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مشاور حقوقی اشرف غنی: 

کارمندان برکنار شده  امکانات دولتی را با خودشان برده اند

3صفحهصفحه

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

تربت پاکستان- به تاریخ 25 نوامبر 2013، ساعت 5 و 20 دقیقه ی صبح، چیزی از هوا 
در نزدیکی خانه ی عارف سلیم افتاد. او به بیرون دوید و جعبه ای به پنهای 25 فت را کنار 
دیواری یافت که خانه ی شان را احاطه کرده است. این حمله یکی از سه حمله ای بود که 
به دنبال هم در روستای کوهلهو در بلوچستان پاکستان اتفاق افتاده بودند. این روستا از 
مرز ایران 45 مایل فاصله دارد. یکی از انفجارها، مسجد محل را ویران کرد. صفحه های 

قرآن پیش از افتادن بر کوپه های آوار، در هوا پراگنده شده بودند. 
روز بعد، سلیم 30 مایل به طرف شرق سفر کرد تا عرضش را به گوش حکومت محلی 
در تربت برساند. تربت در جنوب غرب پاکستان، مرکز ولسوالی کوچک آن هاست. او به 
من گفت: »آن ها از ثبت قضیه ی من خودداری کردند و گفتند که رسیدن به این موضوع، 

از توان آن ها خارج است.« 
تربت که صنایع مشروع در آن اندک است و کمک های توسعه ای از سوی...

جنگ سری خطرناک بین ایران و پاکستان
 که توسط مواد مخدر تمویل می شود
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پایان مأموریت جنگی ناتو
 و تداوم نا امنی 

امید بستن به چین
 بدون عالقه مندی به پاکستان

ترس و خطر
 دوران طالبان بر می گردد؟
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اطالعات روز: مقام های وزارت دفاع ملی کشور 
اعالم کردند که دو تن در پیوند به حمله بر یک 
محفل عروسی در ولسوالی سنگین والیت هلنمد 
فرمانده    محمود،  سلطان  جنرال  شده اند.  بازداشت 
به رسانه ها گفت که  اردوی ملی در هلمند دیروز 
احتمال  و  شده اند  بازداشت  تن  دو  ارتباط  این  در 
ملی  اردوی  سربازان  از  دیگری  تعدادی  بازداشت 

نیز وجود دارد.
بازداشت  فیر  هاوان  اتهام  به  تن  دو  که  افزود  او 
شده اند. در حال حاضر یک هیأت موظف از سوی 

رییس جمهور چگونگی وقوع این رویداد را بررسی 
رسول یار،  جان  محمد  حال،  همین  در  می کند. 
خبرگزاری  به  هلمند  والیت  سرپرست  معاون 
قضیه  این  به  ارتباط  در  که  است  گفته  فرانسه 
چهار افسر، به شمول یک فرمانده    ارتش، بازداشت 

شده اند.
حین  گذشته  هفته ی  چهارشنبه  روز  شامگاه 
درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در نزدیکی 
محل برگزاری مراسم عروسی در ولسوالی سنگین 
محفل  این  کنندگان  اشراکت  بر  هلمند،  والیت 

حمله ی هوایی صورت گرفت که بر اثر آن 28 تن 
از 60 تن دیگر زخمی شدند. گفته  کشته و بیش 
می شود که در این حمله عروس نیز رخمی شده و 

سپس در شفاخانه جان داده است.
حمله  این  که  گفته اند  هلمند  در  امنیتی  مقام های 
گرفته  امنیتی صورت  نیروهای  پاسگاه  از  یکی  از 
هفته ی  جمعه  روز  به  حادثه  این  به دنبال  است. 
برابر  در  واقعه  این  قربانیان  بستگان  گذشته 
ساختمان والیت هلمند گردهم آیی اعتراضی کردند 

و خوا ستار پیگیری این واقعه شدند.

غنی،  اشرف  محمد  سوی  از  هیأت  یک  سپس 
مقام های  و  سنا  پولیس،  ارتش،  اعضای  شامل 
در  شد.  توظیف  قضیه  این  بررسی  برای  محلی، 
هیأت  عضو  آخوندزاده،  عبدالحی  حال،  همین 
بررسی کننده ی رویداد سنگین گفته است که این 
ساحه در کنترول طالبان است و حکومت به سختی 
که  می گوید  او  اما  می تواند.  رفت وآمد  آن جا   در 
هنوز به طور دقیق معلوم نیست که این موشک ها 
در هنگام جنگ قصدی یا به صورت اشتباه پرتاب 

شده اند؛ ما در این زمینه تحقیقات را آغاز کردیم.

سخنگوی  ساالرزی،  نظیف اهلل  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری کشور آمدن هیأت سران احزاب 
گفته  و  کرده  تأیید  را  کابل  به  پاکستان  سیاسی 
دو  روابط  گسترش  منظور  به  سفر  این  که  است 
کشور و مبارزه با تروریزم صورت می گیرد. اما آقای 
این سفر را مشخص نکرده  ساالرزی زمان دقیق 

است.
هیأت  سفر  آزادی  رادیو  با  گفت و گو  در  دیروز  او 
از  بخشی  را  کابل  به  پاکستان  سیاسی  احزاب 

نشست های منظم بین سران اقوام دو کشور خوانده 
تقویت  نشست،  این  از  هدف  که  است  گفته  و 
مساعی مشترک دو کشور و مبارزه با تروریزم است. 
شماری از رسانه های پاکستانی دیروز گزارش دادند 
که این سفر به تاریخ هفتم ماه جنوری سال روان 

صورت می گیرد.
به گزارش این رسانه ها، این سفر به دعو ت رسمی 
صورت  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
هیأت  سفر  این  در  که  می شود  گفته  می گیرد. 

میان  روابط  مورد  در  پاکستان  سیاسی  احزاب 
کشور  دو  امنیتی  وضعیت  پاکستان،  و  افغانستان 
با مقام های حکومتی بحث و  تروریزم  با  و مبارزه 

رایزنی خواهند کرد.
اسفندیار  که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های 
شیرپاو،  خان  احمد  آفتاب  ختک،  افراسیاب  ولی، 
اچکزی شامل  و محمودخان  موالنا فضل الرحمان 
ریاست  سخنگوی  اما  بود.  خواهند  هیأت  این 
از سران احزاب  نام های هیأتی  جمهوری در مورد 

سیاسی پاکستان به کابل جزئیات نداده است.
این  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  ایجاد  از  پس 
به  پاکستان  احزاب سیاسی  رهبران  نخستین سفر 
حکومت،  این  کار آمدن  روی  با  بود.  خواهد  کابل 
سرتاج  پاکستان،  جمهور  رییس  حسین،  ممنون 
عزیز، مشاور امنیت ملی این کشور، راحل شریف، 
استخبارات  رییس  اختر،  رضوان  و  ارتش  رییس 

پاکستان سفرهایی را به کابل داشته اند.

کرد  اعالم  ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
همراه  طالبان  گروه  نفری   20 فرمانده   یک  که 
بازداشت  لغمان  والیت  در  سر گروهش  یک  با 
شدند. در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های این 
ریاست به روزنامه ی اطالعات روز آمده است که 
و مشهور  دارد  نام  فرمانده طالبان سمیع اهلل  این 
به مولوی شاهد است که در یک عملیات ویژه ی 

امنیت ملی بازداشت شده است.
انتحاری  فعالیت های  هنگام  طالبان  فرمانده  این 
و تروریستی از مر بوطات والیت لغمان بازداشت 

ریاست  خبرنامه ی  ادامه ی  است.  در  شده 
در  امنیتی  نیروهای  که  است  آمده  ملی  امنیت 
اسم  به  را  انتحاری  تن  یک  ویژه  عملیات  یک 
عبدالرزاق همراه با یک عراده موتر سایکل مملو 
والیت  مرکز  مهترالم  شهر  از  انفجاری  مواد  از 

لغمان بازداشت کرده اند.
بر اساس خبرنامه، این فرد عضو شبکه ی حقانی 
اقدام  در  که  می گوید  ملی  امنیت  است.  بوده 
دو  با  عبدالکریم  اسم  به  تروریست  دیگری یک 
والیت  پتان  ولسوالی  از  مقناطیسی  ماین  حلقه 

بازداشت  ملی  امنیت  مأموران  توسط  پکتیا 
قصد  تروریستان  خبرنامه،  اساس  بر  است.  شده 
داشتند  در روز میالد حضرت محمد )ص( چندین 

حمله ی تروریستی را انجام دهند.
قندوز  والیت  محلی  مقام های  دیگر،  سوی   از 
بین  درگیری  جریان  در  که  کردند  اعالم  دیروز 
پولیس و طالبان در این والیت، دو افسر پولیس  
درگیری  این  در  شدند.  کشته  غیر نظامی  یک  و 
امان اهلل  شده اند.  کشته  نیز  طالب  شورشی  چهار 
صاحب  امام  ولسوالی  پولیس  فرمانده  ابراهیمی، 

حمله ی  از  پس  درگیری  این  که  گفت  قندوز 
طالبان بر دو افسر پولیس آغاز شده است.

پولیس  فرمانده  نصرتی،  عبدالصبور  جنرال 
دیگر  درگیری  یک  از  نیز  جمعه  روز  به  قندوز 
بین پولیس و طالبان در همین منطقه خبر داده 
این درگیری سه شورشی  او، در  بود. به گفته ی 
طالب کشته و دو شورشی دیگر بازداشت شدند. 
قندوز در شمال کشور یکی از والیت های نا امن 
آن  مناطق  از  برخی  در  طالبان  گروه  که  است 

فعالیت دارند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور می گوید که اجازه نمی دهد افغانستان قربانی 
سیاست های کشورهای دیگر شود و هر کشوری 
که در پی  بی ثباتی افغانستان باشد، خودش به این 
به  خطاب  ادامه  در  او  می شود.  مواجه  سرنوشت 
هیچ کسی  که  گفت  همسایه  کشورهای  از  برخی 

افغانستان را نابود کرده نمی تواند.
از  که  کشوری  هر  که  افزود  جمهور  رییس 
دولت   علیه  خود  منافع  برای  جرمی  شبکه های 
بین المللی  نظام  واقع  در  می کند،  استفاده  دیگر 
را  اظهارات  این  او  می سازد.  مواجه  خطر  با  را 

انتقال  پایان  از  تجلیل  مراسم  در  گذشته  هفته ی 
به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت های 
بیان  جمهوری  ریاست  ارگ  در  امنیتی  نیروهای 

کرد.
او در این مراسم گفت که از امروز به بعد نیروهای 
امنیتی به تنهایی از ناموس و تمامیت ارضی کشور 
این  که  کرد  تأکید  جمهور  رییس  می کنند.  دفاع 
بر عهده گرفته اند: »در  را  بزرگی  نیروها  مسئولیت  
دفاع  خود  خاک  از  مردم  گذشته  سال  هزار  پنج 
کردند و تا پنج هزار سال آینده نیروهای افغان از 

خاک و ناموس کشور دفاع می کنند«.

خواست  بین المللی  متحدان  از  مراسم  این  در  او 
افغان پشتیبانی کنند. اشرف غنی  نیروهای  از  که 
افزود، نیروهای خارجی در حالی افغانستان را ترک 
می کنند که شهروندان هنوز امنیت ندارند. در این 
خارجی،  کشورهای  سفیران  از  تعدادی  مراسم 
مجلس  اعضای  ناتو،  نیروهای  کل  فرمانده 
حضور  دولتی  بلند رتبه ی  مقام های  و  افغانستان 

داشتند.
رییس جمهور گفت که در سیزده سال گذشته به 
دلیل مشکالتی که در منطقه و جهان حاکم بود، 
مشترک  افغانستان  در  قوت  از  استفاده  صالحیت 

مسئولیت  و  صالحیت  بعد  به  امروز  از  اما  بود؛ 
متوجه خود افغان ها ست. او از مردم، علمای دینی 
و اعضای جامعه ی مدنی خواست که پشتیبانی شان 

را از نیروهای امنیتی  اعالم کنند.
او تأکید کرد که در زمینه ی حرفه ای شدن نیروهای 
امینتی و مصئونیت کاری این نیروها اقدام می کند. 
 هفته ی پیش مأموریت نظامی نیروهای خارجی در 
تعداد محدودی  این،  از  و پس  یافت  پایان  کشور 
مشوره دهی  و  آموزش  برای  خارجی  نیروهای  از 
نام  زیر  جدیدی  مأموریت  در  امنیتی  نیروهای 
»پشتیبانی قاطع« در کشور حضور خواهند داشت.

نهادهای  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
اگر  که  داده اند  هشدار  کابل  در  مدنی  جامعه ی 
سران حکومت وحدت ملی کابینه ی جدید را امروز 
نکنند، آن ها  نمایندگان معرفی  به مجلس  یا فردا 
گفته ی  به  کشاند.  خواهند  خیابان ها  به  را  مردم 
آنان، تأثیرات تأخیر معرفی کابینه ی جدید بیش تر 

دامن گیر مردم عام شده است.
شماری از اعضای جامعه ی مدنی به تازگی در یک 
نشست خبری در کابل تأکید کرده اند،  اگر معرفی 
کابینه بیش از این به تأخیر بیافتد، آنان کابینه ی 
معرفی  نمایندگان  مجلس  به  را  خود  نمادین 

می کند. بیش از سه ماه از تشکیل حکومت وحدت 
به  این حکومت  کابینه ی  هنوز  اما  ملی می گذرد؛ 

مجلس معرفی نشده است.
اعضای  از  یکی  سپهر،  زهرا  حال،  همین  در 
تأثیرات  که  دارد  تأکید  کابل  در  مدنی  جامعه ی 
این  خود  دامن گیر  این که  از  بیش تر  کابینه  تأخیر 
افراد )اشرف غنی و عبداهلل( شود، دامن گیر جامعه 
شده است. به گفته ی او، اگر در صد روز نتوانستیم 
حکومت خوب داشته باشیم، در پنج سال آینده هم 

نخواهیم داشت.
رسانه ها  خاموشی  که  دارد  تأکید  هم چنان  او 

در  حکومت  ناکامی  به  شاید  مدنی  جامعه ی  و 
حکومت  سران  است.  کرده  کمک  کابینه  معرفی 
کابینه ی جدید  معرفی  بار موعد  ملی چند  وحدت 
کابینه  آن،  زمان  پایان  با  اما  کردند؛  مشخص  را 
حکومت  کاری  اول  روزهای  در  نشد.  معرفی 
وحدت ملی، قرار بود  کابینه تا 45 روز معرفی شود.
با پایان این مهلت، کابنیه معرفی نشد و به دنبال 
اعضای  و  مدنی  فعاالن  اعتراض های  افزایش 
نشست  لندن  از  پیش  غنی  اشرف  ملی،  شورای 
در کابل گفت که بین دو تا 4 هفته  کابینه معرفی 
بازهم  کابینه  مهلت  این  پایان  با  اما  می شود؛ 

شماری  و  اداری  هیأت  آن  از  پس  نشد.  معرفی 
و  اجرایی  رییس  با  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 

اشرف غنی دیدار کردند.
رییس اجرایی در دیدار با هیأت اداری و رییسان 
کابینه  معرفی  تأخیر  علت  مجلس  کمیسیون های 
را به رییس جمهور نسبت داد؛ اما اشرف غنی در 
دیدار با هیأت اداری و شماری از اعضای مجلس 
کابنیه ی  گفت،  گذشته  هفته ی  چهارشنبه  روز  به 
در  می شود.  معرفی  آینده  هفته ی  یک  تا  جدید 
پایان  جمهور  رییس  مهلت  این  هفته   این  اوخر 

می یابد.

