امروزی به صورت عمد برگزار نشد و پس از 

این او نیز به این موضوع دلچسپی ندارد.

تا  خواست  جمهور  رییس  از  ایوبی   
کمیسیونی را برای بررسی این موضع مؤظف 
کند تا کسانی که در بدل پول به نامزد وزیران 

رأی اعتامد داده اند شناسایی شوند.
مطرح  که  نیست  بار  اولین  موضع  این 
می شود. پیش از این نیز برخی از منایندگان 
و آگاهان معتقد بودند که مسئله رای اعتامد 
برای  وزیران  استیضاح  و  وزیران  نامزد  به 
برخی از منایندگان به تجارت سودمند مبدل 

شده است.

کرزی: 2
نیروهای خارجی باعث محو تروریسم نشده است

افغانستان در شش ماه گذشته به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر دارو وارد کرده است 

وزارت دفاع آلمان: 
نیروهای آلمانی در افغانستان باقی می مانند

برگزاری نخستین نمایشگاه  تلفن همراه در کابل 

به علت نبود آجندا و غایب بودن هیئت اداری؛ 
نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نشد

تغییرات »قراردادی«
 با فرماندهان پولیس!

اخیراً ارگ ریاست جمهوری بنابر فیصل شورای امنیت ملی، تغییرات 
گسترده ی را در بخش پولیس اعمال کرده است. این تغییرات شامل 
انتصاب فرماندهان زون های هشت گانه پولیس و قوماندان های امنیه 
ساحوی  زون های  می شود  گفته   است.  قندوز  و  بدخشان  والیات 
پولیس در چوکات وزارت داخله قباًل وجود داشته است اما این زون ها 

فعال نبوده اند.
پیش از انتصاب فرماندهان زون های ساحوی، اشرف غنی فرماندهان 
پولیس پنج والیت: غزنی، سرپل، بادغیس، نورستان و لغمان را تعیین 

کرده بود. 
زون های  و  والیات  از  برخی  پولیس  فرماندهان  انتصاب  و  تغییرات 
ناامنی ها در  از آن صورت می گیرد که سقف و میزان  ساحوی پس 
باالترین سطح خود؛ پس از چهارده سال، رسید. در واقع سقوط قندوز 
جانب حکومت  از  زنگ خطر  این  و  بود  طالبان یک هشدار  بدست 

وحدت ملی ظاهراً جدی گرفته شده است. 
رییس  کرد.  آغاز  داد«  »قرار  یک  با  را  تغییرات  این  غنی،  اشرف 
حکومت وحدت ملی به فرماندهان تازه تعیین شده گفت: تا شش ما 
فرصت دارید تا تغییرات بنیادین را به وجود بیاورید، اگر این تغییر به 

وجود نیامد، از مقام تان استعفا بدهید.
می توانند  آینده  ماه  تا شش  فرماندهان جدید،  آیا  است؛  این  مسئله 
»تغییرات بنیادین« را در بخش امنیت بوجود بیاورند؟ آیا فرماندهان 
زون های ساحوی امکانات الزم را در اختیار دارند تا در بحرانی ترین 

دوران، قولی را که به اشرف غنی داده اند، به آن وفا کنند؟
تا شش ماه آینده بایستی منتظر پاسخ ماند تا ببینیم فرماندهان جدید 

چه کاری خواهند کرد. اما الزم است به چند نکته  اشاره کرد:
خود  کار  از  که  آوازه ی  و  غرب  در  تحصیل  طبع  به  غنی،  اشرف 
در نهادهای معتبر بین المللی در جامعه ی افغانستان به صدا درآورد، 
در  زمان  کرد.  برجسته  امور حکومتداری خود  در  را  »زمان«  عنصر 
امر مدیریت و تطبیق برنامه مهم است این که آیا اشرف غنی با وارد 
تأمل  قابل  را مدیریت کند،  توانست کشور  زمان«  کردن »مدیریت 
برای  رفت،  ارگ  به  غنی  این که  از  پس  دارد.  بحث  جای  و  است 
معرفی و تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی وعده 45 روزه داد. یک 
سال از آن وعده 45 روزه گذشت، وزارت دفاع اما تا هنوز با سرپرست 

اداره می شود. 
دهد.  نشان  را  بودنش  جدی  می خواهد  زمان،  کردن  تعیین  با  غنی 
را که غنی  اما »قراردادی«  است  قدر  قابل  و  پسندیده  بودن  جدی 
با فرماندهان زون ها بست، بیش از آن که بیان گر جدی بودن رییس 
باشد،  کشور  امنیتی  وخیم  اوضاع  به  نسبت  ملی  وحدت  حکومت 
نسبت  غنی  اشرف  که  است  یا شکافی  گویای یک یک سوءتفاهم 
به »زمان« و جامعه افغانستان دارد. به این معنا که اشرف غنی در 
تعیین زمان، واقعیت های سیاسی و اجتماعی جامعه  افغانستان را در 
نظر نمی گیرد. زمان تنها ثانیه و سال نیست بلکه فاکتورهای بسیاری 
وجود دارند که سرنوشت زمان را مشخص می کنند. در بحث امنیت، 
قبل از آن که زمان نقش عمده داشته باشد، امکانات، بودجه، شرایط 
اجتماعی و مسایل مثل صلح و چه گونگی روابط افغانستان با پاکستان 

و کشورهای همسایه مطرح است. 
از این حیث، به نظر می آید اشرف غنی به جای مدیریت زمان و در 
نظر گرفتن شرایط کشور، ژست غربی می گیرد و سوژه های برای بذله 
گویی و طنز فراهم می کند. زیرا، زمان های تعیین شده از جانب غنی 

تا اکنون محقق نشده و روی واقعیت را ندیده است. 
مشابه  سرنوشت  به  ماهه  شش  مهلت  این که  احتمال  بنابراین، 
یافتن  پایان  با  فرماندهان  و  دچار شود  اشرف غنی  قبلی  وعده های 
موعد از مقام شان استعفا نکنند، وجود دارد. چرا این نگرانی در مورد 

شش ماه آینده وجود دارد؟ 
اول، حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته بیشترین توجه و وقت 
از یک سال  و مسئله صلح هزینه کرد. پس  پاکستان  را روی  خود 
نه تنها حکومت وحدت ملی دست آوردی در این زمینه نداشت بلکه 
مسئله صلح تبدیل به کالف سردرگم شده است. از این نظر، شش 
ماه آینده تعیین کننده نخواهد بود تا زمانی که پاکستان امنیت کشور 

را در گیرو خود داشته باشد.
دو  این  است.  کشور  از  مهاجرت  و  بیکاری  معضل  بعدی  موضوع 
مسئله در تعیین و چه گونگی امنیت نقش اصلی دارد. تا زمانی که به 
مسایل اجتماعی مثل اشتغال توجه نشود و مهاجرت ها هم چنان دوام 
پیدا کند، امکان این که ما از نظر امنیت به ثبات قابل اطمینان دست 
پیدا کنیم، اگر نه ناممکن حداقل دشوار است. گراف بیکاری در کشور 
به دلیل عدم  فراوانی وجود دارد که مردم  باال است و گزارش های 
تأمین معیشت زندگی شان، به صفوف مخالفان مسلح پیوسته است. 
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آن ها  هستند.  احمق  آمریکا  رهبران  است:  ترامپ  دونالد  با  حق 
زمانی که مساله ی  نیستند؛ حداقل  بازنده  از دسته ای  چیزی غیر 
افغانستان و پاکستان به میان می آید. بعد از رویدادهای مهم این 

هفته، تنها نتیجه ای که می توان به آن دست یافت همین است.
کاهش  با  رابطه  در  اوباما  رییس جمهور  بیانیه ی  رویداد،  اولین 
سرعت خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده از افغانستان است. 
نفر،   1000 درحدود  سربازان  از  اندکی  تعداد  تنها  حفظ  به جای 
پایان سال 2016 و 5500  تا  براساس برنامه ی جدید 9800 نفر 
ماموریت  بود.  خواهند  مستقر  افغانستان  در   2017 پایان  تا  نفر 
آن ها محدود به آموزش نیروهای افغان و حمایت از عملیات های 
ضدتروریستی است. به گفته ی اوباما، این امر به پیشرفت »فرآیند 
دایمی«  سیاسی  »راه حل  یافتن  و  افغانستان«  رهبری  به  صلح 
کمک می کند که در نهایت باعث می شود کابل به »یک متحد 

پایدار و متعهد« تبدیل گردد.
اگر گمان می کنید این تصویر خوب تر از آن است که حقیقت داشته 
باشد، درست فکر می کنید. این سیاست جدید، در بهترین حالت 
بانداژبستن  تنها  سرمایه-  و  جانی  احتمالی  هزینه ی  به  –باتوجه 
نامی  گالوال، محقق  دیوید  درد.  درمان  بدون  است  بر روی زخم 
فرانسوی که پدرخوانده ی ایدئولوژیک عملیات ضدشورش ایاالت 
متحده است، سال ها قبل به این درک رسیده بود حمایت از کشور 
همسایه می تواند به آسانی باعث حفظ شورش ها شود. ماموریت 
ایالت متحده در افغانستان، تازمانی که ارتش پاکستان هم چنان به 
افغانستان، شبکه ی حقانی، و دیگر  از طالبان  رواداری و حمایت 
سرویس  شد.  نخواهد  موفق  دهد،  ادامه  تروریستی  گروه های 
طرح  را  مساله  این  که  سال هاست  نیز  متحده  ایاالت  اطالعاتی 

می کند.
اوباما، تاحدی این مشکل را به رسمیت می شناسد. او در تاریخ 15 
اکتبر گفت »پناه گاه های امن طالبان و دیگر گروه های تروریستی 
باید به پایان برسند« و اضافه کرد که او در سفر هفته ی آینده ی  
این  با  دررابطه  واشنگتن،  به  شریف  نواز  پاکستان  نخست وزیر 
مساله با او گفتگو خواهد کرد. کاخ سفید و دستگاه سیاست خارجی 
تنها  اسالم آباد  که  هستند  باور  این  بر  هم  هنوز  متحده  ایاالت 
تروریستی  سازمان های  مثبت سرکوب  نتایج  درمورد  تا  دارد  نیاز 

متقاعد شود. 
بهتر است این حرف های بیهوده را کنار بگذاریم. مشکل اساسی 
که ایاالت متحده در این منطقه با آن روبرو است، دیگر القاعده یا 
طالبان نیستند؛ بلکه ارتش پاکستان است که همواره اهداف خود 
را نسبت به آن چه این کشور باید از آن دفاع کند، در اولویت قرار 
می دهد. ارتش پاکستان، در حمایت از تروریست ها علیه افغانستان، 
اواخر( آمریکایی ها، سابقه ای 40 ساله دارد. حتی  این  هند و )در 
باوجود این که حمله ی مستقیمی از پاکستان صورت نگرفته است، 
شکی وجود ندارد که این ارتش و سازمان اطالعاتی اش، اداره ی 
رهبر  از  و  داده  پناه  بن الدن  اسامه  به  آی.اِس.آی،  استخباراتی 
طالبان مال عمر حمایت کرده  است. سیاست حمایت از تروریسم، 
برخاسته از یک ایدئولوژی فراگیر، ضرورت های سیاسی و منافع 
افراطی  اسالم گرایی  از  مدت ها  برای  ارتش  این  است.  مشترک 
استفاده کرده است و تهدیدات خارجی را برای تحکیم اولویت های 
تجهیزات  تا  سیمان  از  که  تجاری اش  منافع  تقویت  و  سیاسی 

ارتباطات از راه دور را دربر می گیرد، طرح می کند. 
ضددولتی  تظاهرات  نمی دهد.  ارایه  چندانی  کمک  شریف  نواز 
طراحی شده توسط ارتش در سال 2014، او را وادار کرد تا سیاست 
تفسیرگران  از  بسیاری  واگذار کند.  ارتش  به  را  امنیتی  و  خارجی 
درحال  کردند.  توصیف  نرم«  به عنوان »کودتای  را  آن  پاکستانی 
نخست وزیر،  که  باورند  این  بر  جدی  به طور  کمی  تعداد  حاضر، 

دستورات مستقیمی از اسالم آباد صادر می کند.
ادامه ی  با  دررابطه  پاکستان  با  مواجهه  از  متحده  ایاالت  چرا 
صادرات تروریست خودداری می کند؟ پاسخ ساده است: سالح های 

