
تالش وسیع برای اشتغال زایی
بخش اعظم هموطنان ما در روستاها زندگی میکنند و طبیعی است که نحوۀ زندگی آنان با زیست شهری متفاوت است، زیرا چنان امکاناتی که در شهرها موجود است در دهات کشور دیده منیشود. 

قریه ها باید پیرشفت کنند، برای رفاه و آبادانی شان بایست کار شود تا آنکه هموطنان ده نشین ما نیز از مزایای یک زندگی خوب مستفید گردند.

وزارت احیا و انکشاف دهات که مسؤولیت انکشاف، احیا و آبادانی روستاهای کشور را بعهده دارد، برای رشد و انکشاف قریه ها چندین برنامۀ متفاوت دارد که هر برنامه به نوبۀ خود برای آبادی و رفاه 

قریه ها و قصبات کشور، کارهای برجسته و سودمندی را به انجام رسانیده اند.

وزارت احیا و انکشاف دهات در کنار سایر نهادها، مؤسسات و مراجع دولتی و غیر دولتی تا کنون به تعداد )۸۳۲۷۹( پروژۀ بنیادی و عام املنفغه را در سطح کشور تطبیق و به بهره برداری سپرده است.

قسمت اعظم این پروژه ها به وسیلۀ برنامۀ همبستگی ملی درعمل پیاده شده است و در بهبود زندگی و حالت اقتصادی روستاییان کشور تغییر بزرگی رومنا کرده است. البته این پروژه ها با گذشت بیشرت 

از یک دهه نتوانسته اند سامل باقی مبانند. آنان به حفظ و مراقبت نیازدارند. وارسی، حفظ و مراقبت پروژه های یاد شده موجب بازسازی و احیای دوبارۀ آنها میگردد و در زمینۀ رشد حاصالت زراعتی 

روستاییان نیز نقش محسوس داشته و گذشته از آن برای عده یی از هموطنان ما فرصت کاریابی و اشتغال را نیز به میان می آورد.

وزارت احیا و انکشاف دهات زیر چرت برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح، با تطبیق مرحلۀ اول پروگرام ملی حفظ و مراقبت پروژه ها، برای حدود ۲۳۵ هزار تن از هموطنان ما زمینۀ کار را فراهم مینامید. 

ناگفته مناند که پروگرام حفظ و مراقبت پروژه های برنامۀ همبستگی ملی طی سه مرحله درعمل تطبیق میگردد که مرحلۀ نخست آن در ۱۲ والیت کشور با درنظرداشت نحوۀ اقلیم، وضعیت امنیتی و 

میزان سطح بیکاری مردم، عملی میگردد.

در مرحلۀ دوم این پروگرام، ۱۵ والیت و در مرحلۀ سوم، ۳۶ هزار قریۀ دیگر نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت که در نتیجۀ آن حدود یک میلیون هموطن ما صاحب کار و اشتغال خواهند شد.

البته برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح، تالش وسیعی برای اشتغال زایی و ایجاد زمینه های کار برای هموطنان روستایی ماست که یک بخش عمدۀ آن را وزارت احیا و انکشاف دهات در رابطه با حفظ 

و مراقبت پروژه های برنامۀ همبستگی ملی به عهده دارد.

همچنان گفتنی است که کارعملی تطبیق پروژۀ وجه انکشافی نقدی حفظ و مراقبت )MCG( برنامۀ همبستکی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، همین اکنون عمالً در چندین والیت کشور آغاز 

گردیده است و سلسلۀ آن ادامه دارد. به گونۀ مثال این پروسه چندی قبل بوسیلۀ انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات طی محافل و گردهآمیی های شکوهمندی با اشرتاک رجال دولتی، 

مسؤولین برنامۀ همبستگی، یک تعداد از بزرگان و متنفذین و عدۀ زیادی از مردم والیات ننگرهار، جوزجان، لوگر، لغامن، خوست وپکتیا، رسامً افتتاح شده و کارعملی اشتغال زایی از طریق راه اندازی 

پروژۀ ملی حفظ و مراقبت پروژه های برنامۀ همبستگی ملی، آغاز گردید. همچنان، در تداوم آغاز کار عملی پروژۀ وجه انکشافی نقدی حفظ و مراقبت )MCG( برنامۀ همبستکی ملی وزارت احیا و 

انکشاف دهات، این پروگرام در والیات هرات و کندهار نیز آغازگردیده است. 

قابل یادآوریست که پروگرام ملی حفظ و مراقبت و ایجادکار، به منظور بازسازی، ترمیم و احیای مجدد پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات که در متام والیات 

کشور تطبیق گردیده، روی دست گرفته شده است. حفظ و مراقبت پروژه ها از یکسو موجب تداوم و فعال نگهداشنت پروژه های مذکور میگردد و از جانب دیگر باعث ازدیاد حاصالت زراعتی 

روستاییان و دسرتسی مردم به اشتغال و کار در قریه های افغانستان نیز میگردد.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا و انکشاف دهات
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گزارش سیگار، دفاع ارگ
اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان در آخرین 
گزارش خود آورده است که 30 درصد خاک افغانستان زیر 
به  نسبت  ریاست جمهوری  ارگ  دارد.  قرار  طالبان  کنترل 
نشر گزارش سیگار واکنش نشان داد و این عکس العمل دور 
از انتظار نبود. سیگار این آمار را از مناطقی ارائه کرده است 
که در آن مناطق پروژه های بازسازی امریکا اجرا شده است 
و بازرسان سیگار نتوانسته اند از این پروژه ها بازدید کنند. 
پروژه های بازسازی امریکا در افغانستان سرتاسری نیست 
و شامل برخی از مناطق کشور می شود. از این نظر گزارش 

سیگار از وضعیت امنیتی کشور...

از هنرهای زیبایی است که  حکاکی بر روی سنگ یکی 
از قدیم وجود داشته است. در گذشته های دور افرادی 
اما  می دادند.  انجام  را  کار  این  ما  کشور  در  که  بودند 
ایستاد.  باز  فعالیت  از  هنر  این  زمانی،  برهه ی  یک  در 
افغانستان با آن که همواره کشوری فقیر شمرده می شود، 
اما معادن  زیادی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را دارا 
یک  در  متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه ی  می باشد. 
گزارش خود گفته است که ارزش سنگ های قیمتی این 
کشور می تواند بعد از استفاده فنی و روش های مناسب 
سال  در  دالر  میلیون  شصت  صدو  مرز  به  استخراج، 

افزایش یابد. با توجه به این که افغانستان...

الجورد؛ از قاچاق 
تا هدیه به مقامات دولتی
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فیصله ی تازه ی کابینه:
فیس خدمات بانکی 

از معاش کارمندان دولتی کسر شود
رییس جمهور 
برای رسیدگی 
به مشکالت 
رسانه های 
همگانی حکم 
صادر کرد

طرح بزرگ

 داعش در آسیا

جنگ طوالنی افغانستان 

طوالنی تر می شود

یک ماه قبل، در اتاقی کم نور در مرکز شهر کراچی، با گروهی از 
شبه نظامیان که نمایندگان سه جناح مرکب از القاعده و طالبان 
که از دهه ی 1990 تاکنون بر دنیای جنایت کاران در افغانستان 

و پاکستان تسلط دارند، مالقات کردم...

قرار بود درگیری امریکا در جنگ طوالنی افغانستان در اواخر 
ارشد  مقام های  صف بندی  یک  اما  بیابد،  پایان  جاری  سال 
امریکایی در  پنج شنبه نشان داد که سربازان  پنتاگون در روز 

سال های آینده ]در افغانستان[ خواهند جنگید...



اطالعات روز: کابینه حکومت وحدت ملی تصویب کرده 
است که به اثر مشکالت بودجه ، از این پس فیس خدمات 

بانکی از معاش ماهوار کارمندان دولتی کرس شود.
ملکی،  از  اعم  دولتی  کارمندان  معاش  گذشته  سال های  در 
نظامیان، بازنشسته ها و وارثان شهدا از طریق بانک ها توزیع 
می شد که وزارت مالیه در مقابل این خدمات، فیس ماهوار 

بانک ها را از بودجه ملی پرداخت می کرد.
که  است  کرده  پیشنهاد  کابینه  دیروز  نشست  در  مالیه  وزیر 
بنابر مشکالت بودجه  و کم کردن فشار مالی از بودجه ملی، 
از این پس فیس خدمات بانکی از معاش ماهوار کارمندان 
دولتی کرس شود. این طرح از سوی کابینه نیز پذیرفته شده 

است.

پرداخت  مالیه  این که  کنار  این پس کارمندان دولتی در  از 
پرداخت  را  بانک  فیس  ماهوار شان  معاش  از  باید  می کنند 
کنند. در خربنامه ای ریاست جمهوری مشخص نشده است 
پولی که از معاش کارمندان دولتی در مقابل خدمات بانکی 

کرس می شود، چه مقدار است.


به  رسیدگی  برای  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
قانونی  فعالیت های  تسهیل  همگانی،  رسانه های  مشکالت 
و  خربنگاران  امنیت  تأمین  رسانه ای،  فعالن  و  رسانه ها 

همکاری ادارات دولتی با رسانه ها حکم صادر کرد.
روز  جمهوری  ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر 
نهادهای  منایندگان  با  مشرتک  خربی  نشست  در  گذشته 
حامی رسانه ها گفت که براساس این حکم نهادهای دولتی و 
غیردولتی مسئولیت دارند که به مشکالت خربنگاران به طور 

همه جانبه رسیدگی کنند.
چه گونگی  روی  حکم  این  در  که  افزود  هاشمی  آقای 
به  رسیدگی  امنیتی،  نیروهای  و  خربنگاران  متقابل  برخورد 
زخمیان  و  قتل  پرونده های  به  رسیدگی  و  رسانه ها  تخطی 

خربنگاران تأکید شده است.
هاشمی هم چنان از ایجاد یک صندوق وجهی برای رسیدگی 
داده اند،  دست  از  را  شان  جان  که  خربنگاران  خانواده  به 
خرب داد. به گفته ی هاشمی این صندوق از سوی حکومت 

افغانستان با همکاری رشکای بین املللی اش ایجاد می شود.