اطالعات روز: عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی 
اعالم  دیروز  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
امکانات  برکنار شده،  کارمندان  از  شماری  که  کرد 
دولتی را با خودشان برده اند. محمدی در صفحه ی 
فیس بوکش نوشته است که برخی از مقام ها  قضاوت 
و  رشوه  بر  عالوه  و  گرفته   اشتباه  تجارت  با  را 
اختالس، زمین و اموال دولت را نیز معامله کرده اند.
او گفته است که یکی از مقام ها  ]برکنار شده[ هشت 
عراده واسطه ی زرهی دولتی و آن یکی ]مقام دیگر 
هر کدام  هم  دیگران  و  عراده  هفت  برکنار شده[ 

خودشان  با  را  دولتی  امکانات  توان شان  مطابق 
برده اند. اشرف غنی پس از افزایش جنجال ها مبنی 
بر غیر قانونی خواندن ادامه ی کار وزیران سرپرست، 
چند هفته پیش تمام وزیران حکومت قبلی را برکنار 
و به جای آنان معاونان وزارت ها را سرپرست تعیین 

کرد . 
به  پیش  هفته  یک  جمهور  رییس  هم،  سویی  از 
والیت هرات سفر کرد و بیش از 30 مسئول محلی 
را از وظیفه برکنار کرد. پیش از آن فضل اهلل وحیدی، 
والی سابق هرات و والی قندوز را برکنار کرده بود. 

از  ملی شماری  روزهای حکومت وحدت  اوایل  در 
مقام های اداره ی امور نیز برکنار شده بودند. 

با این حال، مشاور حقوقی رییس جمهور مشخص 
نکرده است که کدام مقام های برکنار شده  امکانات 
خودشان  با  را  دولتی  زرهی  موترهای  و  دولتی 
سختی های  که  است  گفته  ادامه  در  او  برده اند. 
مسئله  این  و  دارد  گفتنی هایی  هم  کابینه  تشکیل 
معرفی  در  تأخیر  می دهد.  قرار  بحث  مورد  بعدا  را 
کابینه  در عرصه های امنیتی، اقتصادی و  سیاسی 

مشکالت زیادی را به وجود آورده است.

از هر زمانی  نیز بیش  بر نگرانی مردم  این مسئله 
افزوده و آنان برای جلوگیری از مشکالت، خواستار 
روز  به  روان  هستند.  هفته ی  در  کابینه  معرفی 
دیدار  در  غنی  اشرف  گذشته  هفته ی  چهار شنبه 
ریاست  ارگ  اعضای مجلس در  و  اداری  با هیأت 
تا یک هفته ی  جمهوری گفت که کابینه ی جدید 
دیگر معرفی می شود. پیش از نشست لندن رییس 
هفته  تا چهار  دو  بین  کابنیه  که  بود  گفته  جمهور 
معرفی می شود؛ اما با پایان این مهلت، هنوز کابینه 

معرفی نشده است.
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پیگرد عامالن حمله بر یک محفل عروسی در هلمند

ساالرزی: هیأتی از احزاب سیاسی پاکستان به کابل می آید 

بازداشت یک فرمانده 20 نفری طالبان در لغمان 

اشرف غنی: 
نمی گذارم افغانستان قربانی سیاست کشورهای دیگر شود

فعاالن مدنی: اگر کابینه فردا اعالم نشود، تظاهرات می کنیم

مشاور حقوقی اشرف غنی: 
کارمندان برکنار شده  امکانات دولتی را با خودشان برده اند

افغانستان و پاکستان
 و مسیِر دشواِر اعتماد

برای  پاکستان  و  افغانستان  سوی  از  دوجانبه  تالش های  اخیرا 
کشور  دو  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  همکاری های  گسترش 
امنیتی  ارشد  از رفت و آمد های مقام های  بیش تر شده اند. پس 
به  افغانستان  ملی  شورای  از  هیأتی  گذشته  هفته ی  کشور،  دو 
و  نمایندگان  مجلس  اعضای  نخست وزیر،  با  و  رفت  اسالم آباد 
دیدار ها  این  در  کرد .  دیدار  پاکستان  سیاسی  مقام های  دیگر 
پاکستان  حکومتی  مقام های  دیگر  و  نخست وزیر  شریف،  نواز 
بر گسترش و تحکیم همکاری های امنیتی و سیاسی، خصوصا 
تالش های مشترک در مبارزه با تروریسم وعده سپردند. به دنبال 
آن ریاست جمهوری اعالن کرده است که سران احزاب سیاسی 
پاکستان را برای دیدار و گفت وگو در مورد گسترش همکاری های 
امنیتی و سیاسی به کابل دعوت کرده است. سخنگوی ریاست 
جمهوری تأیید کرده است که قرار است شماری از سران احزاب 
به کابل  با دعوت رسمی رییس جمهور غنی  پاکستان  سیاسی 
دیدار  افغانستان  دولت  مقام های  و  سیاسی  احزاب  با  و  بیایند 
نمایند. پیش از آن هیأتی از اتاق تجارت و صنایع کشور نیز به 
پاکستان رفته بود و در مورد گسترش همکاری های اقتصادی و 

ترانزیتی  گفت وگو کرده بودند. 
افغانستان و پاکستان به عنوان دو همسایه ی نزدیک، بیش ترین 
با  اند.  قایل  به هم دیگر  را در مناسبات خارجی خویش  اهمیت 
این که این دو کشور چندان دل خوشی از هم دیگر ندارند و در 
اتهام  انگشت  داخلی شان  مشکالت  و  نابه سامانی ها  از  بسیاری 
را به سوی هم دیگر نشانه می روند؛ اما با آن هم اهمیت سیاسی 
ریشه های  است.  گریز ناپذیر  کشور  هردو  برای  مناسبات  این 
بسیاری از مشکالت سیاسی و امنیتی این دو کشور به  هم دیگر 
منطقه ای  مسایل  و  ترتیبات  در  که  تنها  نه  و  می شوند  وصل 
نیز به  از سیاست های داخلی  مشترک، بلکه در اعمال بسیاری 
کمک هم دیگر نیاز مندند. از همین رو، در لیست رفت و آمد های 
کابل- میان  آمد ها  و  رفت  بیش ترین  کشور،  هردو  دیپلماتیک 

اسالم آباد صورت می گیرد. در طول سیزده سال گذشته رییس 
جمهور کرزی بیش از بیست بار به اسالم آباد سفر کرد و در مدت 
سه ماه عمر حکومت وحدت ملی، هفت بار هیأت های سیاسی 
و  امنیتی  ارشد  مقام های  تا  گرفته  جمهور  رییس  از  پاکستان، 
دولت  مقام های  با  گفت وگو  و  دیدار  برای  کشور،  این  سیاسی 

افغانستان به کابل آمدند. 
عینی  و  ملموس  نتایج  به  گفت وگو ها  و  دیدار ها  این  تمام  اما 
برخی  و  اند  سمبولیک  دیدار ها  این  از  برخی  نمی انجامند. 
اولویت نخست صورت می گیرند،  و  آجندای جدی  با  دیگر که 
دو  سیاست مداران  دیدگاه های  تفاوت  و  نظر  اختالف  دلیل  به 
و  جنگ  پیچیده ی  معادله ی  می یابند.  خاتمه  بی نتیجه  کشور 
امنیتی  مشترک  همکاری های  مسیر  منطقه  و  افغانستان  صلح 
و سیاسی در مبارزه با تروریسم را دشوار کرده است. اختالفات 
نیات  و  اهداف  به  نسبت  ظن  سوء  و  کشور  دو  میان  سیاسی 
را  بی اعتمادی شدیدی  امنیتی،  و  قضایای سیاسی  در  هم دیگر 

میان دو کشور حاکم کرده است. 
افغانستان  با  هیچ گاه  گذشته  سال  چهارده  طول  در  پاکستان 
آتش  یک  در  کشور  دو  این که  با  است.  نکرده  رفتار  صادقانه 
مشترک  دشمن  برابر  در  واحدی  جبهه ی  در  و  می سوزند 
در  دوگانه  بازی  به  متهم  هم  هنوز  کشور  این  اما  می رزمند؛ 
جبهه ی جنگ با تروریسم است. از یک سو همواره از همکاری در 
مبارزه با تروریسم به دولت افغانستان و متحدان بین المللی اش 
در  آی اس آی  نامرئی  دست  دیگر  سوی  از  اما  می دهد؛  وعده 
سازماندهی حمالت تروریستی و گسترش ناامنی های افغانستان 
صدور  راهبرد  از  کشور  هنوز  هم  این  می کند.  کار  به شدت 
پناه گاه های  و  نشسته  منطقه دست  به  افراط گرایی  و  تروریسم 
امن تروریستان و پرورشگاه های افراطیت را از خاکش بر نچیده 

است.
سیاست مداران و نظامیان پاکستان تا  اکنون در مبارزه با تروریسم 
با افغانستان صادقانه عمل نکرده اند. احزاب سیاسی این کشور اما 
تاکنون در این زمینه آزموده نشده اند. از آن جایی که تروریسم و 
افراط گرایی از مردم پاکستان قربانی های زیادی گرفته است، این 
انتظار وجود دارد که رهبران احزاب سیاسی این کشور از سیاست 
شده  خسته  افراطیت  و  تروریسم  برابر  در  دولت شان  دوگانه ی 
رفتار دولت  باشد، آن ها می توانند  این تصور درست  اگر  باشند. 

پاکستان را در این ارتباط تغییر بدهند.
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هادی صادقی



تربت پاکستان- به تاریخ 25 نوامبر 2013، ساعت 5 و 20 
دقیقه ی صبح، چیزی از هوا در نزدیکی خانه ی عارف سلیم 
افتاد. او به بیرون دوید و جعبه ای به پنهای 25 فت را کنار 
دیواری یافت که خانه ی شان را احاطه کرده است. این حمله 
یکی از سه حمله ای بود که به دنبال هم در روستای کوهلهو 
در بلوچستان پاکستان اتفاق افتاده بودند. این روستا از مرز 
ایران 45 مایل فاصله دارد. یکی از انفجارها، مسجد محل 
را ویران کرد. صفحه های قرآن پیش از افتادن بر کوپه های 

آوار، در هوا پراگنده شده بودند. 
روز بعد، سلیم 30 مایل به طرف شرق سفر کرد تا عرضش 
در  تربت  برساند.  تربت  در  محلی  حکومت  گوش  به  را 
جنوب غرب پاکستان، مرکز ولسوالی کوچک آن هاست. او 
به من گفت: »آن ها از ثبت قضیه ی من خودداری کردند و 
گفتند که رسیدن به این موضوع، از توان آن ها خارج است.« 
اندک است و کمک های  تربت که صنایع مشروع در آن 
توسعه ای از سوی دولت مرکزی کمتر، شهِر متروکی است 
که زیر چکمه های پیکارجویان می لرزد. اکثر باشندگان این 
را  زندگی شان  میان مرزی  قاچاق  و  کشاورزی  با  منطقه 
می گذرانند. آنان همه  چیز را بین مرز ایران و پاکستان قاچاق 
افغانستان.  تریاک  تا  گرفته  دیزل  و  سمنت  از  می کنند- 
میدان  در  و  است  کم  خیلی  منطقه  این  در  پخته  سرک 

هوایی، شمار سربازان از مسافران بیش تر است. 
این منطقه مرکز داغ جنگی است که توسط رژیم شیعی 
انداخته  راه  به  بلوچ   سنی  جهادی  گروه های  علیه  ایران 

می شود.
ایران که پیش از این در جنگ علیه دولت اسالمی در سوریه 
و کشور همسایه اش عراق درگیر بود،  تشویشش در باره ی 
تهدید پیکارجویان سنی در مرز شرقی اش با پاکستان هر روز 
بیش تر می شود. ایران ادعا دارد که این گروه های پیکارجو 

رییس جمهور محمد اشرف غنی پس از آن که به طور رسمی 
به عنوان رییس جمهور سوگند وفاداری یاد کرد، دومین سفر 
دیپلماتیکش را به چین انجام داد و یکی از اهداف این سفر، 
 ضمن جلب همکاری های اقتصادی و تجاری، تحکیم روابط 
سیاسی با این کشور بود و رییس جمهور در آن سفر نقش 
در خصوص  پاکستان  زمینه ی جلب همکاری  در  را  چین 

ترغیب طالبان برای مذاکرات صلح عنوان کرد.
به گفته ی  رهبران طالبان، نمایندگانی از این گروه به چین 
سفر کرده اند و با مقام های چینی در مورد روابط میان طالبان 
و چین و بیان موضع این گروه مذاکراتی را انجام داده اند. 
هیأت طالبان به خاطری به چین سفر کرده   که چین یک 
رقیب بزرگ اقتصادی و سیاسی  امریکا است و نفوذ سیاسی 
امریکا در منطقه و به خصوص افغانستان که همسایه ی آن 
کشور می باشد، می تواند تهدید بزرگ  اقتصادی و سیاسی 

برای آن کشور محسوب شود.
از این نظر، چین از نفوذ سیاسی امریکا در منطقه ناراض 
بزرگ  قدرت  عنوان یک  به  منطقه  می خواهد  در  و  است 
مطرح باشد و از منابع اقتصادی و تجاری آن بهره بگیرد. 
طالبان نیز به خاطری که یک گروه تندرو و افراطی-مذهبی 
می باشد، با امریکا و کشورهای غربی مخالف اند و جنگ با 
امریکا و دولت هایی که روابط نزدیک با امریکا و متحدان آن 

حمایت ایاالت متحده و عربستان سعودی را در پشت سر 
دارند. با آن که در محافل عمومی کمتر از آن یاد می شود، 
برنامه ی  مانند  مسایلی  روی  ایران  دادن  قناعت  شاید 
اتمی اش تا حدود زیادی بر حل و بر طرف کردن این مسایل 
وابسته باشد. ایران اکنون به آن برخورده   و آن را حمله ی 