هسته ای. پاکستان به طور مداوم درحال افزایش ذخیره ی هسته ای 
تا 20 کالهک  برای 16  تولیدات ساالنه اش  اکنون  خود است و 
بود.  دهلی  هسته ای  برنامه ی  آن ها  توجیه  درابتدا،  است.  کافی 
برای حدود 5 کالهک کافی  تنها  تولیدات ساالنه ی هند  اگرچه 
است. هند ذخیره ای درحدود 90 تا 110 کالهک هسته ای دارد. 
تصور می شود که ذخیره ی پاکستان حدود 110 تا 130 کالهک 
است )بعضی از کارشناسان باور دارند که باید تعداد دو برابر این 
اندازه را درنظر داشت(. اما اگر فقط یک طرف مسابقه بدهد، این 

مسابقه ای تسلیحاتی نیست.
بهانه ی  دیگر  هند  با  هسته ای  برابری  درحال حاضر،  که  آنجا  از 
برای  غیرموجه  و  بی اساس  دالیلی  به  پاکستان  نیست،  معتبر 
این  از  یکی  است.  شده  متوسل  هسته ای اش  گسترش  توجیه 
دالیل، نکوهش دکترین ارتش هند »Cold Start« است 
حمله ی  یک  درپی  پاکستان  به  واکنشی  تهاجم های  احتمال  که 
تروریستی را طرح می کند. بدون شک، ارتش هند این دکترین را 
در سال 2004 درنظر داشته است –اما نظامیان یا دولت هند هرگز 
رسما آن را تایید نکردند. هم چنین استراتژیست های پاکستانی که 
روابط گسترده ای با ارتش دارند، هزینه های دفاعی، نوسازی های 
نظامی، و حتی شعارهای ظاهرا متخاصم هند را به عنوان دالیل 
جبران  برای  هسته ای  سالح های  به  تکیه  برای  اسالم آباد 
موارد،  این  کرده اند.  مطرح  کشور  دو  میان  فزاینده  شکاف های 
سالح های  افزایش  برای  مناسب  دستاویزهایی  از  بیش  چیزی 

هسته ای پاکستان نیستند.
نیست؛  هند  پاکستان،  واقعی گسترش سالح های هسته ای  دلیل 
بلکه باج گیری از ایاالت متحده است. واشنگتن به اندازه ای نگران 
قرارگرفتن  استفاده  مورد  یا  فروش، سرقت، گم شدن، خرابکاری، 
براساس  بوش،  دبلیو  جورج  دولت  در  که  است  هسته ای  سالح 
گزارش ها، حدود 100 میلیون دالر در تالش برای تامین زرادخانه ی 
ارتش  از سال 2001،  بود. درعین حال،  هسته ای اش هزینه کرده 
نظامی،  حمایت های  برای  دالر  میلیارد   20 درحدود  نیز  پاکستان 

از ایاالت متحده دریافت کرده است –اگرچه این کشور هم چنان 
به حمایت از گروه هایی مانند شبکه ی حقانی که صدها آمریکایی 

را کشته، ادامه داده است. این بزرگ ترین زورگیری تاریخ است.
که  است  این  می شود  ترفند  این  برجسته ترشدن  باعث  آن چه 
به  نگاهی  نمی شود.  آن  متوجه  حتی  باج خواهی  این  قربانی 
بیندازید.  هفته  این  در  افغانستان-پاکستان  عمده ی  رویدادهای 
سانگر  دیوید  و  واشنگتن پست  در  ایگناتیوس  دیوید  که  هم چنان 
بر  کنترل ها  تا  دارد  درنظر  سفید  کاخ  گفته اند،  نیویورک تایمز  در 
سوخت  و  تجهیزات  هسته ای،  تکنولوژی  به  پاکستان  دسترسی 
غیرنامی را در ازای وعده های پاکستان برای محدودکردن برنامه ی 
ایگناتیوس  که  همان طور  دهد.  کاهش  هسته ای اش،  تسلیحات 
اشاره کرد، چنین توافقی رابطه ای نزدیک با همکاری های پاکستان 
در افغانستان دارد و احتماال نوعی دلجویی از پاکستان است تا این 

کشور را به پای میز مذاکره بازگرداند. 
 nuClear( هسته ای  »جریان  وسوسه انگیز  پیشنهاد  اما 
سیاست  این  حامیان  که  -چنان   »)mainStreaming
لحظه ای  برای  است.  افتضاح  ایده ای  می کنند-،  توصیف  را  آن 
این  یا  است  تروریسم  حامی  دولتی  پاکستان  که  کنید  فراموش 
معامله انگیزه ای برای رفتارهای نامناسب خواهد بود. این معامله 
انتظارات  باالبردن  در  متحده  ایاالت  طوالنی  سابقه ی  ادامه ی 
که  ناامیدی ها  از  تاریخی  است.  آن ها  برآورده نکردن  و  پاکستان 
زده  دامن  کشور  این  در  ضدآمریکایی  جریان  به  مدت ها  برای 
پاکستان  سابقه ی  به  باتوجه  نوع،  این  از  هسته ای  توافق  است. 
در گسترش سالح های هسته ای دوگانه، با مخالفت هایی در درون 
از  پس  حتی  شد.  خواهد  مواجه  کنگره  و  متحده  ایاالت  دولت 
هسته ای  قدرتمند  بلوک  هسته ای،  تامین کنندگان  گروه  نیز،  آن 
بین المللی از 48 کشور که ایاالت متحده نیز در آن عضویت دارد، 

آن را همیشه وتو خواهد کرد. 
خود  تعهدات  بر  اسالم آباد  که  ندارد  وجود  تضمینی  عالوه براین، 
بلندمدت  تعهد  ازای  در  واشنگتن  باشد.  پایدار  توافق  این  در 
پاکستان برای محدودکردن برنامه ی هسته ای اش، در کوتاه مدت 
به پاکستان کمک خواهد کرد. اسالم آباد هرگز در گذشته عالقه ای 
برای حفظ این تعهد نشان نداده است. درنهایت، آنچه پاکستانی 
دست  از  هسته ای اش  انزوای  درصورت  انرژی،  منابع  به  نیازمند 
به  دست یابی  از  جهانی  جامعه  چیزی  آن  از  بیشتر   داد  خواهد 
چنین معامله ای به دست می آورد. بنابراین، پیش از این که »جریان 
به شکل جدی   »)nuClear mainStream( هسته ای 
درنظر گرفته شود،  بار اصلی مسئولیت بر عهده ی پاکستان است 
فعالیت های  درمورد  –صادقانه  بدهد  نشان  را  خود  نیت  حسن  تا 
گذشته اش در گسترش سالح های هسته ای صحبت کند، حمایت 
از تروریسم را به عنوان سیاست دولتش متوقف کرده، و یک موضع 
هسته ای ثابت اتخاذ نماید. اگر چنین توافقی صورت بگیرد، منجر 
به ویرانی روابط ایاالت متحده با هند خواهد شد که در سال های 
فرایندهای  و  حقوقی  و  سیاسی  حلقه های  از   ،2008 تا   2005
تا سوخت،  شود  داده  اجازه  هند  به  تا  است،  کرده  عبور  بسیاری 
حسن نیت  کند.  وارد  غیرنظامی  هسته ای  تکنولوژی  و  تجهیزات 
بود،  ایجاد شده  توافق  ازطریق آن  برای هند، که  ایاالت متحده 

یک شبه از دست خواهد رفت. 
قرارداد پیشنهادی برای جریان اصلی برنامه ی هسته ای پاکستان 
و شکست در خطاب قراردادن نقش پاکستان در افغانستان، تنها 
از  کامال  سفید  کاخ  می آید  به نظر  هستند.  مبهم  سروصداهایی 
مساله  این  است.  شده  دور  آسیا  امنیتی  و  سیاسی  واقعیت های 
درباره ی یک  آن، هنوز  و کارشناسان  ایاالت متحده  مقامات  که 
»فرمانده ی سرکش« با »همفکری افراطی« که درپی کنترل بر 
بمب هسته ای پاکستانی نگران هستند، عجیب و مضحک به نظر 
می آید. ارتش پاکستان، سال ها قبل به سوی رفتارهای افراطی و 

سرکشی رفته است. 
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من گاهی وقت ها گرفتار توهم می شوم. نمی گویم که گرفتار توهم شدن 
همیشه بد است، گاهی توهمات قشنگی سر راهم قرار می گیرد. مثاًل سال 
1390 هجری شمسی بود و قرار بود من از دانشگاه فارغ شوم. فارغ شدم و 
اولین ماموریتی که سر راه من قرار گرفت، یافتن یک شغل بود. البته قبل از 
این که خانواده ام این انتظار را از من داشته باشد، خودم این ماموریت را برای 
خودم تعریف کردم. زمستان را صبر کردم و با شروع بهار، جست وجوی من 

آغاز شد. 
شغلی  یافتن  به  امیدوار  هم چنان  من  می گذشت،  دیگری  پی  یکی  روزها 
بودم. خوب یادم است، روزی که پا از لحد دروازه ی خانه بیرون گذاشتم، 
شرایط  واجد  بست  فالن  در  و  رفته  وزارت  فالن  به  امروز  می کردم  فکر 
شمرده شده و بعد از چند تست و امتحان، به حول و قوه ی اهلل جل شأنه 
استخدام می شوم. اما به محضی که در وزارت مذکور می رسیدم، چهره  و 
برخورد کارمندان را می دیدم، فوراً از توهم دست یافته خارج می شدم و با 
صبر تمام به خود می گفتم، تو باآلخره استخدام می شوی. صبر و استقامت 

داشته باش! این یک مثال.
طرف  به  دواخانه  گوالیی  از  که  وقتی  هر  است  روز  چند  دیگرش،  مثال 
من  می کنم  فکر  است،  معنوی  فضا  بس  از  می روم،  مزاری  شهید  میدان 
وسط کربال قرار دارم. حس می کنم همین حاال باشد که »شمر حرام زاده« 
دو تیر حواله ی گلوی من بکند. نمی دانم این حس به شما هم دست داده یا 
نه؟ اما برای من وحشت  ناک تمام می شود. می خواهم فریاد کنم که هل من 
الناصر ینصرنی که یک دفعه چشمم به 4-5 موتر زباله می افتد که در ردیف 
کربال  این جا  نه  که  می شوم  مطمئن  دارد.  قرار  فروشی  پرچم  غرفه های 
نیست، کابل عزیز است. دوباره امیدوار می شوم که نه شمری در این حوالی 
است و نه حرمله ای. بعد پیش خود می گویم که زباله ها همیشه بد نیست. در 
مواقع خاص، وجود انبارهای از زباله در جدول میان سرک ها، نعمت است. از 
مردمی که زحمت کشیده این زباله ها را انبار کرده و از شهرداری که حاضر 
نیست آن ها را انتقال دهد، متشکر می شوم. این ها مجموعًا باعث می شود 
که من از توهم »این جا کربالست و قرار است تیری از کمان شمر حرام زاده 
از خوش حالی  دلم می شود  فارغ می شوم.  رها شود«  گلوی من  مقصد  به 

کرایه موتر را سه برابر حساب کنم...
اگر اجازه بدهید از توهمات قشنگ هم یک مثال بیاورم. آشغالوفسکی در 
کتاب مشهورش »چه وقت بمیریم؟« یک پیشنهاد قشنگ برای جوامعی 
که هنوز توسعه نیافته اما در مسیر توسعه قرار دارند، دارد. او می گوید که 
اگر مردم سکوت نکنند، حرف دل خویش را بگویند، بر کژی ها اعتراض و از 
راستی ها تقدیر نمایند، بستر برای سرعت بخشیدن رشد و رسیدن به توسعه 
آماده می شود. مخصوصًا اگر مردم این جوامع به جای گیردادن به هم دیگر 
و مصروف شدن به برنامه های نمایشی، عماًل وارد کار شوند. آشغالوفسکی 
موفق  آن هایی که  جوامع،  این  در  فساد  بودن  باال  نسبت  به  که  می گوید 
می شوند به منابع مالی دست یابند، همیشه در فکر خوش گذرانی و خواب 
اند. وی این دو مسئله را در کنار سکوت قرار داده و عامل اصلی ناکامی 
آشغالوفسکی،  پیشنهاد  این  به  توجه  با  من  می داند.  نیافته  توسعه  جوامع 
گاهی برای تمام مردم وظیفه درست می کنم. مثاًل کسی را رییس جمهور 
مقرر می کنم که جز منافع ملی )منافع همه مردم نه منافع خانواده گی( به 
پارلمان  به  اساس شایستگی  بر  را  تمام وزرایش  نمی اندیشد.  چیز دیگری 
پیشنهاد می کند نه بر اساس مصلحت های سیاسی و قومی. وکال را طوری 
را  را سیاه، سپید  ندارند. سیاه  با حکومت  تعارفی  که هیچ  تعریف می کنم 
سپید خوانده و مانع چپاول می شوند. مردم را حساس و جدی می بینم. به 
هیچ  انتخابات  در  یا  نمی دهد  رای  خانواده گی  روابط  به خاطر  وکیلی  هیچ 
تطمیعی در کار نیست. و باآلخره فکر می کنم که همه از پی بیشتر دانستن 
اند. دوست دارند تازه باشند و تاز گی بیاورند... یک دفعه متوجه می شوم که 
نیم ساعت است در تشناب آمده ام. به محض خروج از اندیشه گاه، خبری 
از نظم و هم آهنگی در جامعه نیست. با آن که هنوز معلوم نیست انتخابات 
پارلمانی چه وقت برگزار می شود یا اصاًل برگزار نخواهد شد؛ می بینم که در 
فیس بوک برایم پیام داده که بیا از فالنی استاد در انتخابات پارلمانی حمایت 