استقبال نهادهای مدافع رسانه ها از حکم رییس جمهور
در همین حال، نهادهای مدافع رسانه ها، اعضای اتحادیه ملی 
افغانستان و خربنگاران از حکم رییس جمهور  ژورنالیستان 

استقبال کردند.
رحیم الله سمندر، یکی از مدافعان رسانه ای در این نشست 
زمینه  در  را  خربنگران  و  رسانه ها  حکم،  این  گفت،  خربی 

تأمین امنیت و اطالع رسانی کمک می کند. 
کشور  رسانه ای  جامعه  منایندگان  که  افزود  سمندر  آقای 
می خواهند که گام های عملی برای تطبیق این حکم برداشته 

شود.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
صنفی  نهادهای  مسئوالن  گذشته  ماه  گفت،  افغانستان 
جمهور  ريیس  با  دیداری  در  رسانه ها  و  خربنگاران 
و  رسانه ای  کار  وضعیت  بهبود  برای  را  شان  پیشنهادهای 

حامیت از فعاالن رسانه ای مطرح کردند.
به گفته ی دشتی، تنظیم کودهای اخالقی برای خربنگاران به 
ویژه در راستای پوشش رویدادهای تروریستی، تأمین امنیت 
اطالعات  به  و مصونیت خربنگاران، چه گونگی دست رسی 

ارگ  در  گذشته  روز  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
را  زنان  علیه  خشونت  قربانیان  از  حامیت  وجهی  صندوق 

افتتاح کرد.
دفرت مطبوعات ریاست جمهور با نرش خربنامه ای گفته است 
رییس جمهور با اهدای کمک نقدی، این صندوق را افتتاح 
 ٪۱۵ که  کرده اند  تعهد  نیز  کابینه  اعضای  که  گفت  و  کرد 

فیصد معاش ماه دلو شان را به این صندوق اهدا می کنند.
زنان  علیه  خشونت  است،  گفته  هم چنان  غنی  آقای 
ناهنجاری ها را ببار می آورد و »هیچ نوع خشونت علیه زنان 
برای ما قابل قبول نیست و هر کسی که خشونت را به مثابه 

عنعنه می پندارد، به راه غلط رفته است.«
غنی افزوده که حکومت متعهد است که زنان را در راستای 

اطالعات روز: وزارت دفاع می گوید که در جریان عملیات 
مختلف  نقاط  در  گذشته  ساعت   24 یک  طی  پاک سازی 

کشور، 44 دهشت افگن طالب کشته، 27 نفر زخمی و یک 
تن دیگر دست گیر شده اند.

از شهدای جامعه  ایجاد صندوق حامیت  برای  و همکاری 
رسانه ای از مواردی بود که با رییس جمهور در میان گذاشته 

شد.
اسرتاتژی مشخص برای تأمین امنیت خربنگاران طرح و 

اجرا می شود
گذشته  روز  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق  هم،  سویی  از 
و  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  رهربی  شورای  با  نشستی  در 
منایندگان رسانه های کشور گفته است که وزارت داخله و 
درازمدت  اسرتاتژی  ملی روی یک  امنیت  اعضای شورای 

برای تأمین امنیت خربنگاران و رسانه ها کار می کنند.
نورالحق علومی گفته است که شورای امنیت ملی نیز طرحی 
را برای تأمین امنیت خربنگاران و رسانه ها روی دست دارد 
که به زودی نتایج آن در اختیار رسانه ها و فعاالن رسانه ای 

قرار داده خواهد شد.
نگرانی ها در مورد کار رسانه ای و تهدیدها علیه خربنگارن 
جاری  سال  در  که  می یابد  افزایش  حالی   در  کشور  در 
مورد  گذشته  سال های  از  بیشرت  رسانه ها  و  خربنگاران 
تکان دهنده ی  رویداد  در  گرفته اند.  قرار  خشونت  و  تهدید 
دو هفته پیش، موتر حامل کارمندان »موبی گروپ« هدف 
نفر کشته و 27 تن  انتحاری قرار گرفت که در آن 7  حمله 
دیگر زخم برداشتند. دو روز پیش نیز یک خربنگار رادیو 
تلویزیون ملی در والیت ننگرهار کشته شد. از سویی هم، 
از میان صدها پرونده خشونت علیه خربنگاران در سال های 

گذشته، تنها شامری از این پرونده ها بررسی شده است.

حکومت  اجراییه  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
وحدت ملی روز یک شنبه، در رأس یک هیئت بلند پایه ی 
دولتی برای اشرتاک در نشست ضد تروریستم به هند رفت.

از  نشست  این  در  عبدالله ضمن سخرنانی  آقای  است  قرار 
مبارزه  کشورهای اشرتک کننده بخواهد که علیه تروریستم 

جدی و همه جانبه صورت گیرد.
با نرش خربنامه ای می گوید  اجراییه  ریاست  مطبوعات  دفرت 
برمی گیرد و آقای عبدالله در  این سفر چهار روز را در  که 
حاشیه ی این نشست با نرندرا مودی، نخست وزیر، سوشام 
و  ملی  امنیت  مشاور  دووال  اجیت  خارجه،  وزیر  سوراج، 
شامری دیگر مقامات  بلند پایه دولتی و بازرگانان این  کشور 

دیدار و گفت وگو می کند.
ریاست اجراییه افزوده است که مقام های دو کشور در این 
دیدارها روی روابط دو جانبه میان افغانستان و هندوستان در 

بخش های سیاسی و اقتصادی گفت گو می کنند.
را  تفاهم نامه  یک  کشور  دو  مقام های  که  افزوده  خربنامه 
امضا می کنند.  میان دو کشور  منظور رفع ویزای سیاسی  به 
تجارت  اتاق های  مسئوالن  میان  تفاهم نامه ای  هم چنان 
محفل  در  عبدالله  می شود.  امضا  هندوستان  و  افغانستان 
امضای این تفاهم نامه روی استفاده مشرتک هند و افغانستان 

از بندر چابهار صحبت خواهد کرد.

احقاق حقوق شان کمک کند و باید جلو هر نوع خشونت 
علیه زنان گرفته شود. 

روال غنی، بانوی اول کشور افتتاح این صندوق را یک گام 
قربانیان خشونت علیه زنان  از  با ارزش در راستای حامیت 
تأکید کرده  بر مبارزه جدی علیه پدیده خشونت  خوانده و 
فرهنگ  و  اسالم  »دين  است  گفته  غنی  روال  خانم  است. 

افغانی برای زن جايگاه خاصی داده است.« 
زنان در افغانستان به اشکال گوناگون خشونت روبه رو اند، از 
آزارهای جنسی گرفته تا بریدن بینی و لب و کشنت با چاقو و 
اسلحه. نهادهای مدافع حقوق برشی و زنان، می گویند که در 

سال جاری خشونت علیه زنان افزایش یافته است.

وزارت دفاع در خربنامه ی روز یک شنبه خود می گوید، این 
والیت  دایمیرداد  ولسوالی های  مربوطات  در  که  عملیات 
غوری  دند  هلمند،  سنگین  قندهار،  میوند  وردک،  میدان 
نیز  ارتش  رسبازان  از  تن   3 بود،  گردیده  اندازی  راه  بغالن 

شهید شده اند.
وزارت دفاع افزوده که در جریان این عملیات مقدار سالح 
و مهامت به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده و ده ها حلقه 

ماین نیز کشف و خنثا شده است.

فیصله ی تازه ی کابینه: 2
فیس خدمات بانکی از معاش کارمندان دولتی کسر شود

رییس جمهور برای رسیدگی 
به مشکالت رسانه های همگانی حکم صادر کرد

عبداهلل عبداهلل 
برای شرکت در نشست ضد تروریستم به هند رفت

رییس جمهور صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت 
علیه زنان را افتتاح کرد

44 شورشی طالب 
در عملیات نظامی کشته شدند

گزارش سیگار، دفاع ارگ
آخرین  در  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  بازرسی  اداره 
افغانستان  خاک  درصد   30 که  است  آورده  خود  گزارش 
زیر کنترل طالبان قرار دارد. ارگ ریاست جمهوری نسبت 
به نشر گزارش سیگار واکنش نشان داد و این عکس العمل 
دور از انتظار نبود. سیگار این آمار را از مناطقی ارائه کرده 
است که در آن مناطق پروژه های بازسازی امریکا اجرا شده 
است و بازرسان سیگار نتوانسته اند از این پروژه ها بازدید 
سرتاسری  افغانستان  در  امریکا  بازسازی  پروژه های  کنند. 
نیست و شامل برخی از مناطق کشور می شود. از این نظر 
جامع  و  کامل  کشور  امنیتی  وضعیت  از  سیگار  گزارش 
توسط  کشور  خاک  درصد   30 کنترل  و  حضور  نیست. 
طالبان محدود به مناطقی می شود که امریکا در آن پروژه 
اجرا کرده است نه تمام کشور. در صورتی که کل کشور 
مورد ارزیابی قرار بگیرد گراف حضور طالبان بیش از آن چه 