جهانی چند بُعدی جهادی های سنی علیه خود می داند. 
بمب  یک  جهادی ها  همین  سپتامبر،  نهم  تاریخ  به 
جاسازی شده ی قوی در موتر را در یک پایگاه نظامی ایران 
در نزدیکی مرز منفجر و راه را برای ورود 70 جنگ جو به 
داخل باز کردند. بر اساس یک بیانیه ی گارد انقالبی ایران، 
برای پایان بخشیدن به یک نبرد سه و نیم ساعته، ایران 
مجبور شد که نیروهای تقویتی را توسط هلی کوپتر به آن جا 
داخل  به  پاکستان  مرز  به سوی  پس  جنگ جویان  برسا ند. 
پیکارجویان  این  بعد،  هفته  گریختند. چند  پاکستان  خاک 
ایران  مرزی  ایستگاه های  علیه  را  حمله ها  از  سلسله ای 
به راه انداختند و پنج پولیس ایرانی را به قتل رساندند. این 
تازه ترین حمله ها، پس از یک کارزار درازمدت انفجار کنار 
جاده ای، انفجار انتحاری در مسجدها و حمله های مسلحانه 
سال  از  که  شدند  انجام  پولیس   بازرسی  ایستگاه های  بر 
2005 تا کنون جان 600 ایرانی را گرفته اند. اکثر قربانیان 

افراد غیر نظامی بوده اند. 
تربت،   در  فعال  یگانه مسافرخانه ی  به  ورود  راه  امتداد  در 
سرعت  از  تا  است  کشیده  را  درازی  ریسمان   آن  صاحب 
ورود تفنگ دارانی که بر مشتریانش حمله می کنند، کم کند. 
پاره  آن  اثاث  شده اند،   فرسوده  مسافرخانه  این  قالین های 
شده و در اکثر اوقات روز، برق ندارد. در یک اتاق مخروبه، 
سلیم جریان انفجار ماه نوامبر را باز گو می کند. »تعدادی از 
ساختمان ها فروریختند. خوش بختانه، هیچ کودکی در داخل 

آن ها نبود.«

کشور دارند را فرض می دانند. این گروه از این وجه مشترک 
 با چین ، خواسته  بهره بگیرد روابط خویش را با آن کشور 
را در صورت  نیز خواست های سیاسی اش  و  بهبود بخشد 
برگزاری مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و این گروه، 

با مقام های چینی شریک سازد.
 این دیدار هیأت طالبان از چین در حالی صورت گرفته است 
که چین با رهبری دولت افغانستان پیمان استراتژیک  امضا 
نموده و وعده داده است که برای تأمین صلح با افغانستان 

همکاری می نماید. 
نقش چین در خصوص میانجی گری و گفت وگوهای صلح 
که  دارد  اهمیت  نظر  این  از  افغانستان  دولت  و  طالبان  با 
پاکستان دوست دیرینه ی این کشور می باشد و از طالبان 
حمایت می کند و می تواند رهبران گروه طالبان را به پای میز 
مذاکره بکشاند و در این زمینه چین می تواند تسهیالت و 
زمینه سازی مذاکرات صلح با طالبان را مساعد سازد. اما این 
امیدواری زمانی می تواند به واقعیت تبدیل شود که دولت 
پاکستان بخواهد در افغانستان صلح بر قرار شود و در این 
زمینه عالقه مندی نشان دهد.  این مسئله هنوز روشن نیست 
و پاکستان در موضع گیری هایش به طور صریح بیان نکرده 
این  کند.  تأمین صلح همکاری  برای  که می خواهد  است 
امیدواری که چین می تواند زمینه ی مذاکرات صلح با طالبان 

او که ریش و بروتش را پاک تراشیده و سرش کچل است، 
در دهه ی چهل زندگانی اش به سر می برد و هنگام راه رفتن 
می لنگد. او با صدای آرام صحبت می کند. دو مرد محلی که 
این مالقات را برایم تنظیم کرده، در دو پهلوی او نشسته اند. 
آنان با نگرانی چشم شان را به دروازه دوخته اند تا مبادا در 
در  از  پاکستان  یا  ایران  استخبارات  افسر  یک  لحظه،  هر 

وارد شود.
او گفت، »انفجار بسیار قوی بود. ما فکر کردیم پایان جهان 
است. سلیم بدین باور است که این حمله از سوی پایگاه 
که  او می گوید  انجام شد.  مرز   آن طرف  در  ایران  هوایی 

دیگران صدای وزوز هواپیماهای ایران را شنیده بودند. 
وقتی  من از او در باره ی هدف موشک های دیگر می پرسم،  
 با تردید می گوید: »من حتا نمی خواهم از او نام بگیرم،  او حتا 
از منطقه ی ما نیست- اما موشک ها خانه ی او را کوبیدند.« 
مردی که سلیم نمی خواهد از او نام بگیرد، »مال عمر« است 
)با مال عمر، رهبر طالبان افغانستان، اشبتاه نشود(. یکی از 
مقام های بلندپایه ی ایران در پاکستان، بعدها وقوع این حمله 

را تأیید کرد. اما از ارائه ی جزئیات در باره ی آن ابا ورزید. 
یک بلوچ ایرانی به نام مال عمر، رهبری یک سازمان سایه  ای 
به نام جیش العدل را به عهده دارد که تعداد جنگ جویان آن 
اندکی کمتر از 500 نفر است. زمانی که موشک به خانه اش 
اصابت کرد،  او در آن نبود؛  اما نواسه ی 3 ساله اش را کشت و 
باقی اعضای خانواده اش را زخمی کرد . فقط یک ماه پیش تر 
از آن،  پیکارجویان مال عمر از مرز گذشته بودند و 16 سرباز 

ایرانی را کشته بودند. 
حمله  بر کولهو بخشی از جنگ پنهانی در حال گسترش 
از  پس  هفته های  در  بود.  پاکستان  خاک  داخل  در  ایران 
نهم سپتامبر )انفجار موتر بمب گذاری شده در پایگاه نظامی 
شهرستان  در  پاکستان  روستای  یک  بر  ایرانی ها  ایرانی(، 
گفته های  اساس  بر  کردند.  حمله   )Chagai( چگی 
مقام های پاکستانی، سربازان ایرانی، بعضی وقت ها توسط 
عمق  در  را  پیکارجویان  نظامی،   کاروان های  و  هلی کوپتر 
خاک پاکستان تعقیب کرده اند. در سال گذشته، تقریبا هر 
هفته چنین اتفاقی افتاده است و سبب تبادل آتش گردیده 
و در برخی موارد،  منجر به کشته شدن سربازان پاکستانی 

شده است.
از سوی عربستان و  تنها  نه  ایران می گوید که جهادی ها 
ایاالت متحده پشتیبانی می شوند،  بلکه استخبارات پاکستان 
نیز از آنان حمایت می کند. مقام های پاکستانی می گویند که 
آنان بیش  از اندازه درگیر مشکالت امنیتی داخلی اند و تأمین 

امنیت مرز با ایران، برای آن ها در اولویت باال قرار ندارد. 
شاید مهم تر از همه   این نکته باشد که جهادی های سنی که 
بر ایران حمله می کنند، روابط عمیق با قاچاق چیان تریاک 
داشته باشند. قاچاق  چیان تریاک روابط سیاسی گسترده  دارند 
می ریزد.  آن ها  به جیب  تجارت،  این  دالر سود  بلیون ها  و 

آن ها به دالیل خود شان، از رژیم ایران نفرت دارند.

را مساعد  کند و می تواند نقش مهمی را در مذاکرات صلح 
داشته باشد، زمانی ممکن به نظر می رسد دولت پاکستان که 
نقش سرنوشت ساز را در مذاکرات صلح دارد، بخواهد که 
دیگر از شورشی گری در افغانستان حمایت نکند و از تأمین 
صلح در افغانستان حمایت کند. این تغییر رویکرد پاکستان 
افراط گرایی  خطر  پاکستان  دولت  که  است  ممکن  زمانی 
پروژه ی  پاکستان  که  زمانی  تا  بگیرد.  جدی  را  طالبانی 
این  برای  اولویت قرار دهد و  را در  افغانستان  نا امن سازی 
هدفش از تقویت طالبان کار بگیرد، مشکل به نظر می رسد 
متحد  خواست  بدون  چین  که  باشیم  امیدوار  این  به  که 
سیاسی خویش بتواند زمینه ی مذاکرات صلح با طالبان را 

تأمین کند.
بنابراین، نکته ی مهم این است که نخست اختالف اساسی 
افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گیرد و  میان دولت 
پاکستان متقاعد شود که خواست های خویش را از طریق 
سیاسی دنبال کند، با توجه به این که طالبان و افراط گرایی 
دشمن مشترک می باشند و می توانند در آیند برای پاکستان 
خطر آفرین شوند، از تأمین صلح در افغانستان حمایت کند. 
اگر این تالش ها نتیجه ندهند، امید بستن به چین بدون 
افغانستان،  در  تأمین صلح  برای  پاکستان  به  عالقه مندی 

واقع بینانه نیست.
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یادش بخیر روزهایی که ما سرشار از مدنیت بودیم، تظاهرات زیاد بود! آب 
قطع می شد، تظاهرات می کردیم. برق می رفت، سرها را از پنجره کشیده، 
تظاهرات می کردیم و مرگ بر سرآشپز خوابگاه می فرستادیم. کوچی می رفت 
بهسود، خانه ها را آتش می زد، تظاهرات می کردیم. در تظاهرات ها، چیزی که 
از ما ساخته بود، سر دادن نعره بود. من فقط نعره سر می دادم، شعار دهنده 
نبودم. جرئت نداشتم. یک بار تصمیم گرفتم که کمی شعار بدهم. می خواستم 
بگویم نعره ی تکبیر! ولی از بس کم جرئت بودم، بلند صدا کردم که »ننه ی 
کبیر!« دوستان و تظاهر کنند  گان گفتند، اهلل اکبر، اهلل اکبر! خودم را خنده 
گرفته بود؛ اما با شهامت زیاد، خنده هایم را قورت دادم و پشت چند تا چین 
ساختگی که بر پیشانی وارد کرده بودم، پنهان شان کردم. باز گفتم ننه ی 
کبیر! باز گفتند، اهلل اکبر! اهلل اکبر! اما حاال وضع فرق می کند. آن وقت ها، 
رییس جمهور در معرفی کابینه مشکل نداشت، نه حرفی از شایستگی بود، 

نه کل ماکل تقسیم قدرت. 
حاال که هم شایستگی مطرح است، هم تقسیم قدرت، من یک طرح دارم. 
سوی  از  که  است  وعده هایی  همان  اصلی  مشکل  بخواهید،  را  راستش 
عالی جنابان در هنگام کمپاین های انتخاباتی داده شده اند. مثاًل من یک آدم 
ریاست  از آن جایی  که خودم کاندیدای  بودم، ولی  متنفذ و صاحب قدرت 
جمهوری نبودم، مدام از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری  دعوت می شدم 
که از آن ها حمایت کنم. آن ها در بدل حمایت من، یکی حاضر بود وزارت 
دفاع را به من بدهد، یکی حاضر بود وزارت مالیه را تقدیم من کند، یکی 
گفته  خدا  نام  اگر  را.  وزارت ها  و همین طور کل  معارف  وزارت  بود  حاضر 
حساب کنیم، می بینیم که آدم های زیادی در دور ان کمپاین انتخاباتی مهم 
بودند و همه ی آن ها کنار یکی از این ها قرار گرفتند و وعده ی وزارت دریافت 
کردند. اما حاال به لطف طرح تقسیم قدرت، دیده می شود که به تعداد زیادی 
از این بزرگان، نه وزارت می رسد و نه معینیت! اصاًل کل مشکل معرفی کابینه 
هم همین جاست. ورنه چیزی که در این کشور زیاد داریم، افراد شایسته برای 
وزیر شدن است. همین حاال اگر غلو نکنم، هفده نفر د کترای انسان شناسی 
داریم که می خواهند وزیر تجارت شوند، سی  و چهار نفر متخصص تجارت 
داریم که در صف وزارت حج و اوقاف منتظرند و عده  ای هم نصوار می کشند. 
چهل وبیست وسه نفر داریم که 14 سال نزد مالی مسجد درس خوانده اند؛ 
اما از ته دل می خواهند وزیر داخله شوند. همه ی این ها ظرفیت است. اصاًل 
شایستگی بو  می دهند. بناًء می توان ادعا کرد که به دست آوردن دل یاران 

دوران کمپاین، مشکل اساسی است. 
از طرف دیگر، همین بزرگانی که در آن دوران حمایت کردند و به وزارت دل 
بستند، دربست در اختیار مردم قرار دارند. آدم که چشم دارد و می بیند. هر 
شب از تلویزیون ها می بینی که عید را برای مردم تبریک گفته  و زندگی خوب 
برای مردم توقع دارند. میالد حضرت محمد )ص( را برای مردم تبریک گفته 
و از بارگاه خداوند می خواهند که مردم افغانستان را از مشکل نجات بدهد. به 
هر مناسبتی، برای مردم آرزوی خوبی و نیکی می کنند! این ها یعنی که آن ها، 
هوای مردم را دارند و نگران زندگی شان هستند. پس چطور ممکن است که 
این بزرگان از یک طرف از خداوند به مناسبت میالد رسول اکرم، خواستار 
حل مشکالت مردم شوند و از طرف دیگر، عامل مشکالت مردم باشند؟! 
می بینید که هیچ دلیل منطقی در این زمینه وجود ندارد. مخصوصاً که ما 
مردم کاماًل هوشیار هستیم و فریب نمی خوریم. حاال طرح من این است که 
همه ی این بزرگانی که در بدل یک یا چند وزارت، از اشرف غنی یا عبداهلل 
اعالم حمایت کرده اند، مثل مرد پیش ارگ جمع شوند و یک تظاهرات کنند. 
با صدای بلند بگویند که ما وزارت می خواهیم! ما وزارت معادن می خواهیم! ما 
وزارت امور مبارزه با زنان می خواهیم. ما وزارت پول و تحصیالت می خواهیم! 
حق دارند. حق خواستن که مشکلی نیست، هست عایا؟! فقط نمی دانم این 

صاحبان رای و اختیار مردم آن زمان، چرا از رسوا شدن می ترسند؟
وزارت  چوکی  سگ جنگی های  بگذار  گذشتم.  طرحم  خیر  از  من  نه!  نه، 
هم چنان پا برجا باشند. این طرح به ضرر مملکت تمام می شود. اگر خدای 
نخواسته، تمام آن بزرگانی که در بدل وزارت و معینیت و والیت از عالی جناب 
حمایت کرده باشند و حاال بیایند طی یک تظاهرات، افشا کنند که به آن ها 
چند و کدام وزارت ها وعده شده که حاال مقدور نیست، یقیناً باز قیمت گاز 
مایع دو برابر و سه برابر خواهد شد و مواد خوراکی، اهرم فشار برای مسکوت 
نگه داشتن مردم خواهند بود. ُخب، این طرح هم که احمقانه بود، حاال چه کار 
کنیم؟! برویم از یخن مجلس سنا بگیریم که اشرف غنی را به لوی سارنوالی 
معرفی کند؟ اگر این کار را بکنیم، آیا توجیه قانونی یا مشروعیت قانونی دارد؟ 
اگر شما کدام طرح دارید، بگویید که با هم عملی کنیم تا غایله ی معرفی 
کابینه خاموش شود. بال ده پس کسانی که وزارت می خواهند. آن ها کم 
که نیستند، گله ی ملخ  واری زیاد است دیگر! به کدام شان رسید  گی صورت 
بگیرد؟ حاال که تمام وزارت ها و ریاست های حیاتی را حساب کنیم، شاید به 
عدد سی نرسد، آن وقت تعداد بزرگوارانی که توقع وزارت دارند، شاید از 130 
هم بیش تر شوند. با این حساب، چطور دهن این دهن لق ها را ببندیم که هم 
شایستگی را رعایت کرده باشیم، هم دل یاران نرنجد؟! این شایستگی مطرح 

بحث، بو  خواهد گرفت. از آن بو های آدم خفه  می کند!