کنیم چون از منطقه ماست. هیچ چه دیگه، فارغ می شوم. 
اما در اخیر یک پیشنهاد دارم، بیایید هر روزی که از خانه به مقصد کار، 
یا هرجای دیگری که  به مقصد حمام  بازار،  به مقصد  دانشگاه،  به مقصد 
منظر عقل  از  پیش خود  را  راه می افتند  در مسیر  اتفاق های که  می رویم، 
تحلیل کنیم. مثاًل فرض کنید مادری را در کوچه می بینید که دست پسر 
می کند  پیشنهاد  پسرش  به  و  می گردد  بر  خانه  به  و  گرفته  را  کوچکش 
که اول کار خانگی ات را انجام بده، بعد برو فوتبال کن. بعدش پسری را 
می بینید که بغل بایسکلش ام.پی.فور پلیر نصب کرده، موزیک روشن کرده 
که صدایش هم تا آخر بلند است. بعدش می بینید که مردی از پشت تلفن 
آمدی  از ظهر  بعد  چهار  تا ساعت  اگر  که  می کند  تهدید  را  دیگری  یکی 
خوب، اگر نیامدی فالنت را فالن می کنم. همه ی این اتفاق ها را کنارهم 
شما  برای  یکی  کدام  ببینید  کنید.  سورت بندی  عقلی  لحاظ  از  داده،  قرار 

جذاب است؟ 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

بلند شویم

استراتژی افغانستان- پاکستاِن ایاالت متحده، 
دیوانگی محض است

فارین پالیسی/ دروا جایشنکر

مرتجم: معصومه عرفانی

چرا ایاالت متحده از مواجهه 
با پاکستان دررابطه با ادامه ی 

صادرات تروریست خودداری می 
کند؟ پاسخ ساده است: سالح های 
هسته ای. پاکستان به طور مداوم 
درحال افزایش ذخیره ی هسته ای 

خود است و اکنون تولیدات 
ساالنه اش برای 16 تا 20 کالهک 
کافی است. درابتدا، توجیه آن ها 

برنامه ی هسته ای دهلی بود. اگرچه 
تولیدات ساالنه ی هند تنها برای 
حدود 5 کالهک کافی است. هند 

ذخیره ای درحدود 90 تا 110 کالهک 
هسته ای دارد. تصور می شود که 

ذخیره ی پاکستان حدود 110 تا 130 
کالهک است )بعضی از کارشناسان 
باور دارند که باید تعداد دو برابر 
این اندازه را درنظر داشت(. اما اگر 
فقط یک طرف مسابقه بدهد، این 

مسابقه ای تسلیحاتی نیست.
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خبر  نشر  با  عالی  تحصیالت  وزارت  روز:  اطالعات 

نامه ای از آغاز برنامه ی ماستری در بخش های مختلف 

حقوق زنان و جندر به دانشجویان زن در دانشگاه کابل 

خبر داده است. 

برنامه  این  اندازی  راه  که  است  آمده  خبرنامه  این  در 

آموزشی، زمینه ی آموزش دادخواهان آینده برای تساوی 

و  زنان  علیه  مورد جندر، خشونت  در  تحقیق  جنسیت، 

گروه های محروم و آگاهی دهی در مورد مسئولیت های 

اجتماعی زنان و مردان را فراهم می کند. 

هر دوره آموزشی این برنامه دو سال طول خواهد کشید 

و در آن موارد مربوط به تساوی جنسیت و حقوق زنان، 

فقر،  کاهش  در  زنان  نقش  حقوقی،  محافظت های 

حل منازعات، نقش آفرینی در جامعه مدنی و سیاست 

تدریس خواهد شد.

مومند،  فریده  میزان،   25 شنبه،  روز  به  را  برنامه  این 

وزیر تحصیالت عالی افتتاح کرده است.

به  و  کوریا  کشور  مالی  کمک  به  ماستری  برنامه ی 

پیشنهاد ) یو ان دی پی( آغاز شده است.

اطالعات روز: وزارت دفاع با نشر خبرنامه ای از کشته 

شدن 85  طالب مسلح در 24 ساعت گذشته خبر داده 

است.

نیروهای  پاک سازی  عملیات  نتیجه ی  در  افراد  این 

ارتش در هشت والیت کشته شده اند.

خبرنامه افزوده که در این عملیات 10 تن از نیروهای 

ارتش نیز کشته شده اند.

به گفته ی وزارت دفاع، این عملیات که در والیت های 

لوگر،  فراه،  هرات،  وردک،  میدان  کاپیسا،  لغمان، 

دیگر  طالب   67 است،  گرفته  صورت  هلمند  و  بغالن 

نیز زخمی شده اند.

عملیات  این  جریان  در  که  افزوده  خبرنامه  هم چنان 

زیادی  مقدار  و  خنثا شده  و  ماین کشف  حلقه  چندین 

جنگ افزار به دست نیروهای امنیتی افتاده است. 

اطالعات روز: مقام های امنیتی در بادغیس گفته اند که 

ولسوال نام نهاد طالبان براى ولسوالى مقر این والیت در 

جریان یک درگیری کشته شده است. 

رحيم داد، فرمانده پوليس محلى در منطقه ی سنگ آتش 

مقر گفته است که طالبان مسلح، ساعت ١٠ جمعه شب 

بر پاسگاه پوليس محلى اين منطقه حمله نموده اند که 

درگیری تا ساعت چهار صبح ادامه داشته است. 

وی افزوده که این پاسگاه پولیس محلی به تصرف طالبان 

درآمده است و در جریان درگیری دو پولیس کشته، دو 

تن زخمی و دو تن دیگر را طالبان با خود برده اند. 

به گفته ی رحیم داد، موال محمد، ولسوال نام نهاد طالبان 

سه  و  شده  کشته   درگیری  این  در  ولسوالى  اين  براى 

مهاجم طالب زخم برداشته اند.

شوراى  رييس  قادسى،  بهاءالدين  حاجى  حال  این  با 

واليتى بادغيس نيز اظهارات رحيم داد را تاييد نموده و 

گفته است که تعداد زیادی از خانواده هایی که در این 

منطقه زندگی می کردند، در اثر جنگ بی جا شده اند اما 

در جریان درگیری به مردم ملکی آسیبی نرسیده است. 

طالبان نیز تصرف این پاسگاه پولیس محلی را تایید و 

گفته اند که در این حمله دو پوليس کشته و دو تن ديگر 

را بازداشت نموده اند. 

خود  نیروهای  شدن  زخمی  و  تلفات  مورد  در  آن ها  اما 

چيزى نگفته اند.

آغاز مقطع ماستری
 در دانشگاه کابل در رشته 

»جندر« و مطالعات زنان

کشته شدن 85 طالب مسلح 
در 2۴ ساعت گذشته

ولسوال نام نهاد طالبان 
برای مقر بادغیس کشته شد
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روستانشینان گفتند وقتی جنگ جویان دولت اسالمی دره ی مهمند 

نمک  شان  دشمنان  زخم های  بر  درآوردند،  شان  تصرف  به  را 

پاشیدند. سپس، دستان آن ها را در روغن جوش گرفتند. ]داعش[ 

آزار و اذیت  را  بودند، آن ها  را بسته  از روستانشینان  چشم گروهی 

بود،  جاگزاری شده  آن ها  زیرپای  در  که  انفجاری  مواد  با  و  کرده 

منفجر کردند.

روستانشین  هزاران  با  همراه  که  قومی  بزرگ  یک  ناموس،  ملک 

را  برادرم  دندان های  »آن ها  گفت:  بودند،  کرده  فرار  دره  از  دیگر 

کشیدند، قبل از این که او را وادار کند روی بمب بنشیند.«، »آن ها 

از طالبان و هر گروه دیگری که دیده ایم، بدتر اند«.

افغان ها که برای بیش از سه دهه در جنگ بوده اند، با خشونت هایی 

حتا  اما  هستند.  آشنا  شده اند،  مرتکب  ملیشه ها  و  ارتش ها  که 

گروه   – افغانستان  در  اسالمی  دولت  ظهور  آن ها،  معیارهای  با 

بنیادگرایی که از شرق میانه سر بلند کرد – طلیعه دوره جدیدی از 

بی رحمی و وحشی گری است.

داعش بُعد تازه ای را برای جدال آینده ی افغانستان اضافه می کند 

اوباما  باراک  جمهور  رییس  که  است  عمده ای  دلیل  یک  این  و 

طرحی را برای حفظ حدود 5000 نیروهای امریکایی پس از سال 

آینده در افغانستان در نظر دارد. فرمان  آن ها در برخی از مناطق، 

حقوق  و  پرورش  و  آموزش  زمینه ی  در  دست آوردهایی  به  تهدیدی 

زنان است که به کمک مالی ایاالت متحده تامین شده اند. آن ها 

باعث شده اند طالبانی که خود نیز بی رحمی هایی را مرتکب شده اند، 

آیند  به یک جانشین خوش  ندارد،  مناطقی که حکومت حضور  در 

تبدیل شوند. تصویر نادری از سربلند کردن و فعالیت این گروه در 

جنگ  اصلی  میدان   – ننگرهار  والیت  به  سفر  از  قلمروش،  داخل 

داعش – و مصاحبه ها با مقام های محلی، بزرگان قبایل و بیش از 

ده روستانشینی که از مناطق تحت کنترل این ملیشه ها فرار کرده 

جدید  میدان  در  ]روستانشینان[  آن ها  است.  آمده  دست  به  اند، 

جنگ شدید بر سر قدرت و قلمرو میان جنگ جویان دولت اسالمی 

و طالبان که هواپیماهای جنگی امریکایی هردو طرف را بمباردمان 

می کنند، گیر مانده بودند.

شان  میانه  شرق  هم تایان  بی رحمی  و  ستم  آیینه  آن ها  هرچند 

هستند؛ اما ملیشه های ]داعش[ در افغانستان از مجموعه شرایط 

آمده اند.  جنگ  به  متفاوت  نسبتا  دیدگاه  با  و  برخواسته   متفاوت 

تأسیس یک خالفت  دنبال  به  میانه  در  شرق  داعش  حالی که  در 

آرزوهای  جنگ جویان  از  برخی  این جا  در  است،  جهانی  اسالمی 

طالبان،  وسطایی  قرون  اجتماعی  نظم  دوباره  ایجاد  دارند:  محلی 

در  که  تابوهایی  زنان؛  و  دختران  بر  شده  وضع  تابوهای  به ویژه 

قبل  دهه  دو  در  بار  نخستین  برای  که  زمانی  از  ساحات  بسیاری 

طالبان  جنگ جویان،  اکثریت  شده اند.  کم رنگ  شدند،  تحمیل 

ناراضی افغانستان و پاکستان هستند، تعدادی از آن ها در تابستان 

چشم  تک  رهبر  عمر،  محمد  مال  که  این  افشای  با  جاری  سال 

طالبان[  ]گروه  ترک  به  است،  مرده  قبل  سال  دو  از  بیش  آن ها، 

در  ]داعش[  اصلی  پایگاه  با  آن ها  آیا  این که  شدند.  تحریک 

گروه  این  از  ندارند، صرف  یا  دارند  مالی  یا  عملیاتی  پیوند  سوریه 

می کنند،  استفاده  توجه  جلب  برای  آن  نام  از  یا  می گیرند  الهام 

آن ها چه گونه  نیست که  نیست. هم چنان مشخص  هنوز مشخص 

کمک های مالی هنگفت و اسلحه سنگین به دست می آورند. احمد 

 – ننگرهار  والیت  مرکز  آباد  جالل  در  قانون گذاری  حضرت،  علی 

به  ورودش  هنگام  الدن  بن  اسامه  و  است  آلودی  خاک  شهر  که 

کرد: »در  اعالم   - به سر می برد  آن  در   1996 در سال  افغانستان 

]درگیر[  اکنون  ما  است.  یافته  پایان  طالبان  دوران  ما،  مناطق 

درامه ی جدید هستیم«. 