سیگار می گوید، هست. 
همزمان با نشر گزارش سیگار، فرمانده ی پیشنهادی امریکا در 
افغانستان هم گفته است که اوضاع افغانستان رو به وخامت 
است. جنرال نکلسون که قرار است به جای جان کمپبل در 
افغانستان بیاید در سنای امریکا ضمن تأیید وخامت اوضاع 
افغانستان گفته است که نباید قندهار به دست طالبان سقوط 
کند. نکلسون زمانی از سقوط قندهار صحبت می کند که این 
والیت به لحاظ امنیتی وضعیت بهتری نسبت به والیت های 
هم جوار خود دارد. پس از سقوط شهر قندوز اکنون هلمند 
تبدیل به میدان نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان شده است. 
اظهار نظرهای مقامات ارشد کشورهای خارجی در مورد 
وضعیت امنیتی افغانستان یک طرف، اشرف غنی احمدزی 
چندی قبل در سویس گفته بود که اگر گفت وگوهای صلح 
با طالبان به زودترین زمان شروع نشود، نبردها تا ماه آپریل 
با  بود.  پیامد آن منطقه ای خواهد  یافت که  شدت خواهد 
آن که غنی این سخن را به منظور تسریع روند گفت وگوهای 
می تواند  هشدار  چنین  منظر  پس  اما  است،  گفته  صلح 

وضعیت کنونی کشور هم باشد. 
فصل سرما در افغانستان برای حکومت و همکاران بین المللی 
آن از نظر جنگ، دوران نسبتاً آرامی شمرده می شود. در این 
فصل نیروهای امنیتی کم تر سرگرم نبرد و بیشتر در حال 
تجدید قوا اند و طالبان هم به مقر اصلی شان بر می گردند. 
تجربه نشان داده است که با گرم شدن آب و هوا، جنگ و 

خون ریزی شدت می گیرد. 
ولسوالی   10 ننگرهار  ولسوالی   21 از  گزارش ها،  بنابر 
در  نیز  هلمند  دارد.  قرار  داعش  کنترل  تحت  اکنون  آن 
وضعیت مشابه قرار دارد. در ماه گذشته )12 جدی( رییس 
شورای والیتی به نیویارک تایمز گفته بود که طالبان کنترل 
ولسوالی های موسی قلعه، نوزاد، باغران و دیشو را در اختیار 
نادعلی  مارجه، خان شین،  ولسوالی های سنگین،  و  دارند 
و کجکی هم مدت هاست که تبدیل به میدان جنگ میان 

نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان شده است. 
کنترل 30 درصد خاک کشور توسط طالبان از نظر امنیتی در 
نظر گرفته شده است. اما کم تر به تبعات غیرامنیتی و حضور 
طالبان در این مناطق پرداخته شده است. کشت و قاچاق 
مواد مخدر، افزایش خشونت ها، مهاجرت و پیامد این مسئله 
قرار گرفته است.  اقتصادی کم تر مورد توجه  بر وضعیت 
با این همه، وضعیت موجود برای سران حکومت وحدت 
ملی، وضعیت ایده آلی به نظر می رسد. به رغم گزارش های 
متعددی که تا هنوز از اوضاع بد امنیتی و اقتصادی کشور 
مشخص  اقدامات  شاهد  هنوز  تا  مردم  رسیده،  نشر  به 
حکومت برای مهار این ناامنی ها نبوده است. ساده ترین و 
در دست رس ترین چیزی که حکومت به آن پناه می برد، رد 

گزارش و خشنودی از اوضاع است.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

است که  زیبایی  از هنرهای  یکی  بر روی سنگ  حکاکی 
افرادی  دور  گذشته های  در  است.  داشته  وجود  قدیم  از 
در  اما  می دادند.  انجام  را  کار  این  ما  کشور  در  که  بودند 
یک برهه ی زمانی، این هنر از فعالیت باز ایستاد. افغانستان 
معادن   اما  فقیر شمرده می شود،  با آن که همواره کشوری 
را دارا می باشد.  نیمه قیمتی  از سنگ های قیمتی و  زیادی 
خود  گزارش  یک  در  متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه ی 
گفته است که ارزش سنگ های قیمتی این کشور می تواند 
بعد از استفاده فنی و روش های مناسب استخراج، به مرز 
صدو شصت میلیون دالر در سال افزایش یابد. با توجه به 
این که افغانستان دارای چنین ذخایر ارزشمندی است، اما 
همواره از این منابع استفاده سوء صورت گرفته است. این 
منابع یا به طور غیرقانونی استخراج شده و یا به بیرون از 
کشور قاچاق شده اند. تا کنون هم در شهر کابل اشخاصی 
هستند که هنر خود را بر روی سنگ به نمایش می گذارند. 
البته امروزه این هنرنمایی بیشتر بر روی سنگ های قیمتی 
مانند الجورد، فیروزه و عقیق صورت می گیرد؛ سنگ های 
بی جانی که با هنرنمایی همین اشخاص به سنگ هایی زیبا 
و به یاد ماندنی تبدیل می شوند. از گذشته های دور تا کنون 
گرفته  صورت  الجورد  سنگ های  روی  بر  حکاکی  بیشتر 

است. 

استخراج  بشر  توسط  که  اولین سنگی  الجورد، 
شد

زیبایی،  دلیل  به  که  است  گران بها  سنگی  الجورد  سنگ 
از  دارد  که  خواصی  و  قابلیت ها  و  کننده  خیره  آبی  رنگ 
هزاران سال پیش تاکنون طرفداران زیادی را در جهان به 
خود اختصاص داده است. بهترین معادن این سنگ قیمتی 
از  که  است  واقع  بدخشان  منطقه  و  افغانستان  در  زیبا  و 
گذشته های دور تاکنون منبع اصلی تجارت این سنگ به 
شمار می آید. این سنگ آبی رنگ مورد عالقه ی مصریان 
در  این سنگ  و کشف  است  بوده  مصر  فراعنه  و  باستان 
اهرام مصر نشانی از تاریخ تجارت این سنگ گران بها است. 
در کتب قدیمی، الجورد را به عنوان پادزهری برای نیش 
مارهای سمی توصیه کرده اند و از نظر کشیشان مسیحی، 
الجورد باعث باال رفتن توانایی روحی و احساس یگانگی و 
درک بیشتر می شود.  نام التین الجورد »الپیس الزولی« و 
شکل ابتدایی »الزولوس« است. الزولوس معادل کلمه ی 
برای  کلی  به طور  و  آسمان  برای  که  است  عربی الجورد 
در  الجورد  زیبایی  می شود.  استفاده  رنگ  آبی  اجسام 
کانی های آبی رنگ آن است و درجه ی زیبایی آن به مقدار 
وجود این کانی ها وابسته است. با توجه به اطالعاتی که در 
دست است، به نظر می رسد الجورد اولین سنگ استخراج 
سنگ های  دیگر  از  بیش  الجورد  باشد.  بشر  توسط  شده 
فرهنگ های  دستی  صنایع  در  چشم گیری  به طرز  قیمتی، 
باستانی حضور داشته است. هر چند امروزه استخراج این 
سنگ در بدخشان در بسیاری از موارد به شکل غیرقانونی 
صورت می گیرد، اما گفته می شود که بهره برداری از معادن 
شده  شروع  قبل  سال   6500 از  بیش  بدخشان  در  الجور 

است.
هنرمندان  از  یکی  هنر،  رشته  التحصیل  فارغ  امید  حسین 

جوانی است که با هنرمندی تمام بر روی این نوع سنگ ها 
حکاکی می کند. او در این زمینه می گوید: »ما این سنگ ها 
از  را  سنگ ها  این  آن ها  که  می کنیم  تهیه  تاجرانی  از  را 
بدخشان، پنجشیر و مناطق مرکزی می آورند. بیشتر خرید 
صورت  فروشی  مرغ  کوچه ی  در  سنگ ها  این  فروش  و 

می گیرد.«
عرصه ی کاری وی در زمینه حکاکی بر روی سنگ های 
لوگوی  و  آرم  حکاکی  قرآنی،  آیات  حکاکی  مثل  قیمتی، 
سازمان های دولتی و غیردولتی و از خوِد سنگ در قسمت 

ساخت و تراش نگین، وسایل زینتی و دکوری است.

هنر حکاکی بر روی سنگ های قیمتی 
هنرمندانه  کارهای  از  یکی  این سنگ ها  روی  بر  حکاکی 
و زیبایی است که ناخودآگاه انسان را به طرف خود جذب 
می کند. شاید امروزه درکابل افراد کمی باشند که حکاکی 

بر روی سنگ را انجام می دهند. 
آقای امید می گوید: »در حال حاضر در قسمت حکاکی بر 
روی سنگ الجورد به غیر از خود من 2 نفر دیگر در این 

زمینه فعالیت می کنند.« 
است،  داده  انجام  تاکنون  که  کارهایی  زمینه ی  در  او 
و  وزراء  از  بسیاری  دفاتر  و  خانه  برای  »تاکنون  می گوید: 
نمایندگان پارلمان سنگ های زیادی را حکاکی کرده ام.« 

اشرف  چهره ی   که  می کند  اشاره  به سنگ الجوردی  او 
است. وی  آن حکاکی شده  روی  بر  رییس جمهور  غنی، 
می افزاید که این طرح، یعنی حکاکی و رسامی، برای اولین 
جمهور  رییس  برای  که  سنگی  روی  بر  خودم  توسط  بار 

هدیه آورده شده بود، انجام شده است. 
قیمتی  سنگ های  از  ارزشمندی  منابع  دارای  افغانستان 

بلند  مقامات  به  قیمتی  دادن سنگ های  است. پس هدیه 
پایه دولتی شاید چیز عجیبی نباشد. سنگ هایی که بعضی 
از آن ها ارزش بسیار زیادی دارند و بعد از این که بر روی 

آن ها حکاکی صورت گرفت، هدیه داده می شود. 
امید می گوید: »مردم عالقه ی زیادی به سنگ های حکاکی 
شده دارند. همین امر باعث شد من بعد از پایان دانشگاه 
خط الرسم  در  نوآوری  کمی  با  شوم؛  سنگ  کار  بازار  وارد 

در سنگ امروز توانسته ام که در این عرصه موفق باشم.«
کاهش بازار حکاکی بر روی سنگ

مانند بسیاری از شغل های دیگر حکاکی بر روی سنگ نیز 
رابطه ی مستقیمی با اتحادیه پیشه وران دارد. این اتحادیه 
از افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، حمایت می کند. 