خبرنگار ناراضی

از آن بوهاِی آدم خفه  می کند!

هادی دریابی

جنگ سری خطرناک
 بین ایران و پاکستان
 که توسط مواد مخدر تمویل می شود

امید بستن به چین، بدون عالقه مندی به پاکستان
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و  بزرگ  چهار راه  یک  در  پیش،  سال  چندین  زمستان 
عبور  جرنگ  جرنگ  ایستادم. صدای  کابل  مرکز  خالی 
بایسکل های  پره های  تیک تاک  صدای  و  اسب گاری ها 
کهنه، تنها صداهایی بودند که به گوش می رسیدند. هیچ 
به من  نگاه ها، همه  نبود و  غربی دیگری در خیابان ها 
خیره شده بودند. با وجودی که خودم را در چندین الیه 

لباس پیچانده بودم، احساس کردم برهنه ام.
تا کنون،  طالبان  حاکمیت  دوران  شبح زده ی  روزهای  از 
است.  بوده  را شاهد  زیادی  تغییرات  افغانستان  پایتخت 
جای ویرانه های ناشی از بمب گذاری ها را ساختمان های 
جمعیت  گرفته اند.  آراسته  عمارت های  و  طبقه  چندین 
هم چنان  جاده ها  شلوغی های  و  است  شده  برابر  پنج 
کمپیوتر،  و  همراه  تیلفون های  دوکان های  اند.  برجا  پا 
امتداد  در  بر شیشه های شان،  با عکس های نصب شده 
با  زنانی  زیبایی،  سالن های  و  شده اند  واقع  خیابان ها 

لب های برآمده و آرایش گیشا را نشان می دهند.
اما در زمستان سال جاری، با وجودی که به عنوان یک 
می کنم،  بازدید  کابل  از  پیوسته  خارجی  بازدید کننده ی 
پوشانده  را  سرم  و  بودم  کرده  برتن  محجب  لباس 
تقریبا  کردم.  برهنگی  احساس  دیگر  بار  یک  بودم، 
تمام غربی هایی  که زمانی در این جا با آن ها آشنا بودم، 
کشور را برای همیشه ترک کرده اند، مأموریت های شان 
به حالت تعلیق درآمده، یا تعطیل شده اند و چندین تن 
فرار  خارج  به  افغانم،  دیرینه ی  همکاران  و  آشنایان  از 

کرده اند و درخواست پناهندگی داده اند.
و  مانده اند  این جا  که  سابقم  دوستان  از  اندکی  تعداد 
به  یا  اند،  بین المللی  نهادهای  کارشناسان  اکثریت شان 
محافظت شده  اردوگاه های  داخل  یا  رفته اند،  تعطیلی ها 
امنیتی به آن ها دستور داده اند  گیر مانده اند و مشاوران 
و  کنند  خودداری  عمومی  مکان های  به  رفتن  از  که 

نمی توانند از پروژه های شان بازدید کنند. 
پناه گاه های  و  مظاهر  شورشیان  گذشته،  ماه  دو  در 
کمک رسانی،  نهادهای  جمله  از  شهر،  دورادور  خارجی 
مهمان خانه ها و حتا یک نمایش در یک مرکز فرهنگی 
فرانسه را بمب گذاری کرده یا بر آن ها یورش برده اند  و 
هشدار داده اند که با فعالیت های مدنی غربی دقیقا مانند 

دشمنان نظامی شان برخورد می کنند.
غذا  آن جا  در  دوستانم  با  زمانی  که  اردوگاهی  سه 
آماج شورشیان  میان  در  نیز  می خندیدیم   و  می خوردیم 
هیچ  و  بودند  افغانستان  دلواپس  که  دوستانی  بودند؛ 

برنامه ای برای ترک آن نداشتند.
با وجود هیاهوی ظاهری شهر، فضای پایتخت سهم گین 
و ترس آلود است. در چند هفته ی گذشته، حتا یک غربی 
را نه در خیابان ها دیده ام، نه در فروشگاه های درخشانی 
از کاالهای مورد ضرورت  انباشته  تاقچه های آن ها  که 
که  فروشی هایی  عتیقه  در  نه  اند،  خارجی  مشتریان 
سبز  چای  نوشیدن  برای  خارجی  بازدیدکنندگان  زمانی 
و چانه زنی روی گوشواره های الجوردی، صنایع گل دار 
نقش های  با  جانمازی  قالین های  و  کوچی ها  عنعنات 
نظامی از جنگ مقدس علیه شوروی به آن جا می آمدند 
و نه در کتاب فروشی افسانه ای پایتخت که به کارهای 
هرچند مالک  بود –  اختصاص داده شده  انگلیسی  زبان 
یک  به  و  کرده  بازسازی  را  غارمانندش  اقامت گاه  آن 
مرکز فروش مدرن و جادار و کافه ی مجهز با وای فای 

بسط می دهد.
خودپرداز  ماشین های  قبل  سال  چندین  که  زمانی  از 
بار  اولین  برای  شده اند،  نصب  این جا  در   )ATM(
کسی برای استفاده از آن در صف نایستاده است و این 
کار و بار  نمی شوند.  خالی  دالر  از  مداوم  به طور  ماشین ها 
کابین های رادیویی  که زمانی رونق خوبی داشتند، چنان 
تا  زدم  زنگ  تاکسی  به خاطر یک  وقتی  که  است  راکد 
توزیع کننده ی  برساند،  متحد  ملل  سازمان  دفتر  به  مرا 
امکانات خواب بود و موتروان گفت که پس از چندین 
روز من اولین مشتری او بودم. جر أت رفتن به رستورانت 
بود  من  محبوب  عزلت  گوشه ی  سال ها  که  لبنانی ای 
جریان  در  گذشته  جنوری  ماه  در  این که  تا  نداشتم،  را 
مشتریانش  تمام  و  مالک  و  شد  ویران  طالبان  حمله ی 

کشته شدند. 
من دیگر کرسمس ها را در افغانستان گذرانده ام، چیزی 
و  سخت گیر  مسلمان  جامعه ی  یک  در  همیشه  که 
در  که  جامعه ای  است،  مناسبت خصوصی  یک  منزوی 
است  بزرگ  به مسیحیت هم یک جنایت  گراییدن  آن 

این  اما  فرضی.  روانی  اختالل  یک  از  نشانه  ای  هم  و 
فصل تعطیالت به طور ویژه ای متروک و حزین به نظر 
فضا  در  جشنی  خوشی های  از  نشانه ای  هیچ  می رسد. 
دیده نمی شود و حتا برف، که معموال در اواسط دسامبر 
خیابان های خاکی و خسته کننده ی کابل را می پوشاند، 

از باریدن ابا ورزیده است. 
یک  در  شده ام،  مواجه  آن  با  که  والدتی  نشانه ی  تنها 
جایی  بود،  شهر  حومه ی  در  پناهندگان  اقامت  محل 
کار  به  اقدام  مردم  با  مصاحبه  برای  کرسمس  روز  که 
مخاطره آمیز کردم و به آن جا رفتم. از روی کنجکاوی به 
غاری با دیوارهای گلین سر زدم و یک مادر با کودکی 
اتاق  در همین  نیز  گوساله ای  و  بز  دیدم.  را  گهواره  در 
گرم کرده بودند و دو گاو از چاردیواری مجاورش نعره 
توضیح  اردوگاه  رییسان  به  کردم  تالش  می کشیدند. 
اما  دارد؛  مفهومی  چه  من  برای  منظره  این  که  بدهم 

آن ها به طور مودبانه ناامید و بهت زده بودند.
است.  ناامید کننده  علت های  از  دیگر  یکی  نو،  سال 
رعایت  شمسی  باستان  تقویم  هنوز  که  افغانستان  در 
می شود، سال جاری سال 1393 است و نوروز، سال نو 
فارسی، چند ماه بعد از حاال و زمانی که اعتدال بهاری 
سال های  می شود.  تجلیل  فرا می رسد،  کشت  فصل  و 
گذشته، شاید جشن های نامرتب شب سال نو در میان 
باشندگان خارجی برگزار شده باشند؛ اما امسال؟ کمتر و 
بی سر وصداتر و پشت دروازه های بسته. و احتماال یکی از 
دالیل آن این است که چنین گردهم آیی هایی می توا ند 

یک هدف طبیعی برای طالبان باشد. 
هرچند معدود مقام ها تالش دارند  فضای خوبی بسازند، 
در حال حاضر کمتر چیزی برای جشن گرفتن وجود دارد. 
پادر میانی  با  که  جدیدی  حکومت   ،2014 سال  ختم  با 
امریکا تشکیل شده است، نتوانسته است کابینه بسازد، 
آخرین نیروهای جنگی ناتو در نیمه  شب چهارشنبه رسما 
افغانستان را ترک کردند و شورشیان در دروازه های شهر 
زوزه می کشند. شاید بهار با خود نشانه های تغییر بیاور د؛ 
اما در حال حاضر عاقالنه تر این است که با احتیاط بود، 
دراز کشید و البسه ی ضخیم زمستانی را به روی کشید 

و تا حد ممکن نامرئی باقی  ماند. 

جدی  به طور    2014 سال  اواخر  در  افغانستان  وضعیت  که  نیست  شکی 
می رسد  نظر  به  کشور،  این  در  خارجی  نیروهای  کاهش  با  شد.  بحث برانگیز 
که جنگ جویان فعال تر شده اند و بر اساس گزارش رسانه ها، نیروهای امنیتی 
افغانستان کنترول بسیاری از مناطق کشور را از دست داده اند و در برخی مناطق، 
پولیس مناطق بیش تری را از دست داده  است. در پیوند به این تخمین ها، این 
سوال مطرح می شود:  در واقع وضعیت تا چه اندازه جدی است و خطراتی که 

متوجه نظام سیاسی افغانستان اند، در چه سطحی اند؟
تعدادی از نویسندگان و رسانه ها به طور مرتب وضعیت کشور را در آستانه ی یک 
بحران عمیق می ببینند و تحلیل ها و پیش بینی های آن ها می گویند که کابل 
در معرض یک خطر بزرگ قریب الوقوع قرار دارد؛ در عین حال، همه ی این 
پیش بینی ها آن گونه که فکر کنیم، ناشی از بدبینی نیستند. درک کامل وضعیت، 

نیازمند توجه به ارقام است. 
معیار اصلی برای سنجش وضعیت در این کشور، نگاه به تلفات اردوی ملی 
کشور، پولیس ملی و جمعیت غیر نظامیان است. از آن جایی که در دو سال اخیر، 
در زمینه ی انتشار آمار در این کشور به طور سیستماتیک مشکالتی پیش آمد، 
ما مجبوریم که به این آمار  بر اساس اظهارات فردی مقام های رسمی، به طور 

کلی  توجه کنیم:
سال                                            2012    2013    2014
تعداد مجموعی تلفات                   3600    4350    4634
آمار ناقص از جنوری تا نوامبر        2768    2959    3188

ارقام ارائه شده نشان می دهند که افزایش تلفات از ماه جنوری تا نوامبر 2014، 
در قدم نخست جان شهروندان )غیر نظامیان( را گرفته است. تلفات غیر نظامیان 
در سال 2014، 7,7 درصد بود که این رقم در مقابل 6,9 درصدی یک سال 
قبل خود، افزایش بی رویه را نشان می دهد. بزرگ ترین تلفات را کودکان )33 
درصد( و زنان )19 درصد( متقبل شدند. به گزارش سازمان ملل متحد، دلیل 
اصلی افزایش تلفات غیر نظامیان، حمالت همیشگی شبه نظامیان بوده است. 

شبه نظامیان، مسئول کشتار 75 درصد از غیر نظامیان هستند. 
ظاهراً  در نیمه ی اول سال 2014، طالبان یک بار دیگر تالش کردند، در میان 
ساکنان افغانستان تصویر خود را بازسازی کنند و تالش کردند که میزان تلفات 
غیر نظامیان را به حداقل برسانند. در آن زمان، این شبه نظامیان )طالبان( تنها 
مسئول 52 درصد از تلفات غیر نظامیان بودند. در عین حال، 39 درصد از قربانیان  
ادامه ی جنگ، در محالت شان به صورت تصادفی کشته  کسانی بودند که در 
با این حال، در پایان سال، در نتیجه ی از سر گیری حمالت تروریستی  شدند. 

مخالفان مسلح، یک بار دیگر میزان تلفات غیر نظامیان افزایش یافت. 
تغییر )حد اقلی( در آمار تلفات اردوی ملی و پولیس افغانستان در مقایسه با سال 
مسئولیت های  انتقال  از  عبارت  که  اساسی  مرحله ی  یک  با  همزمان   ،2013
باشد، مسأله ی قابل توجهی  افغان  نیروهای  نیروهای بین المللی به  از  امنیتی 
برابر بود؛  افغانستان و خارجی  دو  این، تلفات جانی نیروهای  از  تا قبل  است. 
به 6,5 درصد رسید.  تا  تلفات در سال 2014،  آمار  باور کنیم  در صورتی که 
بنابراین،  نیروهای امنیتی افغان نظر به شاخص های مذکور، هم چنان در لبه ی 

یک بحران قرار دارند.
 19469 افغانستان  در  سال،  این  نوامبر  تا   2014 جنوری  ماه  از  مجموع،  در 
مورد درگیری و حمالت تروریستی رخ دادند )10,3 درصد افزایش در مقایسه 
با سال 2013( و 69 درصد این حمالت طبیعتاً در والیت های ناامن جنوبی و 

جنوب شرقی کشور به وقوع پیوستند. 
حوادث  کمی  افزایش  نتیجه ی  در  متحده،  ایاالت  آمار  اساس  بر  این حال،  با 
جنگ، کمیت مخالفان مسلح نیز افزایش یافت. با این حال  اما ابتکار عمل به 
نیروهای  علیه  نیروهای دشمن  تعداد حمله های  و  بود  دولتی  نیروهای  دست 
دولتی، کاهش یافتند. به ویژه  تعداد مخالفان مسلح در تابستان سال 2014 تقریبًا 

یک چهارم تعداد آن ها در سال گذشته بود. 
این نکته را باید مورد توجه قرار داد که بر اساس شواهد، اردوی ملی افغانستان 
به طور مستقل  بتوا ند  توانایی رسیده است که  و  از ظرفیت  به مرحله ای  واقعاً 

عملیات علیه مخالفان مسلح و تروریست ها را رهبری کند. 
عملیات علیه طالبان

راجع به میزان تلفات مخالفان مسلح، سوال ها سر جای خود باقی اند. در شرایط 
فعلی، مرکز )مرکز مطالعات افغانستان امروز( کاستی های موجود در آمارهای 
ارائه شده را نادیده می گیرد. رسانه های غربی، ارزیابی های خود را دارند. به طور 
خاص، بر اساس این آمار، در طول ماه های جنوری تا فبروری سال 2014، به 
تعداد 720 جنگ جوی طالبان کشته شده اند. البته بر طبق جنتری سال مذکور، 

تعداد کل کشته شدگان جنگ جویان مخالف دولت، به 5400 نفر می رسد.