ماه  در  بین المللی  و  امریکایی  نیروهای  اکثریت  خروج  زمان  از 

کرده  تاز  و  تاخت  افغانستان  در  تدریج  به  اسالمی  دولت  دسامبر، 

القاعده/طالبان سازمان  بر  است. گزارش ماه گذشته گروه نظارت 

ملل متحد دریافت که هواداران این گروه در حال افزایش است و 

این گروه در 25 والیت از 34 والیت کشور به دنبال سرباز گیری 

پای  با  افغان  هزار  ده ها  بدین سو،  جوالی  ماه  اواخر  از  است. 

سرشاهی،  به  آن ها  از  بسیاری  کرده اند.  فرار  منطقه  این  از  پیاده 

می آیند؛  دارد،  فاصله  جالل آباد  از  مایل   20 تقریبا  که  دهکده ای 

ناهموار  حیاط های  یا  ناشده  تکمیل  خانه های  در  آن ها  جایی که 

باشندگان خودی آن مسکن گزیده اند.

جنگ جویان طالبان و دولت اسالمی در تابستان سال جاری برای 

کنترل این دره شدیدا جنگیدند. حدود 25 تن غیرنظامی، به شمول 

کودکان، کشته شدند. در زمان آرامی، جنگ جویان دولت اسالمی 

از بلندگوها برای تشویق اعضای طالبان و روستانشینان به پیوستن 

گفتند،  »آن ها  کرد:  یادآوری  جان  کردند.  استفاده  گروه  این  به 

که  بسیاری ها  شوید«.  محلق  ما  با  باید  است.  مرده  عمر  »مال 

مجذوب سازمان داعش، اسلحه و توانایی آن در پرداخت معاشات 

دلپذیر حدود 500 دالر، شدند؛ به آن ها ملحق شدند.

داشتند،  بلند  ریش های  و  موها  اکثرا  که  پوش  سیاه  جنگ جویان 

چند  ظرف  در  دادند  دستور  روستانشینان  به  و  رفتند  خانه به خانه 

و  مواشی  آن ها  کنند.  ترک  را  مزرعه های شان  و  خانه ها  ساعت 

که  گفتند  روستانشینان  کردند.  ضبط  را  روستانشینان  محصوالت 

را  ازبکستان  و  چچن  از  خارجی ها  از  تعدادی  جنگ جویان  این 

سازمان  بازجویان  اما  ندیده اند؛  را  عربی  آن ها  بودند.  شامل  نیز 

دولت  70 جنگ جوی  که حدود  گفتند  گزارش شان  در  متحد  ملل 

اسالمی از عراق و سوریه اکنون در افغانستان می جنگند. 

به طالبان سوزانده شدند. در برخی  افراد مظنون وفادار  خانه های 

مسجد  به  را  باشندگان  و  قبایل  بزرگان  ملیشه ها  این  روستاها، 

مجموع،  در  شدند.  گرفته  گروگان  آن ها  جایی که  کردند؛  تطمیع 

بیش از 120 تن ربوده شده و به کوه ها برده شدند.

شدند.  متهم  طالبان  از  حمایت  به  گروگان   10 آگست،  ماه  در 

شده  کنده  تازه  که  زمینی  بلندی  روی  که  بود  شده  گفته  آن ها  به 

در  بعدا  آن ها  اعدام  بود.  انفجاری  مواد  زمین  زیر  بزنند.  زانو  بود، 

ملک  شد.  نشر  بود،  شده  تولید  ماهرانه ای  شکل  به  که  ویدیویی 

ناموس که برادرش، محمد یونس، را در این ویدیو شناسایی کرده 

است، گفت: »حتا یهودیان و مسیحیان مسلمانان را به این شکل 

نخواهند کشت«. 

دختران  که  خانواده هایی  به  کوت،  و  باال  ده  دیگر،  ولسوالی  در 

سفید  پرچم  خانه های شان  بر  که  داده اند  دستور  دارند  مجرد 

که  خانواده هایی  پرچم.  یک  خانواده  دختر  هر  برای  برافرازند، 

به  ملیشه ها  افرازند.  بر  سرخ  پرچم های  باید  دارند،  بیوه  ]زن[ 

زنان  دختران،  و  زنان  این  که  بودند  داده  اطالع  روستانشینان 

جنگ جویانی خواهند بود که جدیدا استخدام می شوند.

خانواده اش  با  اخیرا  که  پولیسی  افسر  ساله،   23 الله،  حیات 

را  فرمان ها  این  »اگر  گفت:  است،  کرده  فرار  کوت  ولسوالی  از 

که  می گویند  روستانشینان  می برد«.  را  ما  سر  داعش  نپذیریم، 

دستور برافراشتن پرچم ها یک نشانه شوم است. در جامعه قبیله ای 

وادار  اغلب  است،  شده  جنسی  تجاوز  او  بر  که  زنی  افغانستان، 

می شود با متجاوز ازدواج کند. احمد علی حضرت گفت: »البته که 

دستورات  اما  کنند«.  تجاوز  آن ها  بر  تا  می برند  را  زنان  این  آن ها 

سخت و اقدامات تنبهی دولت اسالمی به دوباره اندیشی به طالبان 

منجر شده است. حیات الله گفت: »بین شیوه رفتار طالبان با مردم 

و رفتاری که فعال داعش با مردم دارد، تفاوت بسیار کالن است. 

من طالبان را ترجیح می دهم«. 

تاخت و تاز داعش در افغانستان، 
بدتر از طالبان

برگردان: حمید مهدوی

منبع: واشنگنت پست

باال  ده  دیگر،  ولسوالی  در 
که  خانواده هایی  به  کوت،  و 
دستور  دارند  مجرد  دختران 
خانه های شان  بر  که  داده اند 
برای  برافرازند،  سفید  پرچم 
پرچم.  یک  خانواده  دختر  هر 
بیوه  ]زن[  که  خانواده هایی 
سرخ  پرچم های  باید  دارند، 
به  ملیشه ها  افرازند.  بر 
داده  اطالع  روستانشینان 
بودند که این زنان و دختران، 
زنان جنگ جویانی خواهند بود 

که جدیدا استخدام می شوند.



پس از چندین روز درگیری های خشونت بار، جنگ جویان طالبان در 
نهایت روز سه شنبه از والیت شمالی قندوز عقب نشینی کردند. این 
والیت، اولین شهر مرکزی بود که آن ها در طی 14 سال گذشته موفق 

به تصرف آن شده بودند.
از  هفته  این  در  که  متحد  ملل  سازمان  ارشد  مقامات  از  یکی  اما 
افغانستان بازگشته است، اخطار داد که بدون افزایش بودجه، بحران 
انسانی در آن والیت و دیگر مناطق در این کشور، ممکن است از 

کنترل خارج شود.
امور  هماهنگی  برای  ملل  سازمان  عملیات  مدیر  گینگ،  جان 
پالیسی  فارین  به  نیویورک،  از  تلفنی  مصاحبه ای  در  بشردوستانه، 
بشردوستانه  فعالیت های  طالبان،  خشونت های  از  موجی  که  گفت 
رکود  که  خطراتی  دیگر،  طرفی  از  می کند.  دشوارتر  روزبه روز  را 
اقتصادی در این کشور ایجاد کرده است، منجر به »فرار مغزها« شده 
به مقصد  افغانستان را  افغان، به طور گروهی  است؛ تحصیل کردگان 

اروپا ترک می کنند.
به  آمریکایی  نیروهای  هوایی  حمله ی  از  پس  روز  یک  تنها  گینگ 
شفاخانه داکتران بدون مرز در قندوز در 3 اکتبر، وارد افغانستان شد. 
این حمله منجر به مرگ حداقل 22 نفر و جراحت ده ها تن دیگر شد. 
تصرف قندوز توسط طالبان در اواخر ماه سپتامبر، باعث شد تا دولت 
افغان به سرعت نیروهایش را برای بازپس گیری این منطقه، به آن جا 
بفرستد. نیروهای افغان در این درگیری توسط جنگنده های آمریکایی 
هواپیماهای  از  یکی  می شدند.  پشتیبانی  ویژه  عملیات  نیروهای  و 
ایاالت متحده که برای پشتیبانی از ضدحمله های نیروهای افغان در 

منطقه پرواز می کرد، مسئول این حمله ی هوایی ویران گر است. 
این حمله ی مرگ بار، و اعتراف پنتاگون به این که اشتباهی صورت 
گرفته است، بار دیگر توجه عمومی را به سمت افغانستان جلب کرد. 
این کشور، برای ماه ها تحت الشعاع درگیری های دیگری مانند مبارزه 
علیه داعش در عراق و سوریه قرار گرفته بود. اما گینگ هشدار داد 
که نگرانی های جهانی در مورد افغانستان، می تواند باز هم به همان 
سرعت ناپدید شود و این به معنای خطر فراموش شدن بحرانی انسانی 

است که زندگی 7.4 میلیون افغان را تحت تاثیر قرار می دهد.
او گفت: »افغانستان تنها میزان اندکی از توجه جهانی را به خود جلب 
می کند. درحال حاضر، باتوجه به درگیری های متعددی که در سراسر 

جهان جریان دارد، رقابت برای جلب توجه وجود دارد«. 
افغانستان در سال 2010، بیش از 500 میلیون دالر از کمک های 
بین المللی را دریافت کرده است؛ درحالی که در سال 2015، کمی 

بیش از 200 میلیون دالر از کمک ها به این کشور فرستاده شد.
با بدتر شدن اوضاع در اردوگاه ها برای کسانی که از خانه های شان 
رانده شده و از آوارگان داخلی افغانستان هستند، و توسعه ی اقتصادی 
ناامید، مسیر خطرناک سفر به  ناچیز، باعث شده است تا افغان های 
گروه  دومین  سوریه،  مردم  از  پس  آن ها  بگیرند.  پیش  در  را  اروپا 
افغان،  مهاجران  از  بسیاری  می دهند.  تشکیل  جهان  در  را  مهاجران 
دارای مدارک تحصیلی باال هستند و این نگرانی در کابل وجود دارد 
کشور،  این  شهروندان  تحصیل کرده ترین  از  بسیاری  خروج  با  که 
افغانستان دیگر قادر به بازسازی ویرانی های ناشی از سال های جنگ 

نخواهد بود. 
به گفته ی گینگ: »دولت بسیار نگران است. بخش زیادی از افرادی 
فرار  معنای  به  این  و  افرادی تحصیل کرده اند  مهاجرت می کنند،  که 
مغزها از افغانستان است که منجر به تضعیف پتانسیل های اقتصادی 

آن می شود«. 
به همین  دلیل، درحال  حاضر، دولت مرکزی کابل باید بین دو چالش 
تضمین  و  کشور  امنیتی  وضعیت  تثبیت  کند:  برقرار  تعادل  عمده 
یا  زندگی شان  ساختن  برای  راه هایی  شهروندانش  بیشتر  این که 

دست رسی به تحصیالت و آموزش را بیابند. 
گینگ گفت که باوجود خوش بینی های قبلی صندوق بین المللی پول 
افغانستان در سال جاری 16 درصد  اقتصاد  که پیش بینی کرده بود 
بین المللی  حمایت  عدم  و  جاری  خشونت های  داشت،  خواهد  رشد 
بود.  خواهد  پایین تر  به مراتب  احتماال  واقعی  رقم  که  می دهند  نشان 
به باور گینگ، »میزان این رشد احتماالً بیشتر نزدیک به  1.6 درصد 