اتحادیه  راجستر  و  ثبت  ما  »کار  می گوید:  امید  آقای 
یا  و  نمایشگاه  که  زمانی  هر  رو،  این  از  است.  پیشه وران 
محفلی برگزار می شود، ما نیز از سوی این اتحادیه در این 

برنامه ها شرکت می کنیم.«
نبود امنیت که در حال حاضر باعث رکود اقتصادی شدیدی 
در کشور شده است، تاثیر زیادی بر اقتصاد مردم گذاشته 
در یک  مردم  اکثریت  اکنون  گفته می شود که هم  است. 
کار  در  وضعیت  این  که  دارند  قرار  اقتصادی  بد  وضعیت 

حکاکی بر روی سنگ نیز بی تاثیر نبوده است. 
و  مقامات  بیشتر  را  ما  کار  بازار  »مشتری  می گوید:  امید 
بیشتر  نیز  حاضر  حال  در  می دهند.  تشکیل  خارجی ها 
خارجی ها از کشور رفته اند. از این رو درآمد کاری ما بسیار 
کاهش یافته است. این در حالی است که کرایه دکان در 

شهرنو بسیار بلند است.« 
وی نبود امنیت در کشور و قاچاق سنگ های قیمتی را که 
باعث باال رفتن در قیمت سنگ می شود، یک از چالش های 
در  سنگ  »بازار  می گوید:  و  می داند  خود  کاری  عرصه 
حال حاضر در کشور منع شده است و تاجران خارجی نیز 

نمی توانند سنگ را از کشور خارج کنند.«
چندی پیش اشرف غنی، رییس جمهور صادرات مواد خام 
از افغانستان را به کلی ممنوع اعالم نموده و تصریح کرده 
به  را  این کشور  از  خام  مواد  ندارد  هیچ کس حق  که  بود 
کشورهای دیگر صادر کند؛ اقدامی که مورد حمایت بخش 

خصوصی نیز قرار گرفت.
استفاده از معادن سنگ های قیمتی در افغانستان برعالوه 
که می تواند در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر واقع گردد، 
زمینه های اشتغال زایی بیشتر را برای شهروندان کشور هم 
فراهم می سازد. با کمی توجه به داشته های کشور، اعم از 
منابع طبیعی و انسانی آن، می توان هزاران فرصت کاری 
برای جوانان کشور ایجاد کرد. اما این مهم مستلزم توجه 

مقامات دولتی در این زمینه است.

33

دوشنبه
12دلو
1394
سالپنجم

شماره1002

اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه ی خود آورده 

که که طالبان تقریباً بر 30 درصد خاک افغانستان کنرتل دارد و 70 درصد 

دیگرش تحت کنرتل حکومت است. اما ارگ ریاست جمهوری گفته که 

بر  به معنای تسلط طالبان  اداره درست نیست و شدت جنگ  این  ادعای 

مناطق بیشرت نیست. 

در این میان، یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان دروغ می گوید 

یا ارگ ریاست جمهوری. به همین سادگی و با متام بی رشمی. برای من 

به دست  دروغ چه  از  و  دروغ می گوید  کدام طرف  نیست  مشخص  واقعاً 

می آورد، اما من بعضی نشانه ها را یادآوری می کنم. سپس با کمک همین 

نشانه ها، جمع بندی می کنیم که کدام طرف دروغ می گوید. 

اول از کابل رشوع کنیم. حکومت وحدت ملی با افتخار می تواند ادعا کند 

که والیت کابل صد درصد تحت کنرتل ماست و هیچ ولسوالی  آن به دست 

طالبان سقوط نکرده. از سوی دیگر، کابل شلوغ ترین والیت و شهر کشور 

است. حاال در همین شهر شلوغ، رفت و آمد مقامات دولتی را درون شهر 

از نظر بگذرانید. چه شد؟ خاک به چشم تان نخورد؟! مجبور نشدید خود را 

یک گوشه بگیرید تا یکی از این مقامات بگذرد؟ شام را منی دانم، اما من 

هر وقتی از خانه بیرون می شوم و طرف وظیفه می روم، هرازگاهی با عبور 

مقامات مواجه می شوم. تاکسی ها را متوقف می کنند. آدم ها را به کوچه های 

فرعی هدایت می کنند. رسک که خوب خلوت شد، 10-15 عراده موتر ضد 

گلوله و تخته بند از رسبازان مسلح، با آژیر مخصوص و رسعت مخصوص تر 

رد می شوند. بعد ترافیک ها در حالی که همه از خود متشکر اند، به دیگران 

اجازه حرکت می دهند. 

حاال به نظر شام، بسنت جاده ها به روی مردم به خاطر عبور مقامات دولتی، 

چه معنا دارد؟ معنای اولش این است که مقامات آدم های مفیدی اند. اگر 

پشت ترافیک بند مبانند، یک عامل کار انجام ناشده باقی می مانند. رضر 

به  باالی شهروندان کشور حواله می شود.  ناشده مستقیامً  انجام  کارهای 

همین خاطر مقامات باید بدون هیچ مزاحمتی عبور کنند، تا کارها رسوقت 

انجام شود و خیر مملکت و مردم برآورده شود. اما همه می دانیم که چنین 

نیست. اگر هیچ حرفی در این مملکت دروغ نباشد، کار کردن و اهمیت قایل 

شدن به کار از سوی مقامات، دروغ است. آن هم به نرخ بسیار باالیی! معنای 

دوم این مسئله، ترس از حمله دشمن است. دشمنی که هیچ گاهی تعریف 

انتحاری، طالب، شبکه حقانی، حزب اسالمی، داعش و  مشخص نشد. 

غیره... این معنا به واقعیت نزدیک تر است، نزدیک تر چه که اگر خداوند 

جل شأنه ریا نکند، خود واقعیت است. ده ها مورد از حمالت تروریستی در 

کابل را ارشف غنی با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده. نیاز نیست به آن بیشرت 

بپردازیم، چون به قول شاعر، کوچه-کوچه ی کابل عطر بوی خون دارد! 

حاال وقتی مقامات حکومتی و دولتی و نیمه دولتی، در پایتخت، در والیتی 

که صد درصد کنرتلش را به دست دارد؛ نتواند بدون ترس آمد و شد کنند، 

آیا می توان به دروغ بودن آمار اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان 

امیدوار بود؟ جواب را خودتان پیدا کنید. 

در قدم دوم از کابل بیرون می شویم. همین که بخواهیم از کابل بیرون 

در  و  تروریستی  گروه  کدام  نیست  معلوم  می خوانیم.  کلمه  اول  شویم، 

کدامین قسمت راه ما را از موتر پیاده کرده و به باغ پدری خویش بربند. حتا 

منی فهمیم چه گونه ما را به جهنم واصل می کنند. لطفاً از شنیدن اسم جهنم 

خشمگین نشوید. چون ظاهراً کشنت ما تنها راه رسیدن عزیزان وحشی ای 

مان به بهشت محسوب می شود. تازه ما که هیچ مقام و عددی نیستیم با 

چنین دلهره ی تن به شاهراه می سپاریم که به والیت دیگری برویم. این که 

با چه تدابیری از کابل بیرون می شوند، خدا داند و دولت داند و  مقامات 

گروه های تروریستی! 

حاال به خاطر این که گردن من نزد خدا و رسولش بسته نشود، از سقوط 

ولسوالی ها هیچ منی گویم. شام را یک راست هدایت می کنم به سفرهای 

اخیر جرنال مراد، معاون لوی درستیز. از ایشان بپرسید در چند ماه اخیر به 

چند والیت سفر کرده و برای چه سفر کرده؟ در این سفرها چه ماموریت 

داشته و احتامل این که تا آخر عمر به چنین سفرهایی بپردازد، چه قدر است؟ 

از روی  بدانید که  نداد،  را  به این سوال ها  اگر به شام وقت جواب دادن 

پررویی نیست. بنده خدا رفته که طالبان را بدواند تا فیصدی حاکمیت طالبان 

بیشرت از این نشود. معلوم نیست تا او طالبان را در بغالن شکست می دهد، 

طالبان در کجا همکاران او را دوانده و علم سفید خویش را بلند می کنند. 

گذشته  سال  در  جنگ  افزایش  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ  این که 

بی سابقه بوده، بسیار درست است. همیشه همین گونه بوده. هر سالی که 

می گذرد، در ختمش مقامات مسئول گزارش می دهند که افزایش جنگ در 

سال گذشته بی سابقه بوده. 