امنیت در افغانستان؛
 نتایج سال 2014 چه بود؟

نیکیتامندکویچ، 
کارشناس مرکز مطالعات افغانستان امروز 

منبع: افغانستان.رو
بخش اول

افغانستان در نگاه

منبع: واشنگتن پست
نویسنده: پامیال کانستیبل
برگردان: حمید مهدوی

ترس و خطر دوران طالبان

بر می گردد؟
سال نو، یکی دیگر از علت های 
ناامید کننده است. در افغانستان 
که هنوز تقویم باستان شمسی 
رعایت می شود، سال جاری 
سال 1393 است و نوروز، سال 
نو فارسی، چند ماه بعد از حاال 
و زمانی که اعتدال بهاری و 
فصل کشت فرا می رسد، تجلیل 
می شود. سال های گذشته، 
شاید جشن های نامرتب شب 
سال نو در میان باشندگان 
خارجی برگزار شده باشند؛ اما 
امسال؟ کمتر و بی سر وصداتر 
و پشت دروازه های بسته. و 
احتماال یکی از دالیل آن این 
است که چنین گردهم آیی هایی 
می توا ند یک هدف طبیعی برای 
طالبان باشد. 



با برگزاری یک جشن،  ناتو )ISAF(  به روز یک شنبه  هفته ی گذشته  نیروهای رزمی 
بیرق شان را به نشانه ی پایان مأموریت جنگیِ شان در افغانستان ، پایین نمودند. در حالی  
پیمان  نظامی کشورهای عضو  از سیزده سال مداخله ی  که گروه شورشی طالب، پس 

اتالنتیک، تا هنوز تضعیف نشده اند.
افغانستان،  در   )ISAF( ناتو  نیروهای  فرمانده  امریکایی،  جنرال  جنرال جان کمپ بل، 
دست آورد این نیروها را در کشور  مثبت ارزیابی نمود. وی هم چنان گفت که ما به صورت 
مشترک  مردم افغانستان را از تاریکی نجات دادیم، برای آن ها امید خلق کردیم و آن ها 

اکنون به زندگی آینده ی شان امیدوار شده اند.
خبر  جشن  این  از  آخر  دقایق  تا  طالبان،  حمله های  و  تهدیدها  به خاطر  ناتو   نیروهای 
ندادند. طالبانی  که در سال های اخیر، پایتخت این کشور را آماج قرار داده اند و حمالت 

خویش را در سرتاسر کشور، چندین برابر ساخته اند.
به تاریخ اول ماه جنوری، مأموریت جدید ناتو زیر نام »پشتیبانی قاطع« به هدف کمک 
جنگی  نیروی  تازه نفس  سرباز   12500 نظر  زیر  افغانستان  نظامی  نیروهای  آموزش  و 
در  را  سرباز شان   3485 این سو،  به   2001 سال  از  گروه  این  می شود.  شروع  آیساف 

افغانستان از دست داده اند.
باقی مانده ی  پیمودن  بیان نمود که  این مراسم سخن می گفت،  جنرال کمپ بل که در 
این راه، دشوار به نظر می رسد؛ اما  ما پیروز مندانه این مسیر را پیمودیم. نیروهای ناتو به 
روز یک شنبه  پرچم خویش را پایین نمودند و به جنگ شان پایان دادند؛ اما در جبهه ی 

دیگر، گروه طالبان سالح شان را به زمین نگذاشته اند.
ذبیح اهلل مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی  می کند، در همین مورد به خبرگزاری 
فرانسه چنین گفت: »مأموریت سیزده ساله ی امریکا و ناتو در افغانستان، یک شکست 
قطعی برای آن ها بود. جشن امروزی نشان دهنده ی ناکامی آن ها ست«. وی هم چنان به 
پیش شرط شان برای پذیرش گفتمان صلح  تأکید نمود. وی گفت: »تا زمانی  که نیروهای 

خارجی در افغانستان حضور داشته با شند، ما به روند صلح نخواهیم پیوست«.
نیروهای امنیتی افغانستان که تعداد شان به حدود 350000 تن می رسد، پس از این به 
تنهایی  مسئولیت امنیتی افغانستان را در سرتاسر کشور به عهده می  گیرند و در مقابل 
گروه طالبان که از سال 1996 تا 2001 بر این کشور حکم  رانده اند، می رزمند. نیروهای 
رزمی آیساف که بر اساس تعهد 50 کشور عضو پیمان ناتو تشکیل شده بودند، تعداد شان 

به 130000 تن می رسید .
جشن پایان مأموریت رزمی ناتو  توسط جنرال جان کمپ بل، فرمانده نیروهای آیساف در 
افغانستان مدیریت می شد و در یک محوطه  ی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. اما 
بنا به دالیل امنیتی،  روز یک شنبه  هیچ گونه شرح و تفصیلی در مورد چگونگی این جشن 
از سوی این نیروها ارائه نشد. در چند روزی که به پایان مأموریت جنگی نیروهای ناتو 
در افغانستان باقی مانده بود، رییس جمهور اوباما در سخنرانی سال نو خویش در این 

مورد چنین گفت: »ما  به طوالنی ترین جنگ مان مسئوالنه  نقطه ی پایان می گذاریم«.
تلفات سنگین

اما افزایش نا امنی های جدید در سرتاسر افغانستان و به ویژه در کابل، نشان می دهد که 
سازمان  گزارش  مطابق  بوده اند.  ناتوان  شورشیان  کردن  مهار  در  بین المللی  نیروهای 
ملل متحد، میزان تلفات در افغانستان در سال 2014، 19 درصد افزایش داشته است. 

بر اساس آماری که در پایان ماه نوامبر به نشر رسید، 3188 تن به قتل رسیده بودند.
اول  ماه  قربانی دادن 4600 تن، در جریان 10  با  افغانستان  ارتش  و  پولیس  نیروهای 
سال 2014، سنگین ترین تلفات را متقبل شده اند. این آمار نشان می دهد، از سال 2001 
ناتو به صورت مشترک در مقابل دشمن می رزمند،  نیروهای  افغانستان و  این سو که  به 

پرتلفات ترین سال برای نیروهای امنیتی افغانستان، سال 2014 بوده است. از زمان 
حضور امریکا و جامعه ی جهانی در افغانستان پس از حمله ی 11 سپتامبر، تا هنوز 
میلیاردها دالر از سوی آن ها برای این کشور کمک شده است و برای بازسازی در 
اداری، میزان بازسازی  اما به دلیل وجود فساد  این کشور  به مصرف رسیده است. 

نسبت به کمک ها اندک است.
این کشور یک کشور  از  افغانستان در سال 2014   باید  انتخابات ریاست جمهوری 
آرام و با ثبات به نمایش می گذاشت که برای اولین بار در تاریخ این کشور، انتقال 
قدرت سیاسی به شیوه ی دموکراتیک و مسالمت آمیز صورت می گرفت. اما مردم  با 
عکس قضیه مواجه شدند. جنجال های انتخاباتی، اتهام های تقلب در روند رای دهی 
و در تقابل قرار گرفتن هر دو نامزد ریاست جمهوری و هواخواهان آن ها پس از دور 
دوم انتخابات،  افغانستان را یک کشور  متشنج و آشفته  نشان دادند. پس از همه ی 
مرد  دو  این  پیروز شد.  عبداهلل،  رقیبش،  بر  اشرف غنی  این کشمکش ها، سر انجام  
ماه  سه  که  اکنون  اما  بدهند.  ملی«  تشکیل  وحدت  »دولت  یک  که  بستند  پیمان 
موفق  آن ها  می گذرد،  هنوز  جمهور   رییس  تحلیف  و  جدید  دولت  تشکیل  زمان  از 

نشده اند  وزیران کابینه ی دولت جدیدشان را معرفی نمایند.
و  ببرند  بهره  سیاسی  این خالی  می خواهند  از  طالبان  کشمکش ها،  همین  پی  در 

به عنوان یک اپوزیسیون، با دولت جدید افغانستان وارد مذاکره و گفت وگو شوند.
در هفته های اخیر که به پایان مأموریت جنگی ناتو در افغانستان نزدیک می شدیم، 
اقامت  محالت  مدت،  این  در  ساختند.  برابر  چندین  را  حمله های شان  طالبان 
خارجی ها را نشانه گرفتند، بر دیپلمات های خارجی یورش بردند، بس های ارتش را 
مورد حمله قرار دادند و در مرکز فرهنگی فرانسه نیز حمله ی انتحاری انجام دادند. 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان که از سال 2001 تا 2014 این کشور 
به  پیوستن شان  برای  گروه  این  با  را  مقدماتی  گفتمان های  است،  کرده  رهبری  را 
روند صلح، شروع کرده بود. اما این گفتمان ره به جایی نبرد و در سال گذشته به 

 ناکامی انجامید.
در  را  حضور شان  می خواهند  امریکایی  نیروهای   ،2015 سال  پایان  تا  اکنون  از 
سال  پایان  در  حد اقل  برسانند.  به  و  دهند  کاهش  تدریجی  به صورت  افغانستان 
2016، امریکا در افغانستان دیگر نیرویی نخواهد داشت، به جز  تعداد محدودی که 

از سفارت امریکا در کابل محافظت خواهند کرد.
نیروهای  هوایی،  عملیات  انجام  با  می خواهد  امریکا  متحده ی  ایاالت  این حال،  با 
می کنند،  پیشرفت  طالبان  نیروهای  زمانی  که  کند.  کمک  را  افغانستان  امنیتی 

 نیروهای امریکایی به صورت مستقیم در جنگ علیه طالبان سهم می گیرند.
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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.
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یادداشت های سخیداد هاتف

بی بی سی خبر داد که طالبان با مقام های چینی دیدار کرده اند 
و در باره ی رابطه ی دو طرف حرف زده اند. من مطمئنم چین 
رفته رفته جای انگلیس سابق را می گیرد. یاد تان هست که در 
افغانستان هیچ امیری نمی توانست بدون عقل انگلیس جیک 
بزند؟ حاال چین شده انگلیس ما. مدتی پیش یک نفر از این 
برادران ریش دار الغر که همیشه یک تبسم نبوی بر لب دارند، 
اعالم پیامبری کرد و مدعی شد که اگر چه نبی اکرم پیامبر 
خاتم بود، اما خوب است پشت خاتم یک پیامبر دیگر هم باشد 

که موقعیت ایشان خوب محکم شود.
امنیه ی جاغوری عبور جوانان  قومندان  پیش  روز  همین چند 

پس از ساعت شش شام را ممنوع و مرور شان را قدغن کرد.
صدیق افغان، که در نبوغش خالف نبود، هفته ی گذشته اعداد 
را به میدان آورد و آن ها را به جان هم دیگر یله داد و »هله 
بچیم« گویان از آن ها کار کشید تا چیز مهمی را اثبات کند. 
آخر سر چیزی را که اثبات کرد، این بود که مردم چین از لحاظ 
769 ضرب در 543 تقسیم بر 12 در سال 9015 میالدی به 

دین مبین اسالم مشرف می شوند.
مالی قریه ی ما را نگفتم. ایشان مدتی است در خط تبلیغ تولید 
افتاده. یعنی چه؟ می گویم. سابق ایشان دو سه کلمه ای در باب 
فواید شیر مادر می گفت و می گذشت. یعنی زیاد در الیه های 
و  می شدند  هم خوش حال  مردم  نمی کرد.  ورود  ماجرا  زیرین 
یاد شان می آمد که مادر ها از قضا می توانند به کودکان خود شیر 
نیز بدهند. در این اواخر، این جناب مال هی تبلیغ می کند که 
هر کس جلو اوالددار شدن همسر خود را بگیرد، از ما نیست. 
البته من نمی دانم این »ما«ی مورد نظر ایشان کی ها هستند 
خیلی  مردم  ولی  بیفتد.  بیرون  زیرمجوعه اش  از  نباید  آدم  که 
از ایشان نباشند. به همین خاطر، تنها در سرخ  می ترسند که 
دنیا  به  جدید  کامال  کودک   124 جاری  سال  طول  در  ما  ده 

خواهند آمد.
شما در این رویدادها چه می خوانید؟ من که فکر می کنم کار 
چین است. از یک طرف به صدیق افغان زیگنال می دهند که 
می خواهند  دیگر،  از طرفی  شد.  خواهد  غالب  در چین  اسالم 
قریه ی ما را به ایالت سرخ کیانگ تبدیل کنند. از جانب سوم، 
ما  دین فروشی  بازار  وارد  ارزان قیمت  پیامبرهای  دارند  قصد 
کنند. همه ی این ها معنایی جز این ندارند که چین قصد دارد 

صادرات روتاسیوم ما را تحت کنترول خود بگیر د.
دل بخواهی  و  نامربوط  شما  نظر  در  من  تحلیل  این  می دانم 
است  این  شما  از  من  سوال  باشد،  طور  این  گیرم  می نماید. 
مگر  می شوید؟  رسید، حساس  من  به  که  نوبت  فقط  چرا  که 
آنچه من گفتم می گویند؟  از  تلویزیون غیر  کارشناسان ما در 
مگر همین شما نیستید که وقتی کارشناسی مشکل اوکراین را 
به مثلث برمودا و فلسفه ی ویتگنشتاین ربط می دهد، می گویید 

»بسیار مقبول«؟ این طور نیست؟

به پیر به پیغمبر 
که چین است

نویسنده: بن شیپارد
برگردان: نسیم ابراهیمی
منبع: خبرگزاری فرانسه

پایان مأموریت جنگی ناتو و تداوم نا امنی 
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از سرماخوردگی و آنفلوانزا كه بگذریم، به دوستانی 
این  با  مبارزه  یا  پیش گیری  برای  كه  می رسیم 
و  كپسول  تابلیت،  مشت مشت  موذی  ویروس 
بیماری  آن  مبادا  تا  می كنند  مصرف  انتی بیوتیك 
چند روزی بیش تر درگیرشان كند. روی صحبت ما 
با شماست. اگر می خواهید طریقه ی صحیح مصرف 
این تابلیت  ها و عوارض خطرناك مصرف بی اندازه و 
دكتر  توصیه های  بدانید،  را  داروها  این  خودسرانه ی 
مریم اصغری مقدم، متخصص بیماری های داخلی و 