است«. 
این  دولت  توسط  هم  افغانستان،  اقتصادی  برنامه های  از  بسیاری 
کشور و هم تمویل کنندگان بین المللی، بر استفاده ی بهتر از منابع غنی 
منابع طبیعی متمرکز شده است.  از مواد معدنی و دیگر  این کشور 
چنین پروژه هایی تنها می توانند بعد از سال ها سرمایه گذاری مداوم و 
امنیت پایدار، تکمیل شوند. گینگ گفت که این بودجه ها در عوض 
باید به پروژه های زیربنایی کشاورزی در سراسر کشور هدایت شوند. 
اما این مقام سازمان ملل که هفته ی پیش  از آن به پاکستان سفر کرده 
بود، گفت که در کشور همسایه قدم های مثبتی برداشته شده است. 
خانه های شان  ترک  به  وادار  نفر  میلیون   5 از  بیش  از سال 2008، 
امسال  بودند.  طالبان  از  فرار  درحال  آن ها  بیشتر  که  بودند  شده 
بازسازی  به  آغاز  و  برگشته اند  پیشاور  به  آن ها   600000 از  بیش 
 286 بر  بالغ  کمک هایی  با  پاکستان  دولت  نموده اند.  خانه های شان 

میلیون دالر، به آن ها کمک کرده است. به گفته ی گینگ، این کمک ها 
»حسی از اعتمادی روبه رشد در میان مردم آواره ایجاد کرده است. 
امن  واقعا  آن ها  برای  خانه(  به  )بازگشت  که  می دانند  آن ها  اکنون 

است«. 
این باور هنوز در افغانستان وجود دارد. گینگ به فارین پالیسی گفت 
که کمک های بین المللی در مناطق مختلفی پخش شده اند. دولت های 
تا بودجه های بشردوستانه  تمویل کننده ی سازمان ملل تالش می کنند 
را برای بحران های مختلفی که در سراسر جهان وجود دارد، اختصاص 
بدهند. بنابراین، اگرچه نیازهای افغان ها تغییر نکرده اند، بودجه ای که 

برای آن ها درنظر گرفته می شود کاهش یافته است.
 او گفت: این کشورها »باید به این باور برسند که مردم افغانستان، 

نباید هزینه ی درگیری در مناطق دیگر را پرداخت کنند«. 
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

zaki.daryabi2@gmail.com              صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

                                     jawad.najee@gmail.com                                          سردبیر: جواد ناجی
دبیر خبر: عصمت اهلل سروش 

مسئول خبرها و گزارش های شمال: اختر سهیل                           
ویراستار: الیاس نو اندیش

صفحه آرا:  صمیم صالحی و هادی دریابی
بازاریاب: محمد حسین جویا    0767152062

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک شورا 

شماره تماس:0789645160
مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

یادداشت های سخیداد هاتف

در باره ی میزان دخالت دولت در چه گونگی حیات اجتماعی 

در  دارند.  وجود  گوناگونی  دیدگاه های  شهروندان  فردی  و 

این مورد که یک دولت، وقتی که در بازار اقتصادی دخالت 

می کند، این دخالت چه وقت ویران گر یا سازنده است، توافقی 

اما چیزی که مورد  دارند.  نظر  نظر صد گونه  اهل  و  نیست 

توافق همه گان است این است که ابتدایی ترین و اساسی ترین 

وظیفه ی هر دولت مشروعی تأمین امنیت شهروندان است. 

اگر دولتی نتواند یا نخواهد امنیت اجتماعی برقرار کند، هر 

ادعای دیگر آن دولت در هر زمینه ی دیگر بی اعتبار است.

که  غنی گفت  اشرف  محمد  رییس جمهور  هفته ی گذشته، 

دولت او افغانستان را به کشوری صادر کننده تبدیل خواهد 

حتما  رییس جمهور  این سوال،  به  پاسخ  در  چه گونه؟  کرد. 

شرح مطولی خواهد داد از تمام گام هایی که از لحاظ تکنیکی 

در این زمینه بر خواهد داشت. اما یک کودک هم می داند که 

در  مملکت،  در  اقتصادی  تولید کاالی  نباشد،  امنیت  وقتی 

حدی که بتوان صادر شان کرد، یک توهم محض است. اگر 

منظور آقای غنی این است که ابتدا امنیت و حاکمیت قانون 

به  را  افغانستان  آن گاه  و  برقرار می کند  در سرتاسر کشور  را 

کشوری صادر کننده تبدیل می کند، سوال این است:

آیا برای برقرار کردن امنیت ابتدا نباید دشمنان صلح و امنیت 

را شناسایی و نام گذاری و سرکوب و نابود کرد؟ چه کسانی 

بر شهرها و روستاها حمله می کنند و صدها و هزاران انسان 

بی گناه را به گلوله می بندند و سر می برند و آواره می کنند؟ 

چه کسانی مسافران را در راه ها تیرباران می کنند؟ چه کسانی 

شهروندان این مملکت را هر روز می ربایند و شکنجه می کنند 

کسانی  می اندازند؟ چه  جاده ها  بر سر  را  شان  جنازه های  و 

مکاتب را به آتش می کشند، پل ها را منفجر می کنند و در مسیر 

به  تنها  رفت و آمد مردم ماین می کارند؟ چه کسانی زنان را 

جرم بیرون آمدن از خانه اعدام صحرایی می کنند؟ چه کسانی 

کودکان معصوم را شست وشوی ذهنی می کنند و بمب و مواد 

انتحاری به کمر شان می بندند تا خود را در مساجد و چهار 

راه ها و مراکز ازدحام مردم منفجر کنند؟ 

این  اسم  حتا  هست  حاضر  افغانستان  رییس جمهور  آیا 

دشمنان بی رحم را به عنوان اسم دشمن شناسایی کند و بر 

زبان بیاورد؟ آیا اشرف غنی حاضر هست که به خاطر خون 

با صراحت و قاطعیت  »طالبان« را  هزاران شهروند بی گناه 

دشمن مردم افغانستان اعالم بکند و اراده ی راستین نشان بدهد 

که می خواهد کشور را از تهدید این گروه وحشی و آدم خوار 

برهاند؟ 

ما از خیر تبدیل شدن مملکت مان به یک کشور صادر کننده 

گذشتیم. تشکر. شما اول لطف کنید فضایی فراهم کنید که ما 

مطمئن شویم صبح که از خانه بیرون می آییم، شام در بوجی ِ 

پر از خون و به شکل قطعات غیرقابل شناسایی به خانه بر مان 

نمی گردانند. شما پای این وحشی های عصر جنگل را از روی 

تبدیل  نکنید،  برادر خود خطاب  را  آنان  و  بردارید  ما  گلوی 

کردن افغانستان به یک مملکت صادر کننده پیشکش تان.

بنا کردن عمارت
 از طرِف سقف














نگرانی سازمان ملل متحد
 از »فرار مغزها« از افغانستان

   یکشنبه 26 میزان، 1394سال چهارم شماره 932

مرتجم: معصومه عرفانی

فارین پالیسی/ سیوبهان اوگرادی

با بدتر شدن اوضاع در 
اردوگاه ها برای کسانی که از 

خانه های شان رانده شده و 
از آوارگان داخلی افغانستان 

هستند، و توسعه ی اقتصادی 
ناچیز، باعث شده است تا 

افغان های ناامید، مسیر 
خطرناک سفر به اروپا را در 

پیش بگیرند. آن ها پس از مردم 
سوریه، دومین گروه مهاجران 
را در جهان تشکیل می دهند. 

بسیاری از مهاجران افغان، 
دارای مدارک تحصیلی باال 

هستند و این نگرانی در کابل 
وجود دارد که با خروج بسیاری 
از تحصیل کرده ترین شهروندان 

این کشور، افغانستان دیگر 
قادر به بازسازی ویرانی های 

ناشی از سال های جنگ نخواهد 
بود. 



ترکیه  از آن که  بعد  روز:  اطالعات 
اروپا  اتحادیه  پیشنهادی  بسته ی  از 
در مورد مهاجرین غیر قانونی ابراز 
آغاز  از  مجارستان  کرد،  نارضایتی 
کشور  با  خود  مرزهای  شنبه  روز 

کرواسی را بسته است.
به نقل از رادیو آزادی و به گزارش 
 1500 حدود  در  فرانسه،  خربگزاری 
مرز  از  پیاده  قانونی  غیر  مهاجر 
خاک  وارد  و  گذشته  کرواسی 
طریق  این  از  تا  شده اند  مجارستان 

خود را به شامل اروپا برسانند.  
پیش از این نیز کرواسی اعالم کرده 
را  خود  مرز  مجارستان  اگر  که  بود 

به  را  غیرقانونی  مهاجرین  ببندد، 
با اسلوونی هدایت  سوی مرز خود 

خواهد کرد. 
شنبه،  امروز،  نیز  فرانسه  خربگزاری 

از  مهاجران  نخستین  شدن  وارد  از 
کرواسی به اسلوونی خرب داده است. 
می شود  منترش  حالی  در  خرب  این 
به  را  مهاجران  طرح  آنکارا  که 

انتقاد کرده  از آن  متسخر گرفته و 
است.

بیشرت مهاجران غیرقانونی  سوری ها 
و افغانی ها هستند که از جنگ  فرار 
ترکیه  راه  از  می خواهند  و  کرده اند 
خود را به اروپا برسانند. از همین رو 
اتحادیه اروپا در تالش است که در 
ترکیه جلو موج پناه جویان را بگیرد.
بر  ناظر  سازمان  »فرونتکس«، 
هفته  دو  اروپا،  اتحادیه  مرزهای 
سال  اول  از  که  کرد  اعالم  پیش 
جاری میالدی تاکنون بیش از ۶00 
هزار مهاجر به طور غیرقانونی وارد 

اتحادیه اروپا شده اند.

نیروهای ارتش سوریه با حامیت  اطالعات روز: 
در  حلب  شهر  گرفنت  پس  برای  روسیه،  هوایی 
روزهای اخیر عملیات تازه ای را آغاز کرده است 
که این عملیات برای چندمین روز هم چنان ادامه 

دارد.
به گزارش بی بی سی، نیروهای ارتش سوریه که از 
هستند،  برخوردار  شبه نظامی  گروه های  حامیت 
تالش دارند تا گروه های شورشی و پیکارجو را از 

این منطقه بیرون کنند.
نیروهای مخالف  بر مواضع  جنگنده های روسیه 
رییس  جمهور سوریه در شهر حلب  اسد،  بشار 
حمله  است،  ترکیه  با  مرز  کیلومرتی   ۳5 در  که 

کردند.
ارتش  زمینی  نیروهای  حمالت،  این  با  هم زمان 
آغاز  را  خود  حمالت  نقطه  چندین  از  سوریه 
متوجه  حمالت  این  هدف  شده  گفته  کردند. 

جنوب شهر حلب است.
خربگزاری  از  نقل  به  زمانه  رادیو  حال  همین  در 
زمینی  عملیات  که  است  نوشته  رویرتز 
صدها  همراهی  با  حلب  سوی  به  بازپس گیری 
به  ایرانی  نیروهای  لبنان و  الله  شبه نظامی حزب 

پیش می رود. 
است  مهم سوریه  از شهرهای  یکی  شهر حلب 
پیرشوی  و  دارد  قرار  النرصه  جبهه  آن  در  که 
نیروهای بشار اسد از روز پنج شنبه به این طرف 

آغاز شده است. 
پس از حمله روسیه بر مواضع داعش در خاک 
سوریه، این چندمین عملیاتی است که نیروهای 

نظامی دولت سوریه انجام می دهند. 
با  سوریه  نظامی  نیروهای  توسط  عملیات  این 
حامیت هوایی روسیه در حالی صورت می گیرد 
تُن   50 امریکایی  نیروهای  گذشته  یک شنبه  که 
مهامت را برای مخالفان بشار اسد از هوا پرتاب 

کرده بودند. 
سوریه  اقتصادی  مهم  مراکز  از  زمانی  که  حلب 
خرابی های  سوریه  در  جنگ  رشوع  از  پس  بود، 
دو  اکنون  همین  است.  شده  متحمل  را  زیادی 
و  می کنند  زندگی  شهر  این  در  سوری  میلیون 
مجبور  والیت  این  باشندگان  از  زیادی  عده ی 
کشورهای  راهی  و  شده  شان  خانه های  ترک  به 

اروپایی شده اند. 