حتا اگر افزایش جنگ به معنای تسلط بیشرت طالبان بر مناطق نباشد، به 

معنای تسلط بیشرت طالبان بر زندگی مردم بیچاره که حتامً است. 

خیلی مرصوف شدید و این منت طوالنی را خواندید، هله زود شوید به خربها 

گوش دهید که در کدام قسمت کابل انتحاری شده؟!

یکیدروغمیگوید؛

یا سیگار یا ارگ
نازنین شفایی

الجورد؛ از قاچاق تا هدیه به 
مقامات دولتی

حسین امید فارغ 

التحصیل رشته هرن، 

یکی از هرنمندان 

جوانی است که با 

هرنمندی متام بر 

روی این نوع سنگ ها 

حکاکی می کند. او در 

این زمینه می گوید: 

»ما این سنگ ها را از 

تاجرانی تهیه می کنیم 

که آن ها این سنگ ها را 

از بدخشان، پنجشیر 

و مناطق مرکزی 

می آورند. بیشرت خرید و 

فروش این سنگ ها در 

کوچه ی مرغ فروشی 

صورت می گیرد.«

او در زمینه ی کارهایی که تاکنون 
انجام داده است، می گوید: 

»تاکنون برای خانه و دفاتر 
بسیاری از وزراء و منایندگان 

پارملان سنگ های زیادی را 
حکاکی کرده ام.« 

او به سنگ الجوردی اشاره 
می کند که چهره ی  ارشف غنی، 

رییس جمهور بر روی آن حکاکی 
شده است. وی می افزاید که این 
طرح، یعنی حکاکی و رسامی، 

برای اولین بار توسط خودم 
بر روی سنگی که برای رییس 
جمهور هدیه آورده شده بود، 

انجام شده است.
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پایان  اواخر سال جاری  در  افغانستان  در جنگ طوالنی  امریکا  درگیری  بود  قرار 

که  داد  نشان  پنج شنبه  روز  در  پنتاگون  ارشد  مقام های  صف بندی  یک  اما  بیابد، 

به طور  و  جنگید  خواهند  افغانستان[  ]در  آینده  سال های  در  امریکایی  سربازان 

پنج شنبه  روز  ظهر  از  بعد  امریکا،  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  مرد.  خواهند  بالقوه 

افغانستان خواهد چسپید،  ایاالت متحده »به  به خبرنگاران گفت که  پنتاگون  در 

از آن«. وی هم چنین  بلکه در سال 2017 و فراتر  نه صرف در سال 2016،  اما 

اضافه کرد که ارتش و پولیس افغانستان هم چنان یک »نیروی در حال ساختن« 

که  دیگری  جنرال  نیکولسن،  جان  جنرال  آن،  از  قبل  ساعت  چند  صرف  است. 

رییس جمهور اوباما او را برای رهبری جنگ در آن جا برگزیده است، به یک هیئت 

افغانستان سال ها  پولیس  و  ارتش  تا خوداتکایی  برخی مناطق  کانگرس گفت که 

و  آموزش  در  را  دالر  میلیارد   60 هم  اکنون  همین  واشنگتن  هرچند  دارد،  فاصله 

تجهیز آن ها هزینه کرده است.

در  ناتو  و  امریکا  ماموریت جنگی  پایان رسمی  از  اظهارنظرها یک سال پس  این 

افغانستان صورت می گیرد، هرچند حدود 14000سربار امریکایی و متحدان شان 

حضور  محلی  نیروهای  به  دادن  مشوره  و  آموزش  برای  نبرد  میدان  در  هم چنان 

دارند. حدود 3000 تن از آن ها نیروهای عملیات ویژه و مبارزه با تروریسم هستند 

که به آن ها اجازه تعقیب جنگ جویان القاعده، و اکنون دولت اسالمی، داده شده 

است.

افغانستان  در  وضعیت  که  دارد  وجود  فزاینده ی  شواهد  که  است  حالی  در  این 

بدتر می شود و طالبان بیشتر از هر زمان دیگری از تهاجم امریکا در سال 2001 

بدین سو مناطق بیشتری را تحت کنترل شان دارند، داعش حضورش را در آن جا 

توسعه می دهد و القاعده اردوگاه های آموزشی اش را دوباره احیا می کند.

در  متحد  ملل  سازمان  و  می کنند  تحمیل  را  انسانی  سنگین  تلفات  تحوالت،  این 

ماه اگوست ]سال گذشته[ گزارش داد که حدود 5000 تن غیرنظامی در نیمه اول 

سال 2015 کشته شده اند. در جریان سال گذشته، 20 سرباز امریکایی، باوجودی 

که ماموریت جنگی شان پایان یافته بود، در افغانستان کشته شدند.

حدود  و  شدند  متحمل  را  بی سابقه ای  تلفات  افغان  نیروهای   ،2015 سال  در 

16000 سرباز ارتش و پولیس در جریان سال کشته و زخمی شدند که در مقایسه 

12500 کشته و زخمی در سال 2014، افزایش را نشان می دهد. جنگ در مناطقی 

بریتانیایی در والیت های هلمند و قندهار در  و  امریکایی  که قبالً توسط سربازان 

جنوب و در والیت های شرقی در امتداد مرز با پاکستان تصفیه شده بودند، سنگین 

اخیر در صفحات  بود«، در ماه های  بوده است. جنگی که زمانی »فراموش شده 

امریکایی ها،  نافرجام  هوایی  حمله  اکتوبر،  ماه  در  است.  یافته  انعکاس  نخست 

بیماران  و  کارمند   42 و  قرارداد  هدف  قندوز  والیت  در  را  خیریه  شفاخانه  یک 

غیرنظامی را کشت. 

این  رییس  مکین،  جان  سناتور  پیشنهاد  با  سنا  مسلح  نیروهای  کمیته ی  جلسه ی 

تکرار  و  اوباما  توسط  افغانستان  جنگ  مدیریت  جدی  بررسی  بر  مبنی  هیوت، 

»اکنون،  که  بست  اتهام  مکین  شد.  آغاز  سربازان  خروج  تاریخ  اعالن  عادت 

باشیم که جنگ ها  آموخته  از عراق و فاجعه ی متعاقب آن  از خروج عجوالنه  باید 

است[«.  یافته  پایان  جنگ  ]که  می گویند  سیاست مداران  چون  نمی یابند،  پایان 

افراطی  اسالم گرایان  تروریسم  تهدید  برای  می تواند  سیاست مداری  هیچ  نه  »و 

را  پایانی  می گیرد،  نشأت  منطقه  این  از  گسترده تر  به صورت  یا  افغانستان  از  که 

برنامه ریزی کند«. نیکلسون، در جریان اظهاراتش با مک کین موافق بود که در 

جریان سال گذشته شرایط در افغانستان بدتر و غم افزاتر شده است. اما او یک 

»همیشه  است.«  افغانستان  »این  گفت:  وی  کشید.  پیش  را  ناامیدکننده  نکته 

خشونت تاحدودی در افغانستان وجود خواهد داشت«.

سال  از  فراتر  افغانستان  در  امریکایی  سربازان  حفظ  که  این  مورد  در  نیکلسون 

2017 را توصیه می کند یا خیر، به کمیته چیزی نگفت، اما گفت که پس از احراز 

مقام فرماندهی 90 روز زمان نیاز دارد تا وضع را ارزیابی کند. نیکلسون گفت که 

ظهور دولت اسالمی در والیت ننگرهار و ظهور فزاینده ی القاعده در قندهار برایش 

برای  فراملی  تروریستی  سازمان های  واضح  »تالش  را  آن  و  است  هشداردهنده 

تحت  سناتوران  توسط  که  نیکلسون  خواند.  افغانستان«  داخل  در  پناهگاه  ایجاد 

فشار قرار گرفته بود، از پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سربازان امریکایی تا 

کافی  القاعده  و  داعش  با  برای جنگ  سرباز،   5500 به حدود   2016 اواخر سال 

نیروی  موجودیت  »به  متحده  ایاالت  که  گفت  عوض  در  کرد.  خودداری  است، 

کافی مبارزه با تروریسم نیاز خواهد داشت«، اما نگفت که تعداد این نیروها چه قدر 

باشد.

پایان  بدون  افغانستان،  در  ]امریکا[  از حضور  بود  مراقب  که  حالی  در  نیکلسون 

ماموریت  یک  چارچوب  در  را  کشور  این  حضور  تداوم  نکند،  حمایت  مشخص، 

»جهانی« و »پایدار« مبارزه با تروریسم قرار داد. 
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جلسه ی کمیته ی نیروهای مسلح سنا با پیشنهاد 
سناتور جان مکین، رییس این هیوت، مبنی 
بر بررسی جدی مدیریت جنگ افغانستان 
توسط اوباما و تکرار عادت اعالن تاریخ 
خروج سربازان آغاز شد. مکین اتهام بست 
که »اکنون، باید از خروج عجوالنه از عراق 
و فاجعه ی متعاقب آن آموخته باشیم که 
جنگ ها پایان نمی یابند، چون سیاست مداران 
می گویند ]که جنگ پایان یافته است[«. »و 
نه هیچ سیاست مداری می تواند برای تهدید 
تروریسم اسالم گرایان افراطی که از افغانستان 
یا به صورت گسترده تر از این منطقه نشأت 
می گیرد، پایانی را برنامه ریزی کند«. نیکلسون، 
در جریان اظهاراتش با مک کین موافق بود 
که در جریان سال گذشته شرایط در افغانستان 
بدتر و غم افزاتر شده است. اما او یک نکته 
ناامیدکننده را پیش کشید. وی گفت: »این 
افغانستان است.« »همیشه خشونت تاحدودی 
در افغانستان وجود خواهد داشت«.