گوارش را از دست ندهید.
 این ویروس همه گیر است

آزار دهنده ای  و  موذی  بیماری  همان  سرماخوردگی 
زمستان  و  پاییز  فصل های  در  ساله  هر  كه  است 
گذرا  عالیم  بیماری  این  می گیرد.  را  گریبان مان 
مدت  در  ویژه  مراقبت های  با  كه  دارد  خفیفی  و 
كوتاهی درمان می شود. این را به افرادی می گوییم 
اقسام  و  انواع  عالیمی،  كوچك ترین  با  كه 
با  مقابله  جهت  را  رنگارنگ  شربت های  و  تابلیت  
این  می كنند.  تجویز  خود  برای  سرماخوردگی شان 
چند  افراد،  بدن  در  ظهورش  بار  هر  با  كه  بیماری 
از  مجموعه ای  می كند،  خانه نشین  را  آن ها  روزی 
هزار  بین  از  زمان  از  برهه ای  در  كه  است  عالیم 

ویروس دیگر وارد بدن می شود.
از  بیش  سرماخوردگی  عامل  ویروس های  تعداد 
از آن ها تنها یك بار فرد  100 نوع است كه هركدام 
بنابراین، باال بودن تعداد مختلف  را بیمار می كنند. 
ویروس های عامل سرماخوردگی باعث می شود فرد 
تا  شود،  دچار  آن  به  سال  طول  در  چندبار  یا  یك 
جایی كه این بیماری در بزرگ ساالن بین یك تا سه 
بار در سال )بسته به وضعیت سالمت عمومی بدن 
و سن( و در كودكان معموال بین شش تا 12 بار  اتفاق 
می افتد. ویروس های عامل سرماخوردگی هر ساله با 
ظاهری تازه و متفاوت تر خود را نشان می دهند كه 
بیماری جدی و  به  را  تغییرات سرماخوردگی  همین 
در برخی موارد خطرناك تبدیل می كند كه می تواند 
زمینه ی ابتال به بیماری های سخت دیگری همچون 
افزایش  بیمار  در  را  سینوزیت  و  ریوی  عفونت های 
دهد، به ویژه در سنین باال كه ویروس سرماخوردگی 

می تواند گاهی فرد را به كام مرگ بكشاند.
بدون دارو هم خوب می شوید

در روش های درمان سرماخوردگی داروهای متفاوتی 
و  مشخص  درمان  هم  هنوز  اما  شده اند؛  ساخته 
تنها  داروها  بیش تر  و  ندارد  وجود  آن  برای  قطعی 
این  تمام  می شوند.  تجویز  عالیم  كردن  كم  برای 
دارو ها مصرف می شوند تا عالیم بیماری را تخفیف 

دهند، تا جایی كه پزشكان معتقدند، تأثیر استراحت، 
و  سبزیجات  و  میوه  از  استفاده  و  مایعات  نوشیدن 
از  بیش تر  مراتب  به  الزم  ویتامین های  دریافت 

داروهاست.
و  تابلیت  ها  انواع  خوردن  با  شما  نكنید،  فراموش 
درمان  را  خود  سرماخوردگی  نمی توانید  كپسول ها 
كنید؛ چرا كه دوره ی زمانی فعالیت ویروس در بدن 
حدودا  كه  دوره ای  شود؛  طی  طبیعی  به طور  باید 
غذایی  رژیم  با  تنها  شما  و  می كشد  طول  روز   10
را  زمانی  دوره ی  این  می توانید  كافی  استراحت  و 

كوتاه تر كنید و زمان بهبود را سرعت ببخشید.
است  این  سرماخوردگی  با  مبارزه  در  اصلی  نكته ی 
كه این ویروس به جز در موارد خاص و عفونی، برای 
ریشه كنی نیازی به دارو ندارد. بنابراین، برای درمان 
انتی بیوتیك مصرف كنید.  نباید  این ویروس حتما 
را  بیماری ویروسی ویژگی و عالیم خاص خود  هر 

دارد كه بیماری با آن شروع و تمام می شود.
موارد  اكثر  در  استثنا،  موارد  به جز  كه  معنا  این  به 
دارویی هم خوب  درمان  به  نیاز  بدون  ویروس  این 
می شود؛ اما اگر شما هم ارادت ویژه ای به استفاده از 
داروها و خوددرمانی دارید، حتما در نظر داشته باشید 
سرماخوردگی  داروهای  از  زیادی  تعداد  معموال  كه 
تركیب شده از چند دارو هستند و این داروها در بازار 
تابلیت  هایی  می شوند؛  عرضه  گوناگون  نام های  با 
و...  ادلت  كلد  كلد،  سوپر  كلداستاپ،  عنوان  تحت 
مسكن  انتی هیستامین،  شامل  آن  تابلیت   یك  كه 
یا همان ضددرد، ضدسرفه و التهاب یا همان ادلت 
فنیل افرین  داروی  سه  از  تركیبی  كه  معروف   كلد 
و  درد(  و  )ضد تب  استامینوفن  بینی(،  )ضد احتقان 

كلرفینرامین )ضد حساسیت( است.
اما نكته ی حایز اهمیت این است كه وقتی شما از 
استفاده می كنید، در واقع  تابلیت  ها  این  از  هر كدام 
همه ی این داروها را یك جا با هم مصرف كرده اید؛ 
در حالی كه احتماال بدن شما به تمام آن ها به صورت 

یك جا احتیاجی ندارد.
آسیب های آنتی بیوتیک و استامینوفن 

توجه داشته باشید، در یك سرماخوردگی ساده هیچ 
نیازی به مصرف انتی بیوتیك ها نیست. خوددرمانی 
و مصرف خودسرانه ی انتی بیوتیك ها باعث می شود 
از  استفاده  با  بیماری  از  ناشی  باكتری  یا  ویروس 
انتی بیوتیك به مقاومت برسد تا جایی كه دارو دیگر 
هیچ تأثیری روی باكتری مقاوم شده نخواهد داشت. 
انتی بیوتیك ها،  جبران ناپذیر  عوارض  از  غیر  به 
استامینوفن ها با رسوب های سمی در كبد و گرده  ها، 

مجاری ادراری را دچار مشكل می كنند.

معده،  انقباضات  خواب،  اختالالت  تهوع،  حالت 
معده  زخم  و  گرده  سنگ  ایجاد  و  ضعف  تعریق، 
این  همیشگی  مشتریان  مشكالت  جمله ی  از 
دارویی  هیچ  بگوییم،  باید  انتها  در  تابلیت  هاست. 
قادر نیست ویروس سرماخوردگی را از بین ببرد، پس 
بهتر است با استفاده از درمان های گیاهی و خانگی؛ 
 ،C ویتامین   از  سرشار  میوه هایی  از  استفاده  مانند 
خوردن سوپ های گرم و استراحت كافی جهت طی 
شدن ایام بیماری به جنگ با این ویروس سمج رفت.

مراقب عوارض جبران ناپذیر باشید
اما بد نیست كمی هم از عوارض استفاده ی بی دلیل 
و بی رویه ی داروهای سرماخوردگی بدانید. همان طور 
از  بزرگ ساالن  سرماخوردگی  تابلیت   شد،  اشاره  كه 
سه جز تشكیل شده است كه هر كدام تأثیر ویژه ای 
باید  آن  كنار  در  كه  دارد  بدن  ایمنی  سیستم  روی 
عوارض مهم دیگر این دارو هم در نظر گرفته شوند؛ 
دستگاه  گوارشی،  سیستم  می توانند  كه  عوارضی 
عصبی و خون را دچار مشكل كنند. خواب آلودگی، 
بی حالی، گیجی و تحریك پذیری از بارزترین عوارض 
طوالنی مدت  در  كه  داروها ست  نوع  این  از  استفاده 

صدمات جبران ناپذیری به بدن وارد می كند.
برای  سرماخوردگی  داروهای  مصرف  مثال،  برای 
قلبی،  بیماری های  و  خون  فشار  به  مبتال  بیماران 
تنگی  نفس،  دچار  افراد  و  قلبی  نارسایی  جمله  از 
تابلیت   این  كه  چرا  باشد؛  پزشك  مشورت  با  باید 
با  دارد،  كه  عروقی  منقبض كنندگی  خاصیت  با 
قلبی  بیماری های  تشدید  باعث  عروق  كردن  تنگ 
می شود. داروهایی مانند داروهای ضدسرفه، آبریزش، 
تب بر، مسكن و ضددرد، تمام اسبابی هستند كه در 
كه  می گیرند  قرار  شما  دسترس  در  بیماری  مواقع 
بهتر است دارو را بر اساس نیاز و طبق دستورالعمل 

پزشك مصرف كنید.
دارو  و  تابلیت   زیاده روی و هم چنین خوردن چند  از 
با هم اجتناب كنید. اگر سرفه می كنید، یك داروی 
بینی  آبریزش  فقط  اگر  یا  است،  كافی  ضدسرفه 
مشكل تان  تنهایی  به  انتی هیستامین  یك  دارید، 
یا  تابلیت   مصرف  از  قبل  كرد.  خواهد  برطرف  را 
كنید  مطالعه  به دقت  را  آن  جعبه ی  روی  شربت ها، 
و از مسئول دوا خانه بخواهید، نحوه ی مصرف دارو 
را برای شما شرح دهد یا بعد از استفاده از داروهای 
در طول مدت مصرف  در صورتی كه  تجویز شده، 
اقدامی  از هر  بهتر نشد، پیش  بیماری شما  عالیم 
شما  بیماری  شاید  كنید.  مراجعه  پزشك  به  حتما 
سرماخوردگی  با  تشابهی  یا  داشته  دیگری  ریشه ی 

داشته باشد. )برترین ها(
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بگو مگو از

کهنه تر  جدید،  تقویم های  با  هرسال 
می شویم...

ما  اما  می كنند؛  عبور  ما  از  متوالی،  سال های 
فرو می مانیم.  خویش  آشفته ی  خویشتن  در  هم چنان 
باورهای مان به روشنایی، تیره تر. چشمان مان  رویاهای مان كوتاه تر می شوند و 
برای دیدن افق های بلند، خیره تر می گردند و امیدهای مان برای گشایش »دولِت 

اقبال«، كم تر...
هر سال  بزرگ ترین آرزوی مان این می شود كه دیگر بینی دختری از شدت غیرت 
مردانه بریده نشود، به پسِر سه ساله ای از روی قساوت سبعانه، تجاوز نگردد و 

زنی از تراكم خشونت وحشیانه، به آتش افگنده نشود.
هرسال، تقویم كهنه را به بخاری می اندازیم؛ اما با تقویم جدید، كهنه تر می شویم. 
نوروِز جدیدی را با شادمانی آغاز می كنیم؛ اما آخر سال را با سیلی از خون و خوف 

و خاكستر به پایان می بریم.
شكوِه  عظیم تر.  عزاهای مان  و  می شوند  كوچك تر  مان  شادی های  هرسال، 

لحظه های مان نازك تر می شوند و شرارت های زندگی مان قطور تر...
هرساِل جدید را با آرزوهای كوتاه آغاز می كنیم؛ اما با مرگ های بلند به پایان 
می بریم. به مرگ های مستمر، معتاد شده ایم و به اعتیادهای سیاه زندگی، خو 

گرفته ایم.
هرسال عاشق تر می شویم: عاشق شهادت، عاشق غیرت، عاشق شهوت، عاشق 

ثروت و عاشق منزلت رهبران سیاسی...
و  جمهوران  ریس  دروِغ  ِمهر ورزی های  عاشق  می شویم:  عاشق تر  هرسال 

ُمهره های شلوِغ تسبیح به دستان؛ عاشِق شُكوه های بی بنیاد و ُشهَره های شیاد.
جلوه های  و  پیشوایان  نحیف  كاریزمای  عاشِق  می شویم:  عاشق تر  سال  هر 
و  بلخ«  »دانایان  شیِك  شعارهای  عاشق  ارزان!  انتخابات های  پرشكوه 

پانتومیم های ریتمیك نوابِغ تلخ!
مكرر  تماس های  و  مدنی  وارسته ی  فعالین  عاشِق  می شویم:  عاشق تر  هرسال 
مكتب های  و  ماتریالیستی  موسیقی های  فمینیستی،  شعرهای  عاشق  بدنی! 

اگزیستانسیالیستی.
رییس  آسمانی  لبخندهای  و  وحیانی  پیام های  با  را  جدید  هرساِل  آغاز  و... 
جمهورهای خیلی محترم شروع می كنیم؛ اما با جسد خونین »زبیر«های بی زبان 

و تِن پاره پاره ی »قدسیه«های زمینی به پایان می بریم.

معرفی کابینه کار سختی بوده است
معرفی  دارد.  خود  با  را  دشواری هایی  چه  افغانستان 
كابینه یكی از آن مشكالت است. وعده های رهبران 
حكومت وحدت ملی عملی نشدند. چهل و پنج روز 
وارد صد روز می شود. گفته می شود كه در آغاز هفته ی پیش رو یك بخش از 
پارلمان معرفی می شوند. كسی به صورت قاطع چیزی گفته نمی تواند،  به  وزرا 
ولی خط طوالنی پرچم سه رنگ كشور بر فراز ستون های جاده ی پارلمان، مبشر 
و دال بر امید واری نامزد وزیران گفته شده است. شما چه قدر امید وار هستید؟ و 

در هفته ی پیش رو خبرهایی خواهیم داشت؟ نقد و نظر

Hamzeh Vaezi 

Mohammad Nateqi





سفر نمایندگان طالبان به چین
چند ماه قبل، چین پیش نهاد راه اندازی گفت وگوهای صلح 
میان دولت افغانستان و طالبان را پیش كش كرد. بر اساس 
پیش نهاد چین، در این گفت وگوها باید نمایندگانی از دولت 
آشتی،  و  صلح  به  رسیدن  سر  بر  و  یابند  حضور  طالبان  و  چین  پاكستان،  افغانستان، 

گفت وگو و تبادل نظر كنند.
به فرصت  این پیش نهاد،  به  پاسخ  برای  نبود  و  آماده  افغانستان  آن موقع، گویا دولت 
از  چین  دولت  افغانستان،  دولت  مثبت  جواب  صورت  در  شد  قرار  داشت.  نیاز  بیش تر 
زمینه ی چنین  ایجاد  مورد  در  و  فرستاده  به چین  را  نمایندگانی  تا  طالبان دعوت كند 

گفت وگوهایی، تبادل نظر كنند.
اینك كه طالبان رفتن نمایندگان شان به چین را تصدیق می كنند، طبیعی است تصور 
كنیم كه دولت افغانستان به پیش نهاد چین  پاسخ مثبت داده است. اما آیا چین می تواند 

از پس كاری بر آید كه بسیاری در انجام آن ناكام بوده اند؟
به  وابستگی اش  میزان  میانه،  آسیای  طبیعی  منابع  به  دسترسی  با  دارد  تالش  چین 
مسیرهای دریایی را كاهش دهد؛ چون نیروهای كشورهای رقیب و مخالف چین، حضور 
گسترده در این مسیرها دارند و در صورت پیش آمدن یك بحران جدی، می توانند با 