جمهور  رییس  اوباما،  باراک  روز:  اطالعات 
منطقه  در  ایران  بد  رفتار  که  است  گفته  امریکا 

و جهان برای این کشور هزینه خواهد داشت.
یک  در  که  اوباما  باراک  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
به  رابطه  در  می کرد،  صحبت  خربی  نشست 
که  است  گفته  ایران  اخیر  موشکی  آزمایش 
مسئله مشخص  است یک  قرار  توافق هسته ای 
شویم  مطمنئ  که  است  این  آن  و  کند  حل  را 
که ایران به سالح هسته ای دست نخواهد یافت. 
شش  هسته ای   توافق  رغم  به  است  گفته  وی 
قدرت جهانی با ایران، واشنگنت از طریق جامعه 
بین املللی به اعامل فشار بر تهران ادامه خواهد 

داد.
یک  میزان،   19 یک شنبه،  روز  به  ایران 
نسل جدید  از  که  »عامد«  بنام  بُرد  دور  موشک 

است،  زمین  به  زمین  بالیستیک  موشک های 
متامی  موشک  این  کرد.  آزمایش  موفقانه  را 
مراحل ساخت و طراحی آن توسط دانشمندان 
ایرانی  ایرانی صورت گرفته و نخستین موشک 
لحظه  تا  کنرتل  و  هدایت  قابلیت  که  است 

اصابت به هدف را دارا می باشد. 
جانبه  دو  کانال  طریق  از  که  است  گفته  اوباما 
خواهیم  یادآوری  ایران  مقام های  به  مذاکرات  و 
هزینه  جهان  و  منطقه  در  بد  »رفتار  که  کرد 

خواهد داشت.«
در همین حال مقام های امریکایی ادعا کرده اند 
که این موشک قابلیت حمل کالهک هسته ای 
قطع نامه  آشکار  نقض  آن  آزمایش  و  دارد  را 

سازمان ملل است. 

بر  مسلحانه  حمله ی  یک  در  روز:  اطالعات 
مسجد شیعیان در عربستان سعودی 5 نفر کشته  و 

تعدادی نیز زخمی شده اند. 
مسئولیت  که  گفته اند  سعودی  عربستان  مقام های 
حمله جمعه شب به تجمع عزاداران شیعه را گروه 

داعش به عهده گرفته است.
داخله  وزارت  سخن گوی  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
عربستان سعودی با صدور بیانیه ای اعالم کرده که: 

»در پی این تیر اندازی پنج نفر از جمله یک زن 
کشته و 9 نفر دیگر هم زخمی شدند.«

با  ضارب  فرد  که  گفته اند  عربستان  مقام های 
اندازی  تیر  عزاداران  سوی  به  اتوماتیک  سالحی 

منوده است.
از  به سوی عزاداران،  تیراندازی  از  فرد ضارب پس 
سوی نیروهای پولیس به رضب گلوله از پا در آمده 

است.

پیش از این دولت عربستان سعودی در ماه جوالی 
سال جاری از کشف یک شبکه ای مرتبط با گروه 
حال  در  که  نفر   ۴۳0 از  بیش  بازداشت  و  داعش 

طراحی حمالت بودند، خرب داده بود.
جمعه،  روز  در  شیعیان  مسجد  به  حمله  از  پیش 
عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی در 
مراسم مناز جمعه در ریاض، گروه داعش را دشمن 

اسالم و مسلامنان معرفی کرد.

گفته اند  عراق  در  نظامی  مقام های  روز:  اطالعات 
خانه ی  تصفیه  توانسته اند  کشور  این  نیروهای  که 
نفت بیجی را از ترصف گروه داعش خارج سازند. 
این مقام ها افزوده اند که نیروهای عراقی به کمک 

شبه نظامیان شیعه، جنگ جویان گروه داعش را از 
این منطقه بیرون راندند. 

حداقل  عملیات  این  در  که  می رسانند  گزارش ها 
کشته  عراقی  نظامی   ۶ و  داعش  جنگ جوی   15

شده اند. 
شهر بیجی در 250 کیلومرتی شامل بغداد پایتخت 
عراق موقعیت دارد که سال گذشته به دست گروه 

داعش سقوط کرد.
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بدون  مواقع  بیشرت  که  بد،  حس  یک  است،  حس  یک  ترس 

تاریکی  از  کودکان  ترسیده ایم.  است،  خرب  چه  بدانیم  آن که 

ندارند  ذهن  در  تاریک  اتاق  از  روشنی  تصویر  چون  می ترسند 

ذهن مان  نشناخته های  را  افکارمان  که  کودکی  هامن  شده ایم  ما  که  ماه هاست  حاال 

دروازه  پشت  دشمن  می کنیم  فکر  همه  می ترسیم،  همه  می دهد.  شکل  تاریکی،  در 

خانه مان ایستاده است. فکر می کنیم که ما ضعیف ایم و آن ها قوی. فکر می کنیم هر 

لحظه امکان سقوط مان است. فکر می کنیم ما تنهاییم و فکر می کنیم و فکر می کنیم 

و  خوشی  مجالس  به  را  منفی  سیاسی  تحلیل های  بعد  و  می کنیم  فکر  منفی  تنها  و 

مهامنی های مان می بریم. برای دوستان مان حرفی جز ترس نداریم. فیس بوک های مان 

را پر کرده ایم از پست های منفی و حرف های ناامید کننده. چیزی منی خریم و از خوش 

بودن لذت منی بریم و به شنیدن خربهای بد عادت کرده ایم و خربهای خوش را دروغ 

می پنداریم.

همین ترس است که بیشرت مواقع مانع تفکر عمیق ما شده است و حس ضعیف بودن 

از  از دشمن می ترسیم، دشمن  برابر این که ما  از این فکر دور ساخته که چندین  ما را 

ما  آرامش  با  مبارزه  برای  بدترین روش ها  از  برای همین کوشش می کند  و  ما می ترسد 

قوت  دشمن  به  ما  ترس  و  منفی  این حس  چه قدر  که  کرده ایم  فراموش  کند.  استفاده 

می دهد و چقدر تحلیل های پیش پا افتاده ما، دشمن را ثابت قدم تر می سازد.

من از این ترس جمعی حاکم می ترسم. از طالب نه، بلکه از افکاری که منتظر سقوط 

اند. من از دروازه های افکار منفی ای که به روی هر خرب باز شده است، می ترسم. من 

از انتظار سقوط وحشت دارم. من از سقوط فکری اکرثیت مان رنج می برم چرا که در 

جامعه ای که مردم از نظر فکری سقوط کرده باشند، کم تر تاب و توان مقاومت ولو در 

برابر دشمن اندک، وجود دارد. به نظر من اگر تأمین امنیت فیزیکی کار حکومت است، 

مدیریت افکار و دادن انرژی مثبت وظیفه هر شهروند باسواد کشور است ولی متاسفانه 

اکرثیت ما افکار مان را مدیریت منی کنیم و در سخت ترین رشایط به دنبال دلیلی برای 

ماندن، بودن، مبارزه کردن و ایستادگی منی باشیم و نسخه های فرار و گذر را برای هم 

می پیچیم و برای همین است که من نوشتم »من از این ترس، می ترسم.«

لطفا!اتحادمردمانحوزهیضدطالبراحفظکنید

جنگ  قندز    و جنایت های طالبان بر مردم عزیز این شهر، سبب 

تغییرات جدی در افکار عامه، اتحاد و بسیج مردم برای مبارزه 

با تروریستان و فشار بر حکومت وحدت ملی شد.

بنابر همین فشارها دولت وحدت ملی تغییراتی را در مقام های امنیتی شامل و شامل 

رشق وارد منود.

در میان گزینش های امیدوارکننده ی که صورت گرفت، جرنال سخی اندرابی به عنوان 

فرمانده امنیت بدخشان تعیین شد.

پس از این گزینش تصاویری در شبکه های اجتامعی نرش شد که شامری از شهروندان 

بدخشان،  امنیت  فرماندهی  سمت  در  سخی  جرنال  حضور  با  مخالفت  با  بدخشان 

خواهان تقرر جرنال نذیر محمد نیازی، از فرماندهان مقاومت بدخشان در این سمت 

اند.

این کار سبب رنجش شامری از عزیزان بغالنی به ویژه دوستان اندرابی شده که گویا 

بدخشانی ها با حضور یک جرنال اندرابی به عنوان فرمانده امنیت بدخشان مخالف اند.

زهر  را  آن  و  می کنم  نکوهش  به شدت  را  تاجیکان  گرایی  منطقه  این که  من ضمن 

جامعه ی تاجیک می دانم، می خواهم بگویم هدف راه پیامیی بدخشانی ها مخالفت با 

جرنال سخی نه بلکه اعرتاض به بی توجهی دولت به فرماندهان و کدرهای بدخشان 

است که در زمان جهاد و مقاومت شخصیت های تاثیر گذاری بودند که حاال توجهی 

به آن ها منی شود. بنابراین پیام اشتباهی از هدف اصلی راه پیامیی بیرون داده شده.

از سوی دیگر هامن گونه که در کارنامه ی جرنال سخی دیده می شود او هم از فرزندان 

رشید و از مقاومت گران نرتس در برابر تروریستان است.

پس من از هم دیاران بدخشانی عزیزم می خواهم که جدًا بخواهند که شخصیت های 

موثر و کارای بدخشان در ساختار دولت گزینش شوند و همین طور بخواند که ناکارگی 

و فساد در اداره ی محلی پایان یابد. بخواهند که جرناالن و فرماندهان بدخشان در 

از  که  کارایی  آدم های  تقرر  با  راهش مخالفت  اما  تعیین شوند،  نقاط مختلف کشور 

بیرون بدخشان مقرر می شود نیست. باید آدم های کارایی را که از بیرون بدخشان در 

با آن ها همکاری کرد تا مشکالت بدخشان  بدخشان مقرر می شوند، حامیت منود و 

حل شود.

همین طور اندرابی های عزیز هم لطفا مسئله را حیثتی نسازند و فکر نکنند که خدای 

نخواسته این حرکت ها به معنای خصومت بین دو مردم با هم تنیده و برادر است.

خشونت قلمی؛ مخرب تر از خشونت طالبانی و داعشی

راه  باید  مشکلی  هر  برای حل  و  هدفی  هر  به  رسیدن  برای 

و  از یک طرف مطابق به رشایط  را جست وجو کرد که  حلی 

اوضاع موجود باشد و از جانب دیگر، عماًل نتیجه ی مطلوبی 

از  جلوگیری  خواستار  قوم  آگاهان  و  کردگان  تحصیل  اگر  باشد.  داشته  پی  در  را 

کار  و  کسب  گلیم  برچیدن  و  عاشورا  دهه  عزاداری  مراسم  برگزاری  در  افراطیت 

باشند.  منطقی  و  مناسب  راه حل های  دنبال  به  باید  باشند،  و مذهبی  دینی  تجاران 

تاخت و تاز بر عقائید مردم، نه تنها مانع تجارت تجاران مذهبی منی شود، بلکه آن 

را رونق نیز می دهد.

حداقل باید قرش دانشگاهی ما دست از خشونت لفظی و قلمی بردارند؛ چون این نوع 

خشونت، تبعات خطرناک تر از خشونت طالبانی و داعشی را در قبال خواهد داشت.

Shiddokht Yousufzada

Asar Hakimi

Mohammad Ali Feda





مجارستان مرزهای خود با کشور کرواسی را
 بر روی پناه جویان بست

عملیات ارتش سوریه برای پس گیری شهر حلب ادامه دارد

اوباما: 
رفتار بد ایران در منطقه هزینه خواهد داشت

گروه داعش مسئولیت حمله بر مسجد شیعیان در عربستان را
 به عهده گرفت

بیرون راندن نیروهای داعش از یک تصفیه خانه ی نفت در عراق

خبرهای خارجی   یکشنبه 26 میزان، 1394سال چهارم شماره 932
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فیلیپه ملو، هافبک اینرتمیالن عنوان کرد که از پیوسنت 
به یوونتوس در سال 2009 پشیامن است. 

یوونتوس  به  فیورنتینا  از   2009 سال  برزیلی  هافبک 
پیوست و دو سال در این تیم بازی کرد. او که در تابستان 
به اینرت پیوسته و عملکرد خوبی هم در این تیم داشته، 

عنوان کرد که از پیوسنت به یووه پشیامن است. 
او گفت: آمده ام تا یک عشق قدیمی را زیر سوال بربم. 
7 سال پیش می توانستم به اینرت بپیوندم. خوزه مورینیو 
من را می خواست و من هم می خواستم در تیم او بازی 
بعد  و  یووه  به  سپس  رفتم،  فیورنتینا  به  پایان  در  کنم. 
گاالتارسای. خدا می خواست که من در این تیم ها باشم. 
در پایان به این دوره خامته دادم. پیوسنت به یووه اشتباه 
می افتاد،  اتفاق  این  اگر  و  می پیوستم  اینرت  به  باید  بود، 
قرار  حریفی  مقابل  یکشنبه،  روز  می بردم.  را  سه گانه 
نشده  آن ها متام  کار  است.  احرتام  شایسته  که  می گیرم 

است. 