جنگ طوالنی افغانستان 

طوالنی تر می شود
منبع: فارین پالیسی/پاول مکلیری

برگردان: حمید مهدوی
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120شش ماهه

200$ USD یک ساله یک ساله

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

3000 افغانی Months 20006 افغانی
5000 افغانی 4000Annual افغانی
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یک ماه قبل، در اتاقی کم نور در مرکز شهر کراچی، با گروهی از 

شبه نظامیان که نمایندگان سه جناح مرکب از القاعده و طالبان 

که از دهه ی 1990 تاکنون بر دنیای جنایت کاران در افغانستان و 

پاکستان تسلط دارند، مالقات کردم. 

چه  ندارند،  خود  نشان دادن  به  به طورکل عالقه ای  شبه نظامیان 

برسد به گفت وگو درمورد کارها و برنامه های شان با یک خبرنگار. 

بنابراین، در مالقات های قبلی که سالی دو بار انجام می شدند، 

و صادقانه  با صراحت  اما  بودند،  مهمان نواز  آن ها ظاهراً  اگرچه 

صحبت نمی کردند. 

بااین وجود، در نیمه ی دوم سال 2015، این شبه نظامیان بودند 

که  زمانی  و  کردند  را مطرح  درخواست مالقات  بارها  و  بارها  که 

سرانجام در ماه دسامبر این مالقات انجام شد، آشکار بود که این 

اعجوبه های سرسخت طرف دار مال محمد عمر و اسامه بن الدن، 

از سرعت قدرت گیری حکومت »خراسان« دولت اسالمی عراق و 

شام )داعش( در افغانستان وحشت زده شده اند. 

ولسوالی   10 داعش  درحال حاضر  که  بودند  گفته  اخیراً  مقامات 

به  گروه  این  دارند.  کنترل  در  را  ننگرهار  والیت  ولسوالی  از 21 

والیت های مجاور نیز نفوذ کرده و درواقع تا مرزهای والیت کابل 

پیش رفته است. 

شکسته شدن سوگندهای وفاداری 

دیدن ترس در چهره ی این مردان، تکان دهنده بود. هرکدام از 

آن ها در افغانستان، کشمیر، چچن و فراتر از آن جنگیده بودند و 

در کشتارهای وحشیانه ای شرکت داشته اند. 

داعش  که  بود  این  می کرد  نگران  را  آن ها  همه  از  بیش  آن چه 

چه گونه پس از آن که توسط ارتش پاکستان از منطقه ی قبیله ای 

–یا  بهترین  به راحتی  توانست  شد،  پراکنده  شمالی  وزیرستان 

بدترین- فرماندهان عملیاتی القاعده را مجاب کند تا به این گروه 

بپیوندند. 

اعضای  از  درصد   80 حدود  که  زده اند  تخمین  شبه نظامیان 

گروه های آن ها سوگند وفاداری خود را که با کشته شدن بن الدن 

در سال 2011 تضعیف شده و با فاش شدن خبر مرگ مال عمر در 

سال 2013 که خبر آن در جوالی سال گذشته منتشر شد آسیب 

جدی دیده بود، شکسته اند. 

به  داعش  نفوذ  که  بود  شده  آشکار  جنوری،  ماه  دوم  نیمه ی  تا 

به  گروه  این  ساده ی  و  عادی  گسترش  یک  تنها  افغانستان، 

است؛  نبوده  داخلی  جنگ های  نتیجه ی  در  ویران شده  کشوری 

آن گونه که بزرگان رقه که برای یک دهه، تا زمان تهاجم ایاالت 

متحده در سال 2001، در این کشور زندگی کرده، آموزش دیده 

می کردند.  گمان  داشتند،  شرکت  جنگ ها  در  مبارز  به عنوان  و 

بلکه این نفوذ، بخشی از یک گسترش استراتژیک به آسیا بود 

–منطقه ای که 62 درصد از جمعیت تخمینی 1.6 میلیارد نفری 

مسلمانان در آن زندگی می کنند. 

داعش با حمله بر منطقه ی مرکزی تجاری جاکارتا در اندونزی، 

سرتیتر خبرها را در اندونزی و مالزی به خود اختصاص داد. این 

حمله اگرچه نسبتاً غیرحرفه ای بود، بااین وجود نوعی از تبلیغات 

تبلیغات  سوخت  که  بود  کرده  ایجاد  را  رسانه ای  اغراق های  و 

رسانه ای این گروه به حساب می آید. 

خیلی زود پس از آن حمله، مقامات هر دو کشور اعالم کردند که 

آن ها نسبت به خطر حمالتی به تحریک داعش در گردهمایی های 

عمومی و بر افراد خارجی در طول کریسمس و سال نو میالدی 

آگاهی داشته و موفق شده بودند تا با استقرار ده ها هزار نفر از 

حمالت  این  از  توطئه گران،  دست گیری  و  امنیتی  نیروهای 

پیشگیری کنند. 

تاثیرگذاری تبلیغات

و  تبلیغات  از  استفاده  با  داعش  پاکستان،  و  افغانستان  همانند 

اروپا،  و  آفریقا  میانه،  شرق  در  مشمئزکننده اش  اعمال  انتشار 

رهبران  که  را  مالزی  و  اندونزی  از  توانست چند صد شبه نظامی 

آن ها کشته یا دست گیر شده بودند، برای فرستادن به خط مقدم 

در عراق و سوریه جذب کند. 

در  واحدهایی  تا  است  بوده  تالش  در  گروه  این  هم چنین، 

مسلمان  اقلیت های  که  کند  ایجاد  آسیا  جنوب شرق  کشورهای 

در آن جا در محرومیت یا رنج و آزارواذیت زندگی می کنند: چین، 

میانمار، فیلیپین، و تایلند.  

به گفته ی تحلیل گران امنیتی، یکی از واحدهای داعش، متشکل 

در  کیانگ  از والیت سین  دولت  اویغور مخالف  از شبه نظامیان 

غرب چین که در ترکیه مستقر است، مسئول بمب گذاری معبد 

اروان بانکوک در ماه اگست بوده است. بنابر گفته ها، این واحد 

هم چنین شبکه ای منطقه ای در جنوب تایلند ایجاد کرده است؛ 

و  مسلمان  جدایی طلبان  میان  گاه به گاه  درگیری های  که  جایی 

نیروهای امنیتی تایلندی برای دهه ها ادامه داشته است. 

ترکستان  شرق  اسالمی  جنبش  با  همراه  اویغور،  شبه نظامیان 

وابسته به القاعده، در گذشته در مناطق قبایلی پاکستان مستقر 

نظامی  حمله ی  نتیجه ی  در  و   2014 سال  تابستان  در  بودند. 

پاکستان، آن ها مجبور شدند تا به سوریه منتقل شوند. در نهایت، 

شبه نظامیان  توسط  قدرت گرفتن  و  پشتیبانی  از  پس  گروه  این 

سوریه، در اواخر ماه اکتوبر به تایلند فرستاده شدند تا به استناد 

به  »اف.اس.بی«  یا  روسیه  امنیتی  آژانس  توسط  که  هشداری 

مقامات تایلندی فرستاده بودند، روس ها را هدف قرار بدهند. 

درحال حاضر، این گروه یک ابزار کاربردی برای داعش است تا 

زیر  منطقه  این  در متحدکردن گروه های مختلف  به هدف خود 

چتر یک حکومت جدید دست یابد. چهره های تندرو در اندونزی و 

مالزی، و والیت میندانائو در فیلیپین با اکثریت مسلمان، درحال 

رقابت بر سر رهبری این حکومت هستند. رییس جمهور فیلیپین، 

بنینو آکینو، در تالش است تا تصویب کنگره را برای توافق نامه ی 

صلح و استقالل 2014 با مسلمانان جدایی طلب به دست بیاورد. 

فضای  یک  فراهم آوردن  خطرناک  عواقب  به  نسبت  مقامات 

سیاسی که داعش بتواند پایگاهی مستحکم در میندانائو ایجاد 

کند، هشدار می دهند. 

در همین حال، مقامات هندی اعضای یکی از واحدهای داعش 

را به ظّن برنامه ریزی حمله ای به مراسم رژه  در روز جمهوری در 

دهلی نو، با حضور رییس جمهور فرانسه، فرانسوا اوالند، دست گیر 

کردند. این مراسم روز دوشنبه بدون حادثه برگزار شد. 

به نظر می آید شرایط سیاسی و زمانی، به نفع داعش هستند.



سخیداد هاتف

ظاهراً  اما  بود«.  دانا  که  هر  بود  »توانا  می گفت  فردوسی 

بود.  نکرده  فکر  زیاد  توانایی  و  دانایی  رابطه ی  جزئیات  به 

مثالً شاید نمی دانست که بعدها کشوری پدید می آید به نام 

توانایی  معنای  به  لزوماً  دانایی  کشور  این  در  و  افغانستان 

نیست و ای  بسا که به معنای فلج و کرختی هم باشد. حتماً 

می پرسید چه طور؟ 

فلسفی تری  ذهن  اگر  یا  بدانیم،  دانایی  را  اطالعات  اگر 

دانایی  برای  را حداقل مواد الزم  باشیم و اطالعات  داشته 

باید به اطالعاتی که از روزنامه ها و دیگر  بدانیم، آن وقت 

رسانه ها به دست می آوریم ارزش بسیار بدهیم. دلیل اش هم 

کسی  چه  است،  توانایی  دانایی  اگر  است:  روشن  و  ساده 

نمی خواهد توانا باشد؟ ولی می بینیم که بهترین روزنامه های 

موجود افغانستان چندان که باید خریده و خوانده نمی شوند. 