ایجاد مزاحمت، دسترسی آزاد چین به منابع را محدود كنند.
پاكستان یكی از مهم ترین دوستان چین است. پاكستان می تواند برای مهار بلندپروازهای 
هندوستان و دسترسی چین به پایگاه دریایی در نزدیكی های خلیج فارس، به درد این 
كشور بخورد. این دو ضرورت، دوستی نزدیك با پاكستان را برای چین به یك امر حیاتی 
تبدیل كرده اند. اما از طرف دیگر، چین نگران خروج غربی ها از افغانستان، ادامه ی جنگ 
در این كشور و گسترش بنیادگرایی در مرزهای چین و آسیای میانه است كه می تواند 
دسترسی به منابع آسیای میانه را با خطر روبه رو كند. لذا  چین از یك طرف نمی خواهد 
به هیچ عنوان پاكستان را از خود دور كند و از طرف دیگر نگران بی ثباتی در افغانستان 
در  بی ثباتی  از  چین  نگرانی  كه  كنیم  فكر  ما  اگر  بود،  خواهد  ساده لوحانه  اما  است؛ 

افغانستان، خود به خود بر اهمیت دوستی چین با پاكستان می چربد.
از سفر اشرف غنی به چین، یك قرارداد چهل میلیارد  فقط مدت بسیار كوتاهی پس 
دالری میان چین و پاكستان امضا شد كه نشان می دهد، پاكستان تا چه سرحد برای 
چین مهم است. پیشرفته ترین تولیدات جنگی چین، قبل از همه در اختیار پاكستان قرار 
می گیرند. اگر پاكستان، صلح در افغانستان را به نفعش تشخیص ندهد، بعید است كه 
چین بتواند كاری از پیش ببرد. اما آیا دولت افغانستان توانایی برداشتن گام های جدی تر 

برای ترغیب پاكستان را دارد؟

Abdullah Watandar

سرماخوردگی، 
بدون دارو هم خوب می شود؟
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آلوس:بارساپيشنهاد
تمديدقراردادنداده

براوو:ريالباالخره
امتيازازدستميدهد

مياتوويچ:
ريالبهدنبالخريدتورسبود

مادرید  ریال  كه  است  معتقد  بارسا   دروازه بان  براوو،  كلودیو 
هم  تیمي هایش  از  و  داد  خواهد  دست  از  امتیاز  سرانجام 
خواست تا براي دوران افت شاگردان كارلتو كامال آماده باشند. 
ریالی ها كه در دیدار رفت این فصل ال كالسیكو با نتیجه ی 
امتیاز  یك  با  حاضر  حال  در  شكست  دادند،  را  بارسا   1-3

برتری و یك بازی كمتر، در صدر جدول اللیگا قرار دارند. 
براوو  اما  رسیده،  پیروزی  به  اخیرش  دیدار   22 در  ریال 
و  از  می شوند  افت  دچار  سرانجام  آن ها  كه  است  مطمئن 
فراهم  برای شان  كه  فرصتی  از  تا  خواست  هم تیمی هایش 
می شود، حداكثر استفاده را ببرند. او به خبرنگاران گفت: »ما 
همیشه به خودمان فكر می كنیم و نمی توانیم هیچ فرصتی 

را از دست بدهیم.  زودتر یا دیرتر، رقبا زمین می خورند«.
بارسا به دلیل نقل وانتقال غیرقانونی، از سوی فیفا از انجام 
براوو  كه  شد؛  جریمه ای  محروم   2015 سال  در  نقل وانتقال 
بود؛  تعجب برانگیز  بسیار  حكم  »این  می داند:  شدید  را  آن 
زیرا جریمه ی سنگینی بود.  این موضوع خیلی به من مربوط 
از  كه  هستند  تیم هایی  است.  اندازه  از  بیش  اما  نمی شود؛ 

جنبه های دیگر   نقاط منفی دارند«.
تیم سابق  ریال سوسیداد،  این هفته در اللیگا مقابل  بارسا 
اخیر  اناری ها در چند  فصل  آبی و  براوو قرار خواهد گرفت. 
در آنوئتا نتایج خوبی كسب نكردند؛ اما این ستاره ی شیلیایی 
معتقد است كه تیمش می تواند از  نتایج گذشته درس بگیرد.  
در  فرصتی  هیچ  نمی توانیم  ما  بود.  خواهد  دشواری  »دیدار 
اختیار آن ها بگذاریم. اگر بارسا در فصول قبل  در آنوئتا پیروز 
نشده، به خاطر این بوده كه در نیمه ی دوم با بی خیالی بازی 
كرده است. این به ما كمك كرد  تا آن ها را شكست بدهیم. 
پر كردن جای والدس راحت نیست؛ اما آن ها من را خریدند تا 
جای او را پر كنم، نه این كه روی نیمكت  بنشینم. همیشه 

می خواهم پیشرفت كنم و شرایط خوب پیش می رود«.

پردراگ میاتوویچ، مدیر ورزشي سابق ریال مادرید عنوان كرد 
به  پیوستن  از  پیش  را  تورس  داشتند  كه سپیدپوشان قصد 
لیورپول به خدمت بگیرند. مهاجم اسپانیایی با قرارداد قرضی 
سال  تورس  پیوست.  اتلتیكومادرید  به  میالن  از  ماهه،   18
2011 از لیورپول به چلسی پیوست و پس از آن دیگر نتوانست 
عملكرد خوبی در این تیم داشته باشد و حاال میاتوویچ عنوان 

كرد كه ریال قصد داشته تورس را به خدمت بگیرد.
بگیر م.  خدمت  به  را  او  داشتم  قصد  من  » زمانی  گفت:  او 
توجه  گزینه ها  به  باید  هستید،  باشگاه  ورزشی  مدیر  وقتی 
داشته باشید و تورس همیشه در لیست ما بود. ما در باره ی 
به  سختی  انتقال  همیشه  ولی  می كردیم،  بحث  او  خریدن 
بازی  آن  در  كه  بود  تیمی  مسئله ی  بیش تر  می آمد.  نظر 

می كرد تا هزینه ی انتقال«.
گفت:  اتلتیكو  به  تورس  بازگشت  باره ی  در  میاتوویچ 
ولی  بود،  اتلتیكو خواهد  برای  »متعجب شدم، خرید خوبی 

من را متعجب كرد«.

باشگاه  این  اعالم كرد كه  بارسا،  برازیلي  مدافع  آلوس،  دني 
اما  ارائه  نداده؛  او  به  قرارداد  تمدید  براي  پیش نهادي  هنوز 
تأكید كرد كه توجهي به شایعاتي كه در مورد آینده به گوش 
مي رسند هم ندارد.  قرارداد آلوس با بارسا در تابستان آینده به 
پایان می رسد و او می تواند بر اساس  قانون بوسمن، در پایان 
فصل به طور آزاد به هر باشگاهی كه می خواهد برود. اما او 
فصل  ادامه ی  در  بارسا  بازی های  تنها  روی  كه  كرد  تأكید 

تمركز دارد.
بارسا قرارداد  با  تابستان  تا  آلوس به خبرنگاران گفت: »من 
دارم. من بازیكن بارسا هستم و عالقه ای به  مذاكرات برای 
به  را  باشگاه  در  آخرم  ماه  شش  می خواهم  ندارم.  جدایی 
بهترین شكل به پایان برسانم؛ بعد  از آن باید ببینیم چه رخ 
خواهد داد. در حال حاضر، پیش نهادی برای تمدید قرارداد به 

من نشده است؛ اما من  كامال آسوده خاطر م«.
بارسا به دلیل انجام نقل وانتقال غیرقانونی، از سوی فیفا از 
آلوس  و  جدایی  شده  منع   2015 سال  در  نقل وانتقال  انجام 
می تواند سمت راست خط دفاعی این تیم را تضعیف كند؛ اما 
او اعالم كرد كه مدیران باشگاه  كاتاالنی باید به این موضوع 

فكر كنند، نه او. 
من  مشكل  می شوند،  ضعیف  كناره ها  در  آن ها  »این كه 

نیست. این مشكل بارساست«.

سوارز:افتخارميکنم
کهکنارجراردبازيکردم

ونگر:هيچگاهنميخواستمازآرسنالبروم

فانخال:درجامحذفيشانسباالييداريم

پيامتويتريپهپهرينابهاستفنجرارد

پودولسکي:ازپيوستنبهاينترخيليخوشحالم

آلگريشقيريرابهاسنايدرترجيحميدهد

ژاوي:نيمار،سوارزومسيهيوالهستند

براوو:دربارساحقاشتباهندارم

سيمئونه:تورسناجياتلتيکونيست

آنچلوتي:
يووهخطرناکترازچلسيوبايرناست

بورسيادورتموند
درپيجذبمدافعآگسبورگ

كرد  عنوان  بارسلونا  مهاجم  سوارز،  لوییس 
كه بازي كردن كنار استیون جرارد، یكي از 
بهترین دوران عمرش بوده است. جرارد روز 
جمعه عنوان كرد كه در پایان فصل،  پس از 
این  از  لیورپول،  باشگاه  در  حضور  سال   26
بازی   700 از  بیش  او  شد.  خواهد  جدا  تیم 
انجام داده و  لیورپول  در پیراهن تیم اصلی 
180 گول برای این تیم به ثمر رسانده است. 
سوارز كه سه فصل و نیم در كنار جرارد بازی 

كرد ، به تمجید از هافبك انگلیسی پرداخت 
و او را دوست خود خواند.

او در صفحه ی اجتماعی اش نوشت: »در كنار 
تو، یكی از بهترین دوران زندگی ام در آنفیلد 
را گذراندم. افتخار می كنم كه بگویم در كنار 
من،  دوست  كردم.  بازی  تو  مثل  اسطوره ای 
لیورپول  در  كه  كارهایی  و  دست آورها  تمام 
بهترین  برایت  و  می كنم  ستایش  را  كردی 

آرزو ها را دارم«.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال  مدعي شد كه 
حذفي  جام  فاینل  در  شكست  صورت  در 
فصل گذشته نیز او از آرسنال جدا نمي شد. 
آرسنال در آن بازی در حالی كه 2-0 عقب 
بود، موفق شد بازی را به تساوی بكشاند و 
در وقت های اضافه، 3-2 حریف را شكست 
را كسب  جام  اولین  سال   9 از  پس  و  دهد 

كند.
ونگر در پاسخ به این سوال كه آیا در صورت 
می رفت ،  آرسنال  از  بازی  آن  در  شكست 
نه.  بروم؟  تیم  از  برم؟  كجا  »به  گفت: 
ببینید، من 600 بازی از 1000 بازی ام در این 

درصد   60 در  یعنی  این  شدم،  پیروز  را  تیم 
از 18  پیروزی كسب كرده ام و پس  بازی ها 
سال، اتفاق عجیبی خواهد بود اگر به خاطر 
شكست در یك بازی از تیم بروم. من كارم 
را به بهترین نحوی انجام می دهم و همیشه 
می كنم  فكر  می گذارم.  احترام  قراردادم  به 
فصل گذشته خیلی روی جام حذفی تمركز 
داشتیم و می دانستیم از آن دسته جام هایی 
است كه می توانیم در آن قهرمان شویم. روز 
سیتی  هال  مقابل   سختی  بازی  یك شنبه 
شاید  باشیم.  مراقب  باید  و  داشت  خواهیم 

اتفاقاتی مثل فاینل پارسال تكرار شوند«.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
براي  خوبي  شانس  تیمش  كه  كرد  عنوان 
دیگر  به  نسبت  حذفي  جام  در  قهرماني 
 11 با  حاضر  حال  در  منچستر  دارد.  جام ها 
رده ی  در  صدر،  به  نسبت  اختالف  امتیاز 
هم چنین  دارد.  قرار  برتر  لیگ  جدول  سوم 
شاگردان فان خال كه فصل گذشته در رده ی 
لیگ  در  رساندند،  پایان  به  را  لیگ  هشتم 
جام  در  هم چنین  ندارند.  حضور  قهرمانان 
اتحادیه نیز با شكست عجیب مقابل ام  كی 
بنابراین،  و  رفتند  كنار  رقابت ها  دور  از  دونز، 
جام حذفی  از مهم ترین اهداف یونایتد در این 
جمع  در  فان خال  می شود.  محسوب  فصل 
خبرنگاران گفت: »بازی بین مرگ و زندگی 
حذف  بازی  این  در  یا  شما  واقع ،  در  است. 
می شوید یا گول دریافت می كنید. بازی های 
فان خال  هستند«.  این گونه  همیشه  حذفی 
دسته ی  تیم  مقابل  آژاكس،  در   1996 سال 

دومی كامبور در جام حذفی شكست خورد و 
حذف شد. هم چنین در بارسلونا و در حضور 
فرانك دی  و  ژاوی  ریكلمه،  مثل  بازیكنانی 
بوئر، در برابر تیم دسته ی دومی نولدا در كوپا 

دل ری، شكست خورد و حذف شد.
او در این رابطه گفت: »درست به خاطر ندارم. 
یادم  از خاطراتم محو كرده ام. ولی  را  این ها 
در  انتقادات  نتایج،  این  از  پس  كه  می آید 

اسپانیا از من خیلی باال رفتند«.
انگلیس  در  حذفی  جام  باره ی  در  فان خال 
به  رسیدن  برای  راه  »كوتاه ترین  گفت: 
همه  است.  حذفی  جام  ما  برای  موفقیت 
هالند،  در  هستند.  آن  در  قهرمانی  به دنبال 
می دانستیم كه جام حذفی در انگلیس، جام 
جام  دیدارهای  می شود.  محسوب  مهمی 
حذفی در حالی در آن دوره در هالند پخش 
تیم های  دیدارهای  پخش  كه  می شدند 

لیگ های دیگر خیلی مرسوم نبود«.

په په رینا، دروازه بان دوم بایرن مونیخ از استفن 
تمجید  لیورپول   در  سابقش  هم بازي  جرارد، 
كرد. رینا و جرارد بین سال های 2005 تا 2013  
هر دو پیراهن لیورپول را بر تن می كردند. رینا 
مونیخ  بایرن  به  جاری  فصل  آغاز  از  پیش 
پیوست. جرارد هم دیروز اعالم كرد، در پایان 
فصل از لیورپول خواهد رفت. این خبر سبب 

شد دروازه بان اسپانیایی بایرن تو یتی احساسی 
كه  لحظه هایی  همه ی  »برای  كند:  منتشر 
كاپیتان!  رفیق!  ممنونم  بودیم،  هم  كنار 
به   1998 سال  از  جرارد  استیون  اسطوره!« 
عضویت لیورپول درآمد و با این تیم توانست 
یك بار در سال 2005 با شكست AS میالن 
در ضربات پنالتی، قهرمان چمپیونزلیگ شود.