چهار  که  کرد  عنوان  چلسی  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 
جایگزین برای جانشینی ایوانوویچ در اختیار دارد. 

مصدومیت  دچار  همسرتینگ  ناحیه  از  چلسی  مدافع 
شده و حدود ۳ هفته از میادین به دور خواهد بود. با این 
حال، مورینیو عنوان کرد که چهار جانشین برای ایوا مد 

نظر دارد. 
است  مصدوم  ایوانوویچ  تنها  حارض  حال  در  گفت:  او 
آماده  بازیکنان  باقی  است،  ریکاوری  حال  در  کورتوا  و 
هستند. ۴ جانشین دارم. سزار آزپیلیکوئتا، کورت زوما، 
رامیرس و اوا آینا. او 18 ساله است و هیچ گاه در لیگ 
برتر بازی نکرده ولی پتانسیل باالیی دارد. البته به بازی، 
ما جانشینان خوبی  ولی  دارد  بستگی  حریف و رشایط 

برای ایوانوویچ داریم. 

احتامال  که  عنوان کرد  بارسلونا  انریکه، رسمربی  لوئیس 
پدرو از پیوسنت به چلسی پشیامن شده است. 

هافبک اسپانیایی در تابستان با 21 میلیون پوند از بارسا 
قهرمانی  عنوان  مدافع  که  چلسی  پیوست.  چلسی  به 
بود، ضعیف ترین رشوع ۳7 سال اخیرش را تجربه کرد و 
انریکه معتقد است که ممکن است پدرو از پیوسنت به 

چلسی پشیامن باشد. 
رشایط  که  می دانستیم  ما  گفت:  رابطه  این  در  انریکه 
صحبتش  زیرا  کردیم  درک  را  او  است،  چگونه  پدرو 
توجه  با  و  کند  بازی  بیشرت  می خواست  او  بود.  منطقی 
می شد.  تصمیم گیری  زمینه  این  در  باید  کارنامه اش  به 
بدهد،  تغییر  را  تصمیمش  بخواهد  حاال  احتامال 
است  خالی  بارسا  در  او  جای  این که  موضوع  منی دانم. 

مطرح نیست زیرا دنیای فوتبال این گونه است. 

رئیس موقت یوفا از بررسی جدی پرونده نیامر، ستاره برزیلی 
بارسلونا سخن گفته است. 

پرونده فرار مالیاتی نیامر،  رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را 
هم تحت فشار قرار داده است. 

آنخل ماریا ویار که بعد از تعلیق پالتینی از ریاست یوفا، به 
عنوان رئیس موقت اتحادیه فوتبال اروپا هم فعالیت می کند 
بارسلونا  بازیکن برزیلی  به پرونده نیامر،  از رسیدگی جدی 
خرب داد و گفت: پرونده نیامر را با جدیت بررسی می کنیم. 
از طعنه اعضای یوفا خسته شده ام! بازیکنان بارسلونا حیثیت 
ال لیگا را هم خدشه دار کرده اند. ال لیگا بهشتی برای فرار 

مالیاتی بازیکنان اهل آمریکای جنوبی شده است!
فقط  موارد  این  در  بارسلونا  مثل  بزرگی  باشگاه  متأسفانه 
بدنبال تربئه کردن خود است و همین امر سبب شده تا هر 
روز پرونده جدیدی از پولشویی از این باشگاه به بیرون درز 
صورت  در  باشد،  که  سال  چند  هر  نیامر  محرومیت  کند! 
اثبات تخلف انجام می شود تا چنین تخلفاتی دیگر صورت 

نگیرد. 

اتهام رافا بنیتس 
به برخی خربنگاران اسپانیایی

انریکه: از هیچ راهی برای نابود کردن
 بارسا دریغ منی کنند

کوپکه: 
جام قهرمانی یورو را به آملان می آوریم

ماتئوس: اوزیل شایستگی حضور 
در تیم ملی آملان را ندارد

آملان پرداخت رشوه برای دریافت میزبانی 
جام جهانی ۲۰۰۶ را تکذیب کرد

کلوپ: 
حضور همرس بازیکنان در مترینات ممنوع

ونگر: 
والکات نشان داد چرا مهاجم نخریدیم

که  است  معتقد  رئال  رسمربی  بنیتس،  رافا 
خربنگاران  برخی  اسپانیایی،  رسانه های  در 
و  ندارند  عالقه ای  او  به  کارشناسان  و 
هرکاری می کنند تا او از رسیدن به اهدافش 

باز مباند. 
نزدیک به ۴ ماه است که از انتصاب بنیتس 
به عنوان مربی جدید رئال مادرید می گذرد 
بازیکن   5 با  حداقل  مدت،  این  در  او  و 
شده  عجیب  تفاهامت  سوء  دچار  تیمش 
بنزما،  خامس،  تا  گرفته  رونالدو  از  است. 

راموس و خسه. 
بنیتس،  جمعه  روز  خربی  نشست  در 
خربنگاران در مورد حاشیه های اطراف رئال 
در  او  که  کردند  مطرح  را  سوالی  مادرید 

پاسخ گفت: من رئال مادرید و حاشیه های 
پیرامونش را خیلی خوب می شناسم؛ با این 
حال برایم شگفت آور است که تعدادی از 
از  نادرستی  تعبیر  همواره  خربنگاران،  شام 
ایجاد  باعث  و  کرده  من  گفته های  برخی 

جنجال می شوید. 
به نظر می رسد که برای این گونه افراد، کار 
انجام  حال  در  رئال  در  من  که  واقعی ای 
دادن هستم اهمیتی ندارد و آن ها به خاطر 
من  تیم  موفقیت های  از  من،  با  مخالفت 
خوشحال منی شوند. آن ها عالقه ای ندارند 
پیش  خوبی  به  اوضاع  مادرید  رئال  در  که 
از ایجاد کمی تنش و بی ثباتی در  برود و 

تیم استقبال می کنند. 

را  نیامر  محرومیت  بارسلونا  رسمربی 
این  دشمنان  این که  از  و  دانست  مضحک 
استفاده  بارسا  نابودی  برای  راهی  از هر  تیم 

می کنند انتقاد کرد. 
سانتوس  باشگاه  گفت:  زمینه  این  در  وی   
سندی را منترش کرده که متأسفانه در دادگاه 
مجموعه ای  اگر  است.  شده  داده  ارائه  هم 
ادعایی دارد باید آن را از طریق مراجع قانونی 
پیگیری کند، نه این که آن را منترش کند و بر 

اساس آن حکم صادر شود. 
پدر  اگر  است!  مضحک  نیامر  محرومیت 

خود  باید  چرا  کرده  پولشویی  بازیکن  این 
به  این قدر  رسانه ها  چرا  کنند؟!  متهم  را  او 
بار نیست  تیم ما رضبه می زنند؟ این اولین 
که پرونده علیه ما تشکیل می شود و بدون 
طی شدن مراجع قانونی برایامن حکم صادر 
می شود. در زمینه محرومیت خرید بازیکن 

از سوی یوفا نیز چنین اتفاقی رخ داد. 
نابود کردن بارسلونا و نیامر چه سودی برای 
را  خالفی  دادگاه،  امیدوارم  دارد؟  سانتوس 
این  به  نیامر مرتکب شده است را  که پدر 

بازیکن جوان نسبت ندهد. 

کوپکه 5۳ ساله که سابقه درخشانی در تیم 
ملی آملان را در کارنامه خود دارد از بازیکنان 
این  بازیکنان  هم چنین  و  آملان  ملی  تیم 
تیم درخواست کرد تا باهم همدل باشند و 
به قهرمانی در یورو  با یک هدف مشرتک 

201۶ متمرکز باشند. 
 آندریاس کوپکه که در حال حارض به بندر 
برمن سفر کرده است در گفتگویی کوتاه با 
ایستگاه رادیویی رادیوبرمن به مجری برنامه 
هفتگی ورزش در برمن گفت: آملان همیشه 
خواهد  و  بوده  یورو  در  قهرمانی  مدعی 
اگر  به فرانسه می رویم و  قوا  با متام  ما  بود، 
باشند و فقط  بازیکنان و کادر فنی همدل 
به قهرمانی مترکز کنند، جام قهرمانی را به 

آملان می آوریم. 
که جانشین  این سوال  به  پاسخ  در  کوپکه 

احتاملی نویر در تیم ملی آملان چه کسی 
خواهد بود گفت: تا زمانی که نویر رسحال 
و آماده باشد به جانشین وی فکر منی کنیم، 
جهان  حارض  حال  دروازه بان  بهرتین  نویر 
البته این را هم  است و قابلیت باالیی دارد. 
بدانید که دروازه بانی که به تیم ملی دعوت 
می شود صالحیت این را دارد که درون دروازه 

آملان بایستد. 
بازیکنان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کوپکه 
اند  شده  دعوت  ملی  تیم  به  که  جدیدی 
از  را  خود  مترکز  تا  کنند  دوری  حواشی  از 
در  آملان  موفقیت  آرزوی  با  ندهند.  دست 

یورو 201۶. 
اول  تیم  عنوان  به  اقتدار  با  ملی آملان  تیم 
پایانی  دور  به  مقدماتی  دور  در  خود  گروه 

یورو 201۶ فرانسه صعود کرده است. 

است  باور  این  بر  آملان  فوتبال  اسطوره 
ملی آملان  تیم  ترکیب  در  نباید  اوزیل  که 

حضور داشته باشد. 
افت  سالی  چند  این  در  که  اوزیل  مسعود 
ملی  رده  در  خیلی  است  داشته  شدیدی 
منی درخشد و همین موضوع باعث شده تا 

همیشه در دید منتقدان قرار بگیرد. 
لوتار ماتئوس برنده اولین توپ طالی جهان 
که سابقه قهرمانی با تیم ملی آملان در جام 
آملان  است  معتقد  دارد،  را   1990 جهانی 

بازیکنان بهرتین نسب به اوزیل دارند. 

بیلد عنوان کرد:  با روزنامه  وی در مصاحبه 
مسعود  برای  جایی  آملان  ملی  تیم  در 
نیست  پایدار  او  فوتبال  ندارد.  وجود  اوزیل 
دارد.  او  به  نسبت  بهرتی  بازیکنان  و آملان 
کریم بلعربی، ماریو گوتزه و مارکوس رویس 
او  از  بهرت  می توانند  که  هستند  بازیکنانی 
باشند. اوزیل گاهی بهرتین بازیکن می شود 

و گاهی هم کامال در بازی محو می شود. 
من فکر می کنم چنین بازیکنی نباید برای 
بازی  یورو  رقابت های  در  آملان  ملی  تیم 

کند. 

مطرح  اتهام های  آملان،  فوتبال  فدراسیون 
بر  مبنی  کشور  این  نرشیه  یک  در  شده 
جام  میزبانی  دریافت  برای  رشوه  پرداخت 
جهانی 200۶ را به شدت تکذیب کرده است. 
گفت  بیانیه ای  در  آملان  فوتبال  فدراسیون 
که اتهام های مطرح شده در گزارش هفته نامه 

اشپیگل، بی اساس هستند. 
این هفته نامه در گزارشی بدون آن که منبع 
که  است  گفته  کند،  فاش  را  خود  گزارش 

رای  جلب  برای  آملان  فوتبال  فدراسیون 
اجرایی  کمیته  کشورهای  از  شامری  موافق 
برای  فیفا  فوتبال،  بین املللی  فدراسیون 
میلیون  به ۶  این کشور، نزدیک  از  حامیت 

دالر رشوه پرداخت کرده است. 
آملان  علیه  شده  مطرح  ادعاهای  فیفا، 
ادامه  در  است  گفته  و  خوانده  جدی  را 
این  به  فوتبال،  تحقیقات در مورد فساد در 

ادعاها هم رسیدگی خواهد شد. 