لوكاس پودولسكي، مهاجم آلماني از انتقال 
قرضي به اینتر ابراز خوش حالي كرد. پس از 
پودولسكی  باالخره  فراوان،  كش و قوس های 
از آرسنال به اینتر منتقل شد و این بازیكن 
به  فصل  باقی  برای  قرضی  به صورت 
در  شب  جمعه  او  پیوست.  خواهد  نراتزوری 
میان استقبال گرم اینتری ها وارد میالن شد 
و احتماال دیروز تست های پزشكی را پشت 

سر  گذاشته است.
پیوستن  »از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او   
منتظر  خوش حالم.  خیلی  اینتر  به 
ایتالیا  لیگ  هستم.  زیادی  ماجراجویی های 
به  صعود  ما  هدف  می شناسم.  به خوبی  را 
چمپیونزلیگ و قهرمانی در یورولیگ خواهد 
او  و  كرده ام  صحبت  مانچینی  با  من  بود. 

مربی فوق العاده ای است«.

ماسیمیانو آلگري، سرمربي یوونتوس عنوان 
ممكن  یووه  براي  اشنایدر  خرید  كه  كرد 
بررسي  را  گزینه ها  دیگر  آن ها  و  نیست 
گذشته  تابستان  از  یوونتوس  مي كنند. 
هافبك  شقیری،  ژردان  جذب  خواهان 
نیمكت نشین بایرن مونیخ است. سایت گول  

تأیید كرده كه  بیانكونری ها با او به توافقاتی 
رسیده اند، ولی هنوز چیزی تأیید نشده است. 
آیا  این كه  به  پاسخ  در  آلگری  این حال،  با 
دارد،  جایی  تیمش  برنامه های  در  اسنایدر 
دیگر  به  می دهد  ترجیح  او  كه  كرد  عنوان 

گزینه ها فكر كند. 

ژاوي، كاپیتان بارسلونا به تمجید از ستاره هاي 
خط حمله ي تیمش پرداخت. نیمار و سوارز 
و مسی، خط آتش فعلی بارسلونا را تشكیل 
خود  از  خوبی  عملكرد  مجموع  در  و  داده اند 
به جا گذاشته اند. ژاوی به تمجید از این مثلث 

پرداخت و آن ها را »هیوال« خواند.
او گفت: »فقط مثلث حمله نیست كه گول 
می زند، بلكه حاال پدرو، مونیر و ساندرو هم 
را  ما  حمله ی  مثلث  البته  می كنند.  گولزنی 
ما  حمله ی  خط  داده اند.  تشكیل  هیوال   3
نیمار  دارد.  بازی  هر  برای  باالیی  پتانسیل 
عالی كار كرده، سوارز در حال پیشرفت است 

و مسی به روزهای خوبش بازگشته است«.
بارسا  قطعی  محرومیت  باره ی  در  ژاوی 
»دادگاه  گفت:  نقل وانتقاالت  در  حضور  از 
انتظار  زد.  ما  به  بزرگی  ضربه ی  سی ای اس 
نظرم  به  كنند.  برخورد  ما  با  داشتم مالیم تر 
بی عدالتی بزرگی شده؛ زیرا هیچ باشگاهی در 
جهان مثل بارسا با ستاره های جوانش برخورد 

نمی كند«.
ژاوی در باره ی سال 2014 گفت: »سال آسانی 
نبود، خیلی سخت بود، هم از لحاظ شخصی 
و هم ورزشی. تنها تصمیم خوبی كه گرفتم، 

این بود كه در بارسا بمانم«.

»كلودیو براوو«  پیش از پیوستن به بارسلونا، 
بود  داد  سوسیه  ریال  اول  دروازه بان  سال ها 
پس  بار  اولین  براي  پیش رو،  یك شنبه  و 
آنوئتا  ورزشگاه  به  داد،  سوسیه  از  جدایي  از 
امروز  را  دشواری  دیدار  بارسلونا  بازمي گردد. 
در زمین سوسیه داد در پیش دارد و كلودیو 
خود   سابق  هم تیمی های  مقابل  باید  براوو 
در  براوو  كند.  حراست  بارسلونا  دروازه ی  از 
آستانه ی این دیدار ویژه  به خبرنگاران گفت: 
هم تیمی های  با  دیدار  و  آنوئتا  به  »بازگشت 
داد  سوسیه  هواداران  هم چنین  و  سابقم 
فوق العاده است. از حضور در سن سباستین 

این  تماشاگران  و  دارم  زیادی  خوب  خاطرات 
می كنم  فكر  بودند.  من  حامی  همواره  تیم 
پیوستن من به بارسلونا، پاداش سال ها تالش 
سخت و صادقانه ی من درون دروازه ی سوسیه 
داد بود. البته در بارسلونا نیز دقیقا همان كاری 
كولوی شیلی  كولو  در  انجام می دهم كه  را 
تفاوت  این  با  می دادم؛  انجام  داد  سوسیه  و 
كه این جا فشارها و توقعات بسیار زیادتر اند 
و عملكرد شما بیش تر در دید عمومی قرار 
كه  چرا  ندارید؛  اشتباه  حق  بارسلونا  در  دارد. 
به سرعت مورد انتقاد قرار می گیرید. این تنها 

تفاوت بارسلونا با تیم های سابقم است«.

 7 از  پس  گذشته  هفته ی  تورس  فرناندو 
اتلتیكو  محبوش  باشگاه  به  دوري،  سال 
اولین  منتظر  همه  حاال  بازگشت.  مادرید 
از  پس  اتلتیكو  برای  تورس  فرناندو  بازی 
سیمئونه«،  »دیگو  نشسته اند.  بازگشتش 
سرمربی روخی بالنكوس ها دیروز در نشست 
بازگشت  به  اشاره  با  لوانته،  با  بازی  خبری 
اتفاق  این  »از  گفت:  خبرنگاران  به  تورس 
به  دوباره ای  انتقال، شور  این  با  خوش حالم. 
همه  از  مهم تر  و  شده  تزریق  هواداران مان 
این كه  شخصیت باالی تورس می تواند به ما 

در ادامه ی فصل كمك زیادی بكند.
این یك انتقال مهم در بهترین زمان ممكن 
بازیكنانش  كه  شده  تیمی  وارد  تورس  بود. 
بازی  یك دیگر  كنار  است  سال  چندین 
خوبی  كمك  بتواند  او  امیدوارم  می كنند. 
برای این مجموعه باشد. تورس هرگز ناجی 
استعداد  با  او  كه  حالی  در  نیست؛  اتلتیكو 
و تالش باالیش، باعث قدرت مندتر شدن ما 
خواهد شد. ما عالوه بر او، مهاجمان خوبی 
در  را  گریژمان  و  خیمنز  مانزوكیچ،  همچون 

تیم مان داریم«.

معتقد  مادرید   ریال  سرمربي  آنچلوتي،  كارلو 
عنوان  از  دفاع  راه  در  تیمش  براي  كه  است 
تهدید  یوونتوس  در  چمپیونزلیگ،  قهرماني 
محسوب  چلسي  با  بایرن  از  جدي تري 
یك هشتم  مرحله ی  در  ریالی ها  مي شود. 
روبه رو  شالكه  با  باید  قهرمانان  لیگ  نهایی 
شوند و  چلسی و بایرن هم كه سال گذشته 
رسیدند،  رقابت ها  نیمه نهایی  مرحله ی  به 
این فصل  ازمدعیان جدی  قهرمانی هستند؛ 
اما آنچلوتی معتقد است، هر دو تیم به دلیل 
داشتن تعداد زیادی بازیكن جوان، نمی توانند 

در  مراحل پایانی به موفقیت برسند.
تیم  »یوونتوس  گفت:  توتواسپورت  به  او 
فوق العاده ای است. بایرن یا چلسی ستاره های 
زیادی دارند و  بازیكنانی با تجربیات بین المللی 

اما بازیكنان جوان شان اندكی از پختگی الزم 
برخوردار نیستند«.

ریال بعد از 22 پیروزی پیاپی، چند روز قبل 
نتیجه ی 4-2 مغلوب  با  در دیداری دوستانه 
كه  است  معتقد  اما  آنچلوتی  شد؛  میالن 
تیمش می تواند در دیدار با والنسیا به مسیر 
پیروزی برگردد.  »این شكستی بود كه هیچ 
هفته  یك  از  بعد  نمی زند.  ما  به  ضربه ای 
تعطیلی، ما به چنین دیداری نیاز  داشتیم تا 
این دیدار  آماده شویم.  به والنسیا  برای سفر 
كمك كرد تا ریتم بازی مان را به دست بیاوریم. 
 میالن خوب بازی كرد؛ اما ما نه. با این وجود، 
این شكست همه ی نتایج خوبی كه در سال 
2014 به دست  آوردیم را خراب نمی كند. ما از 

این ساِل فوق العاده كامال راضی هستیم«.

مدافع چپ آگسبورگ صرفا در تیررس نگاه 
عبدالرحمان  نیست.  بوندسلیگایي  تیم هاي 
بابا از تیم آگسبورگ به سوژه ای داغ در بازار 
نقل وانتقاالت تبدیل  شده است. البته انتقال 
به  نیست،  ممكن  زمستان  فصل  در  وی 
همین دلیل بورسیا دورتموند و سایرین در 
 انتظار تعطیالت تابستانی  اند تا او را از آن 
خود كنند. »بیلد« نوشت، زردهای  وستفالن 
غنایی  بازیكن  آوردن  این  پیگیر  جدیت  با 

مهره های  مهم ترین  از  یكی  بابا  هستند. 
به  و  است  واینسرل  ماركوس  تیم  فعلی 
تیم های  توجه  مورد  خوبش  دلیل  عملكرد 

بزرگ اروپایی قرار گرفته است.
از  پیش نهاداتی  او  دادند،  گزارش  رسانه ها 
سری A هم دریافت كرده، اما ظاهرا شانس 
قرارداد  است.  از  سایرین  بیش تر  دورتموند 
 2014-15 فصل  پایان  تا  آگسبورگ  با  بابا 

اعتبار دارد.
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گزارش ها  نشر  به دنبال  روز:  اطالعات 
برای  طالبان  هیأت  سفر  بر  مبنی 
فیضی،  ایمل  چین،  به  صلح  گفت وگوی 
سخنگوی پیشین ریاست جمهوری اعالم 
کرد که سفرهای طالبان به چین از سوی 
به  او  شده اند.  تنظیم  پاکستان  استخبارات 
پژواک گفته است که طالبان در ماه نوامبر 
و  داشته  سفرهایی  چین  به  آن  از  قبل  و 
استخبارات  مسئوالن  از سوی  سفرها  این 

پاکستان تنظیم شده اند.
جمهوری  ریاست  پیشین  سخنگوی 
سال های  جریان  در  که  است  کرده  تأکید 
استخبارات  سازمان  توسط  طالبان  گذشته 
پاکستان ]برای مذکرات صلح[ به شماری 
از کشورهای جهان انتقال داد شده که به 
گفته ی او، یکی از این کشورها چین بوده 
است. او گفته است که تا هنوز هیچ هیأتی 

به تنهایی به چین سفر نکرده است.
فیضی می  گوید که مسئوالن حکومت چین 
و  سفر ها  این  از  را  جمهور  رییس  همواره 
مذاکرات آگاه کرده اند؛ اما مخالف رسانه  ای 
این  هدف  او  بوده اند.  سفرها  این  شدن 
سفر ها را برای پاکستان امتیازگیری از چین 
با آن کشور خوانده و به گفته ی  و معامله 
به منظور حفظ  برای چین  این سفرها  او، 
و  پاکستان  افغانستان،  در  آن کشور  منافع 

منطقه بوده اند.
روزنامه ی پاکستانی »دی نیوزانترنشنل« دو 

روز پیش گزارش داد که هیأت بلند پایه ی 
دین  قاری  ریاست  به  طالبان  قطر  دفتر 
محمد، در ماه نوامبر به چین سفر کرده و 
 با مقام های چینی گفت وگو کرده است. به 
گزارش این روزنامه، تا حال نتایج این سفر 
نشده  داده  قرار  رسانه ها  اختیار  در  و  افشا 

است.
گفته می شود که این سفر به هدف آگاهی 
قبال  در  طالبان  موقف  از  چینی  مقام های 

محمد  است.  شده  انجام  صلح  برنامه ی 
اشرف غنی در سفرش به چین گفته بود که 
چین نقش اساسی در تأمین صلح افغانستان 
پنج شنبه ی  روز  به  جمهور  رییس  دارد. 
هفته ی گذشته اعالم کرد که به همکاری 
را  منطقه  در  صلح  تأمین  طرح های  چین 
ساخته است. اشرف غنی طالبان را مخالفان 
سیاسی یاد می  کند و از آنان همواره خواسته 

است که راه صلح را در پیش گیرند.

سازمان  کودکان  یا صندوق  یونیسیف  روز:  اطالعات 
ملل در کشور از وضعیت کودکان متبال به بیماری سوء 
درصد   40 که  است  گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  تغذیه 
بیماری  هستند.  این  به  افعانستان  مبتال  در  کودکان 
است  گفته  دیروز  یونیسیف  سخنگوی  فروتن،  عزیزاهلل 
سوء  به  مبتال  کودکان  مشکالت  به  رسیدگی  برای  که 

تغذیه باید اقدام شود.
او در ادامه تأکید کرده است که بر عالوه ی مبتال بودن 
تغذیه،  سوء  بیماری  به  افغانستان  کودکان  درصد   40
بسیار  دارای جسامت  این کشور  در  از کودکان  شماری 
کوتاه هستند. فروتن می گوید که اگر برای جلوگیری از 
این امراض اقدام نشود، در آینده حکومت افغانستان را با 

چالش های جدی مواجه می کند.
در  بیماری  این  که  است  گفته  آزادی  رادیو  به  او  اما 
یافته  کاهش  گذشته  سال های  به  نسبت  افغانستان 
است. به گفته ی فروتن، در حال حاضر کودکان مصاب 

دارند؛  وجود  افغانستان  تمام  در  تغذیه  سوء  بیماری  به 
برخی  و  بدخشان  فراه،  والیت های  در  بیماری  این  اما 

از والیت های جنوب و جنوب غرب کشور بیش تر است.
سوء  بیماری  با  مبارزه  برای  یونیسیف  که  می گوید  او 
تغذیه مرکزهای تشخیصی  ایجاد کرده است. در همین 
حال، او شمار  د کتران مرکزهای تشخیصی  در کشور را 
باید  این مرکزها  افزایش  برای  اندک خواند  و گفت که 
اقدام شود. عوامل اصلی بیماری سوء تغذیه در کودکان، 
عنوان  محیطی  مشکالت  و  غیر صحی  خانه های  فقر، 

شده اند.
مردم و د کتران صحی از حکومت و سازمان صحی جهان، 
کردن  ریشه کن  برای  که  دارند  تقاضا  یونیسیف  به ویژه 
بیماری سوء تغذیه ی کودکان، برنامه ی مشخصی را روی 
دست گیرند. همین د کتران از خانواده ها نیز خواسته اند، 
دیده  کودکان شان  در  تغذیه  سوء  بیماری  عالیم  وقتی 

شد، به زودی به مرکزهای صحی مراجعه کنند.

ایمل فیضی:
 پاکستان سفر طالبان به چین را تنظیم کرده است

سازمان ملل: 
40 درصد کودکان افغان به سوء تغذیه مبتال اند