حضور  لیورپول،  رسمربی  کلوپ،  یورگن 
مترینی  کمپ  در  تیمش  بازیکنان  همرس 

باشگاه را ممنوع کرد. 
در  خاصی  نظم  که  آملانی  رسمربی 
و  خط  می خورد،  چشم  به  تیم هایش 
را  بازیکنانش  برای  خود  کشیدن  نشان 
در  بازیکنان  همرس  حضور  ممنوعیت  با 
قصد  او  است.  کرده  رشوع  ملوود  کمپ 
دارد مترکز بازیکنانش را صد در صد روی 
فوتبال قرار دهد. او معتقد است که ملوود، 
قوانین  از همین رو،  و  فوتبال است  پادگان 
بازیکنان  روی  پیش  نیز  سختی  و  سفت 

خواهد بود. 
در  که  خواسته  بازیکنانش  از  هم چنین  او 
شوند  حواشی  درگیر  کمرت  فراغت،  وقت 

رشایط  و  فوتبال  روی  متمرکز  بیشرت  و 
بدنی شان باشند. رسمربی آملانی در اولین 
جلسه حضور بازیکنانش پس از بازی های 
ملی، ۳ جلسه مترین برگزار کرد و تیمش 
را با متام قدرت آماده دیدار مقابل تاتنهام 
بار  اولین  برای  دی شب  کلوپ  بود.   کرده 
به  را  رسمی  بازی های  در  لیوپول  هدایت 
در  دی شب  کلوپ  شاگردان  داشت.  عهده 
به  تیم  این  بازی کنان  مقابل  تاتنهام  زمین 
نشدند  موفق  کلوپ  شاگردان  رفت.  میدان 
تاتنهام را در خانه اش شکست بدهند و به 
این  به  دادند.  رضایت  گول  بدون  تساوی 
ترتیب کلوپ در اولین دیدار رسمی، یک 
به  لیورپول  برای  کارنامه اش  در  را  تساوی 

ثبت رساند. 

معتقد  آرسنال،  رسمربی  ونگر،  آرسن 
است منایش های تئو والکات تا این جای 
فصل، نشان می دهد نخریدن یک مهاجم 

جدید در تابستان، موجه بوده است. 
مورد  در  زیادی  شایعات  تابستان  در 
و  بنزما  کریم  مانند  بازیکنانی  پیوسنت 
شد  منترش  توپچی ها  به  کاوانی  ادینسون 
آرسنال  به  بازیکنان  این  نهایت  در  اما 
و  ژیرو  الیویه  هم  فصل  این  تا  نیامدند 
تیم  این  نوک  مهاجامن  تنها  والکات،  تئو 

باشند. 
در  والکات  خوب  فرم  است  معتقد  ونگر 
تصمیمش  که  می دهد  نشان  فصل  این 
درست  بزرگ  مهاجم  یک  نخریدن  برای 

بوده است. 
فصل،  ابتدای  در  گفت:  خربنگاران  به  او 
با این سوال مواجه بودیم  ما از سوی همه 
منی خرید؟  جدید  مهاجم  یک  چرا  که 
داشته  قوی ای  باور  باید  گاهی  بنابراین 
با  که  بدهید  نشان  بازیکنان  به  و  باشید 

آن ها اطمینان دارید. 
همیشه گفته ام که او در نوک حمله بازی 
زانوی  مصدومیت  از  بعد  کرد.  خواهد 

فرم  به  که  کشید  طول  کمی  والکات، 
مطلوب برسد اما در چند بازی اخیر، او در 

این پست خطرناک نشان داده است. 
بار  و  بوده  فوق العاده  او  حرکات  کیفیت 
است.  کرده  آغاز  را  گول زنی هایش  دیگر 
داد  نشان  منچسرتیونایتد،  مقابل  دیدار  در 
برخوردار  تعهد کامل  از  که در درگیری ها 
به  کامل  طور  به  را  این  او  اگر  است. 
بازی اش اضافه کند، غیرقابل مهار خواهد 

شد. 
برای  گول   7 فصل،  اینجای  تا  والکات 
آرسنال و تیم ملی انگلیس به مثر رسانده 
ادامه  در  آمار  این  است  معتقد  ونگر  و 

فصل بهرت خواهد شد. 
تیری هانری وقتی به این جا آمد، گول های 
این  این جا  در  اما  بود  نزده  زیادی  خیلی 
هم  دیگر  مثال  چند  داد.  انجام  را  کار 
باشگاه  هر  از  بیش  ما  برای  که  هستند 
چطور  می دانیم  ما  زدند.  گول  دیگری 
یک  ببخشیم.  بهبود  را  مهاجامن مان 
پست  در  که  می زند  گول  وقتی  مهاجم 
مناسب قرار بگیرد. نباید فراموش کرد که 

چطور مهاجامن ما پیرشفت می کنند. 
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افغان بېسیم مخابرايت رشکت په جالل آباد کې د 3G چټک انټرنټ خدمات پیل کړل
کې  زون  ختیځ  په  هېواد  د  رشکت  مخابرايت  بیسیم  افغان  د 
د  دي  شامل  کې  په  والیتونه  لغامن  او  کنړ  ننګرهار،  د  چې 
3G چټک انټرنټ خدمات پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل.  
په هغه غونډه کې چې د دې خدماتو د پرانیستلو په موخه د 
په 22 مه، د جالل آباد ښار د قرص سفید  تلې  1۳9۴ کال د 
هوټل د غونډو په تاالر کې جوړه شوې وه، ښاغيل امین رامین؛ 
ننګرهار  د  کندزي  خان  سلیم  رئیس،  رشکت  بیسیم  افغان  د 
یو  او  رئیس  شورا  والیتي  د  والیت  ننګرها  د  وايل،  والیت 
شمېر غړو، د ننګرهار د پوهنتون رئیس، د ننګرهار والیت د 
اترا ادارې رئیس، د ننګرهار، لغامن او کنړ والیتونو د مخابراتو 
او تکنالوژۍ رئیسانو، په ختیځ زون کې د افغان بیسیم رشکت 

نورو چارواکو ګډون  او یو شمېر  ییز دفرت کارکوونکو  سیمه 
کړی وه.  

په پیل کې امین رامین د افغان بیسیم رشکت رئیس غونډې ته 
د وینا کولو پر مهال وویل: "نږدې یو کال دمخه مو د لومړي 
ځل لپاره د 3G چټک انټرنټ خدمات په کابل کې او ورپسې 
په کندهار او بیا مو په هلمند کې پیل کړل، چې دا دی نن یې 
د ختیځ په زون کې د پرانیستلو شاهدان یو. اوس په ختیځ زون 
کې د افغان بیسیم پېردونکي او هغه سوداګر چې د دې شبکې 
خدمات کاروي کولی يش د 3G چټک انټرنټ په کارولو رسه 
د دې زون په ګوټ ګوټ کې پرته له کومې تخنیکي ستونزې 
او د اړیکې پرې کېدو څخه په راڼه او څرګنده غږ رسه خربې 

محل آگهی بازرگانیمحل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

وکړي، سرت حجم لرونکي معلومات ترالسه یا واستوي، هر څه ژر 
ډاونلوډ او یو له بل رسه معلومات رشیک کړي."

ښاغيل رامین زیاته کړه: "د افغان بیسیم مخابرايت رشکت تل هڅه 
کوي چې افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رسه ونښلوي او دا رشکت 
 3G د  کې  برخه  په  برابرولو  خدماتو  انټرنټي  د  ته  هېوادوالو  خپلو 
چټک انرتنټ رسبېره د HD Voice او Super Wi-Fi آسانتیاوې هم 

برابروي."
د افغان بیسیم رشکت رئیس وویل: "افغان بېسیم مخابرايت رشکت په 
ختیځ زون کې د 3G خدماتو سیمه په چټکۍ رسه پراخوي چې دا 
د افغان بېسیم له غوره او مثبتو کارونو څخه ګڼل کیږي. دې رشکت 
لېږد  سېګنال  د  او  آسانتیاوو  په  خدماتو  چټکو  د  کچه  نړیواله  په 
سیسټمونو کې پانګونه کړې. افغان بیسیم د هېواد په کچه یواځنی 
 Dual( د  کې  سایټونو   3G ټولو  خپلو  چې  دی  رشکت  مخابرايت 
carrier-HSpa+ or HiGh SpeeD packet acceSS pluS( نوې 

تکنالوژي کاروي. دا خدمات د لومړي ځل له پاره په افغانستان کې 
 Dual carrier-HSupa or HiGh SpeeD uplink pocket( د 
acceSS( له الرې د یوه مخابرايت سایټ په کچه تر )42MbpS( پورې 

د معلوماتو د لېږد چټکتیا برابروي او  پېرودونکو ته د 3G  انرتنټ 
چټکه آسانتیا وړاندې کوي."  

ته خپله  ننګرها والیت وايل سلیم خان کندزي غونډې  ورپسې د 
وینا واوروله او ویې ویل: " د افغان بیسیم مخابرايت رشکت لومړنی 
مخابرايت رشکت و چې په هېواد کې یې پانګونه وکړه او نورو ته یې 
د پانګونې په موخه الره هواره کړه، تر څو دوي دې ته زړه ښه کړي 
چې رايش او په هېواد کې پانګونه وکړي. افغان بیسیم د مخابرايت 
کلینکونو،  ښوونځیو،  د  لکه  خدمات  ټولنیز  ډېری  رسبېره  خدماتو 
پلونو، مسجدونو او داسې نورو رغول د هېواد په ډېرو لرې پرتو سیمو 
کې خلکو ته برابر کړي دي، چې ختیځ زون هم یو له دغو سیمو 

څخه دی." 
ښاغيل کندزي زیاته کړه: " نن ورځ مونږ په ختیځ زون کې د افغان 
بیسیم رشکت د مخابرايت پرمختګونو په لړ کې د 3G څټک انټرنت 

خدماتو د پرانیستلو شاهدان یاستو، چې له امله به یې د ختیځ زون په 
بېالبېلو برخو کې د انټرنټ په اړه د خلکو ستونزې حل او د ژوند په 
چارو کې به يې ډېرې آسانتیاوې رامنځ ته يش. مونږ په ختیځ زون 
کې د افغان بیسیم رشکت د دې پرمختګ له کبله  د دې رشکت د 

مرشتابه او ټولو کارکوونکو څخه مننه کوو."
د غونډې په اوږدو کې ډاکټر نارص کامه وال ؛ د ننګرهار والیت د 
والیتي شورا مرستیال هم خربې وکړې او ویې ویل: "افغان بیسیم یو 
رښینی افغاين رشکت دی، چې د افغانانو لپاره کار کوي او ګڼ شمېر 

هېوادوالو ته یې د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. "
ویناوې  خپلې  ته  غونډې  چارواکو  دولتی  نورو  شمېر  یو  ورپسې 
واورولې او ویې ویل چې دا یوازې د افغان بیسیم مخابرايت رشکت 
لپاره نه بلکې د ټول مخابرايت سکټور لپاره یوه سرته السته راوړنه ده، 
چې نن ورځ زمونږ هېوادوال د ختیځ زون کې د 3G چټک انټرنټي 

خدماتو ته الرسسی پیدا کوي.
په پای کې ښاغلی امین رامین؛ د افغان بیسیم مخابرايت رشکت رئیس 
په ختیځ زون کې د دې رشکت د نه ستړي کېدونکو هلوځلو او ښو 
مخابرايت خدماتو وړاندې کولو له امله د ننګرهار پوهنتون له لوري په 
یو ستاینلیک رسه وستایل شو، چې دغه ستاینلیک د ننګرهار د وايل 

او د دغه پوهنتون د رئیس لخوا امین رامین ته ورکړل شو.
د افغان بېسیم په هکله:

AWCC( )WWW.AfGhAn-WireleSS.( افغان بېسیم مخابرايت رشکت
CoM( د افغانستان لومړنی بېسیم مخابرايت رشکت او د بېسیم مخابراتو 

بیات ګروپ  د  په 2002 کې  اېښودونکی دی چې  بنسټ  مارکېټ 
خوا  له   )WWW.bayat-Group.CoM( بیات  الله  احسان  ښاغيل  مرش 

جوړ شو.
افغان بېسیم څلور ملیونو عادي خلکو، سوداګرو او دولتي مشرتیانو 
د  لري،  موقعیت  دیرشو والیتونو کې  په څلور  افغانستان  د  ته چې 
خدمات  بانکي  موبایل  او  انټرنټ  غږ،  لوړ    3.75G،3G  ،  2.5G
وړاندې کوي. دا رشکت د 125 هېوادونو له 425 بیسیم شبکو رسه 

نړیواله مخابرايت ملګرتیا لري. 