می کنند  منتشر  را  اطالعاتی  چه گونه  روزنامه ها  این  مگر 

نزد اکثر شهروندان چیز مهمی  آوردن شان در  به دست  که 

معتبر  روزنامه های  از  یکی  در  کنید  فرض  مثالً  نیست؟ 

پایتخت می خوانید که فالن وزیر دولت اختالس کرده؛ سند 

اختالس اش هم در روزنامه آورده می شود. اختالس اش هم 

برای  اطالعاتی  چنین  آیا  است.  دالری  میلیون  اختالس 

و  اگر مهم  نیستند؟  یا مهم  اند  افغانستان مهم  شهروندان 

ارزشمند اند و اگر قاعده ی توانا بود هر که دانا بود درست 

را  این اطالعات  روزنامه ی شهر خود  در  است، کسانی که 

دیگر،   اقدامی  هر  از  گذشته  می کنند؟  کار  چه  می یابند، 

نتیجه ی منطقی دست یافتن به چنین اطالعات مهمی باید 

این باشد که شهروندان بیشتر روزنامه بخرند و بخوانند. چرا 

این طور نمی شود و میزان خرید-و-خواند روزنامه ها هم چنان 

پایین است؟ 

یا مثال دیگری را در نظر بگیرید:

را  غیردولتی  تلویزیونی  کانال  یک  فنی  کارمندان  طالبان 

هدف حمله قرار می دهند و چند نفر را می کشند. بعد، یکی 

از نمایند گان پارلمان کشور در دفاع و ستایش از طالبان و در 

ذم و نکوهش کشته گان و قربانیان سخن می گوید )آن هم 

پایتخت  در  معتبری  روزنامه ی  و  بیان ممکن(  زننده ترین  با 

این  که  مردمی  میان  در  چرا  می تاباند.  باز  را  جریان  این 

اطالعات به دست شان می رسند، واکنش قابل اعتنایی رخ 

نمی نماید و حرکتی به راه نمی افتد؟ 

شما فکر می کنید که اگر فردا خبری در روزنامه منتشر شود 

و در آن روشن شود که مقامات فعلی حکومت وحدت ملی 

تمام خزانه ی ارزی مملکت را )تا آخرین افغانی( میان خود 

تقسیم کرده اند، مردم افغانستان حرکتی خواهند و دست به 

اقدامی خواهند زد؟ 

بازی  را  خود  معمول  نقش  دیگر  اطالعات  ما،  کشور  در 

یا  فلج  اطالعات  برابر  در  ما  روان های  و  اذهان  نمی کند. 

کرخت شده اند. نه تجاوز چندین مرد بر یک دختر نه ساله 

ما را تکان می دهد و نه بریده شدن سر شهروندان با اره ی 

برقی. دزدی های میلیون دالری از بیت المال که دیگر اصالً 

خبر نیستند.

شاید در ملک ما دیگر دانایی توانایی نیست و مردم در کمال 

رخ  چیزی  چه  بعد  دفعه ی  که  می دانند  پیشاپیش  ناتوانی 

می دهد و آن چیز هر قدر هم که برای دیگر مردمان جهان 

معمول  امری  افغانستان  مردم  برای  باشد،  دهنده  تکان 

خواهد بود.

تیغ کند اطالعات 

طرح بزرگ داعش در آسیا
الجزیره/ تام حسین
ترجمه: معصومه عرفانی

بااینوجود،درنیمهیدومسال2015،اینشبهنظامیانبودندکهبارها
وبارهادرخواستمالقاترامطرحکردندوزمانیکهرسانجامدرماه
دسامرباینمالقاتانجامشد،آشکاربودکهایناعجوبههایرسسخت

طرفدارمالمحمدعمرواسامهبنالدن،ازرسعتقدرتگیریحکومت
»خراسان«دولتاسالمیعراقوشام)داعش(درافغانستانوحشتزده

شدهاند.
مقاماتاخیراًگفتهبودندکهدرحالحارضداعش10ولسوالیاز21

ولسوالیوالیتننگرهاررادرکنرتلدارند.اینگروهبهوالیتهایمجاور
نیزنفوذکردهودرواقعتامرزهایوالیتکابلپیشرفتهاست.



اطالعات روز: وزارت داخله اتریش اعالم کرده 
هزار   ۵0 آینده  سال  سه  ظرف  در  که  است 
بازگشت  شان  اصلی  کشورهای  به  را  پناه جو 
برای  مالی  مشوق های  طرح  این  در  می دهد. 
بازگشت و افزایش فهرست کشورهای امن در 

نظر گرفته شده است.
الیترن،  میکل  یوهانا  وله،  دویچه  گزارش  به 
با  شنبه  روز  اتریش  کار  محافظه  داخله  وزیر 
بازگشت دادن ۵0 هزار  نرش اعالمیه ای از طرح 
جنوری  اوایل  در  کشور  این  داد.  خرب  پناه جو 
سال  در  که  را  مهاجران  شامر  بود  کرده  اعالم 
20۱۵ به 90 هزار تن رسیده بود، در سال 20۱6 به 

37۵00 تن محدود می کند.
وزیر داخله اتریش گفته است: »ما همین حاال 

هم در جمع کشورهایی با بیشرتین موارد اخراج 
این روند را رسیع تر  ما  اما  )پناه جویان( هستیم. 

کرده و شامر آن ها را افزایش می دهیم.«
مبدای  کشورهای  فهرست  است  قرار  اتریش 
غنا،  الجزایر،  مراکش،  و  داده  گسرتش  را  امن 
گرجستان و مغولستان را شامل آن کند. به این 
به  برای  این کشورها  ترتیب، شانس شهروندان 
حداقل  به  اتریش  در  پناهندگی  دست آوردن 
کاهش می یابد. هم چنین قرار است مهلت ده 
روزه برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی اتباع 

کشورهای مبدای امن تعیین گردد.
به  می خواهند  که  مهاجرانی  به  فعالً  اتریش 
مالی  کنند مشوق  بازگشت  کشور اصلی خود 
370 یورویی را پیشکش می کند. براساس طرح 

جدید، اگر این مهاجران در ظرف سه ماه بدون 
دوسیه  خواهی  استیناف  یا  و  کشیدن  انتظار 
پناهندگی خود کشور را ترک کنند، مشوق مالی 

۵00 یورویی دریافت می کنند.
عالوه بر این، تعداد هواپیامهایی که مهاجران را 
به کشورهای اصلی شان بازگشت می دهند نیز 
بیشرت می شود. اتریش در نظر دارد کمپاین های 
مهاجران  مبدای  کشورهای  در  را  آگاهی دهی 

آغاز کند.
روز سه شنبه گذشته سویدن نیز اعالم کرد که 
را  شده  رد  پناه جوی  هزار   80 تا  دارد  نظر  در 
بازگشت دهد. اتریش در کنار سویدن و آملان 
سال  در  را  پناهندگی  متقاضیان  شامر  بیشرت 

20۱۵ داشته است.

از  سوریه  دولتی  رسانه های  روز:  اطالعات 
حرضت  مقربه  نزدیکی  در  مبب  دو  انفجار 
خرب  سوریه  در  دمشق  شهر  جنوب  در  زینب 
این  نتیجه  در  گزارش  این  براساس  داده  اند.  
مبب گذاری ها دست کم ۵0 نفر کشته و بیش 

از صد نفر زخمی شده اند.
این  مسئولیت  داعش  تروریستی  گروه 

مبب گذاری ها را برعهده گرفته است.

بی بی سی، رسانه های دولتی سوریه  به گزارش 
گزارش داده اند که اولین مبب در یک موتر کار 
گذاشته شده بود و پس از آن یک مبب گذار 
دولتی  تلویزیون  کرد.  منفجر  را  خود  انتحاری 
الشه  و  سوخته  ساختامن های  از  تصاویری 
موترها را در نزدیکی محل مبب گذاری نشان 

داده است.
مناطق  شلوغ ترین  از  یکی  در  انفجارها  این 

حرضت  مقربه ی  است.  گرفته  صورت  دمشق 
زینب، نواسه حرضت محمد، پیامرب مسلامنان 
شامر  به  سوریه  مذهبی  مکان های  جمله  از 

می رود که زائران زیادی به آن جا می روند.
نیروهای  سوی  از  محل  این  که  شده  گفته 
حزب الله و هم چنین ایران محافظت می شود. 
مقربه ی حرضت زینب در فربوری سال گذشته 

میالدی نیز هدف حمالت قرار گرفته بود.

اطالعات روز: در ادامه ی سقوط قیمت نفت 
در بازار جهانی، قیمت هر بشکه نفت سنگین 
یافته  کاهش  دالر   20 بشکه ای حدود  به  ایران 
 20۱6 سال  ابتدای  از  ایران  نفتی  درآمد  است. 
قبل  سال  مشابه  مدت  نصف  تاکنون  میالدی 

شده است.
خربگزاری  گزارش  به  و  زمانه  رادیو  از  نقل  به 
مهر، در معامالت منتهی به دوم ماه دلو بهای 
هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی 
کل  بین  در  کاهش  میزان  بیشرتین  ایران 
شاخص های معترب نفت جهان را داشته است.

صادراتی  سبک  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت 

ایران حدود دو دالر و ۵7 سنت کاهش یافت و 
به بشکه ای 23 دالر و 22 سنت رسید.

هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم 
بشکه ای  و  یافت  کاهش  و 70 سنت  دالر  دو 
20 دالر و ۱9 سنت در بازار جهانی معامله شد.
هم چنین متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک 
میالدی  جاری  سال  ابتدای  از  ایران  صادراتی 
میانگین  تاکنون حدود 26 دالر و ۱4 سنت و 
نفت خام سنگین صادراتی  بشکه  قیمت هر 
ایران در این مدت حدود 23 دالر و ۱4 سنت 

بوده است.
خام  نفت  بشکه  هر  فروش  قیمت  متوسط 

سبک و سنگین صادراتی ایران در طول سال 
گذشته میالدی حدود ۵0 دالر بوده است. بدین 
میالدی  جدید  سال  ماه  نخستین  در  ترتیب 
قیمت هر بشکه نفت ایران در مقایسه با سال 

گذشته به نصف کاهش یافته است.
دولت ایران در الیحه بودجه سال ۱39۵ قیمت 
کرده،  پیشنهاد  دالر   40 را  بشکه  هر  در  نفت 
جهانی  بازار  در  نفت  قیمت  سقوط  روند  اما 

هم چنان ادامه دارد.
جهانی  بازارهای  در  نفت  بهای  کاهش  روند 
سال  یک  طی  و  شد  آغاز  پیش  مدت ها  از 

گذشته این روند ادامه داشته است.

که  گفته اند  ترکیه  مقام های  روز:  اطالعات 
روز  روسی   34 سوخو  هواپیامی  فروند  یک 
جمعه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. 
به گزارش یورو نیوز، جرنال ایگور کوناشنکف، 
مناینده وزارت دفاع روسیه این اتهام را رد کرده 
و »تبلیغاتی بی اساس« خوانده است. اما دولت 
هواپیامی  اقدام  کردن  محکوم  ضمن  ترکیه 
روسی، مسکو را مسئول »پیامدهای احتاملی« 

در تکرار چنین تحرکاتی دانسته است.
ترکیه مشخص  ادعای  مورد  دقیق  هنوز محل 
نیست، اما هواپیامهای روسیه به طور روزانه از 

پایگاه الذقیه در خاک سوریه پرواز می کنند.
ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
نقض  به  روس ها  »اگر  است:  گفته  شنبه  روز 

حاکمیت ترکیه ادامه دهند، باید پیامدهای آن 
را نیز متحمل شوند. چنین رفتار نامسئوالنه ای 
برای  و  ناتو  و  میان روسیه  روابط  برای  تنها  نه 
صلح در منطقه فایده ای در بر ندارد، بلکه به 

آن زیان جدی هم وارد می کند.«
با  گفت وگو  برای  هم چنین  اردوغان  آقای 
اعالم  پوتین  والدیمیر  خود  روسی  هم تای 

آمادگی کرده است.
وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه سفیر روسیه 
را احضار و نسبت به این رویداد اعرتاض کرده 
جنگنده  ورود  از  پیش  می گوید  ترکیه  است. 
به  بارها  کشور،  این  هوایی  حریم  به  روسی 

خلبان آن هشدار داده است.
وزارت امور خارجه ترکیه هم چنین در بیانیه ای 

که  است  کرده  یادآوری  روسیه  فدراسیون  به 
نقض حریم هوایی ترکیه، نقض حریم هوایی 

ناتو نیز محسوب می شود.
روسیه  از  اتفاق  این  به  واکنش  در  نیز  ناتو 
برای  را  الزم«  اقدامات  »متامی  تا  خواست 
اطمینان از عدم نقض حریم هوایی کشورهای 

عضو این پیامن به کار گیرد.
سوخوی  فروند  یک  نیز  جدی  ماه  سوم  در 
راکت  هدف  ترکیه  هوایی  حریم  در  روسی 
این کشور قرار گرفت و رسنگون  هواپیامهای 
حال  در  هواپیام  آن  خلبان  دو  از  یکی  شد. 
ترکمن  شورشیان  به دست  نجات  چرت  با  فرود 
دو  روابط  زمان  آن  از  شد.  کشته  سوریه  در 

کشور به طور بی سابقه ای تیره شده است.

سیاست مدار  پرتی،  فرائوک  روز:  اطالعات 
)ای.اف.دی(  راستی  دست  حزب  عوام گرای 
اجازه  باید  این کشور  پولیس  است  گفته  آملان 
به  که  پناه جویانی  به  لزوم«  صورت  »در  تا  یابد 
طور غیرقانونی از مرز این کشور عبور می کنند، 
شلیک کند. به گزارش بی بی سی، خانم پرتی که 
آملان«  برای  »آلرتناتیو  راست گرای  حزب  رهرب 
است به یک نرشیه ی این کشور گفته است: »نه 
این که من خواهان برخورد خشن باشم اما مجوز 
استفاده از اسلحه به عنوان آخرین راهکار )برای 
دست رس  در  باید  مهاجران(  ورود  از  جلوگیری 

پولیس قرار گیرد.«
فرائوک پرتی که حزبش با یکپارچگی اتحادیه 
»منهایمر  روزنامه  به  است  مخالف  هم  اروپا 

مرگن« گفته است: »پولیس باید مقابل موج ورود 
مهاجران از مرزهای اتریش را بگیرد و برای این 
کار اگر الزم بود از سالح استفاده کند. این چیزی 

است که قانون هم ترصیح کرده.«
فراوان  انتقادهای  با  سخنان  این  حال  همین  در 
پولیس و احزاب چپ آملان و هم چنین اتحادیه 
صنفی پولیس این کشور روبه رو شده است. در 
اوپرمن،  توماس  پرتی،  خانم  سخنان  به  واکنش 
گفته  آملان  چپ  احزاب  برجسته  چهره های  از 
به  خواستار  که  سیاست م داری  »آخرین  است: 
هونکر،  اریک  بود،  پناه جویان شده  بسنت  گلوله 

رهرب حزب کمونیست آملان رشقی بود.«
در همین حال، اتحادیه صنفی پولیس آملان هم 
اعالم کرده است: »پولیس آملان هیچ گاه به روی 

اتحادیه  این  گشود.«  نخواهد  آتش  پناه جویان 
نشان  اظهارات خانم پرتی  هم چنین گفته است 

از یک »ذهنیت افراط گرا و غیرانسانی« دارد.
پناه جو  تعداد  بیشرتین  گذشته،  سال  در  آملان 
یک  حدود   ،20۱۵ سال  در  پذیرفت.  اروپا  در  را 
میلیون و صد هزار پناه جو که اغلب از کشورهای 
جنگ زده سوریه و عراق بودند در آملان اسکان 

یافتند.
در مقابل در سال 20۱۵ تعداد حمالت به مراکز 
افزایش  شدت  به  آملان  در  پناه جویان  اقامت 
داشته است. به گزارش پولیس این کشور، تعداد 
به ۱00۵  در سال گذشته  این دست  از  حمالتی 
سال  در  مشابه  موارد  برابر  چهار  که  رسید  مورد 

20۱4 بوده است.

بگو مگو از

سیاست را مزنید، لطفًا!

این  اذیت کننده است.  به سیاست، خیلی  برخی ها  نگرش 

برخی ها با بینِش »رومنایانه« به سیاست می  نگرند و آن را 

فریب کارانه  پیشه  ی  را  سیاست  آن ها  می  خوانند.  بی مایه 

می  خوانند و سیاست مداران را فریب کاران تعریف می  کنند.

بحث  »قدرت«  سازمان دهی  بر  که  است  علوم  از  مهمی  شاخه  ی  سیاست  من  باور  به 

نویسنده ی  یک  می  توانید  شام  نیست.  قانون گذار  یک  الزامًا  سیاست مدار  یک  می  کند. 

سیاست مدار، یک تاجر سیاست مدار و یک هرنمند سیاست مدار باشید. هر زمانی  که شام 

توانستید منابع مادی خود را بر بنیاد ظرفیت حرفه ای خویش سازمان دهی کردید، به باور 

من یک سیاست مدار خوبی هستید.

من شاگرد علوم سیاسی هستم و فکر می  کنم سیاست به سان سایر شاخه ها و پنجه های 

علوم، پیشه  ی مقدسی است و از کنش های کسانی که با سیاست »بازی« می  کنند، رنج 

می  برم. در علوم سیاسی به سان سایر شاخه های علوم، سیاست مدار خوب و خراب وجود 

دارد. مانند رشته های ساختامنی، پزشکی و یا هم موسیقی. ما با مهندسان خوب و خراب، 

با پزشکان خوب و خراب و هرنمندان خوب و خراب مواجه هستیم نه با مهندسی، پزشکی 

و یا هرِن خوب و خراب. نباید همه خوبی ها و بدی ها را »عمومی« ساخت.

خاکسار را هم به خاک افگندند. زیرب خاکسار را. نویسنده 

و خربنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان را، در شهر جالل 

آباد. بدین گونه تفنگ بار دیگر با گلوی خونین خود فریاد زد 

مرگ بر حقیقت! بر بنیاد گزارش های ظرف چند سال گذشته 

کام بیش شصت تن از خربنگاران کشور را تفنگ داران سیه 

دل در گوشه گوشه ی این رسزمین به خاک افگندند؛ اما گویی ما را بر دهان ها مهر است، 

قلم های مان شکسته و گلو های مان بسته. تفنگ ها در کنار هم راه می  زنند و بر قلم ها 

آتش می  افگنند و نعره ی دویانه ی مرگ را رس می  دهند. نویسند گان و خربنگارن از پای 

می  افتند و خون شان بر این خاک تشنه فرو می  ریزد و در جویبار فراموشی جاری می  شود. 

خون ها جاری می  شود. در کابل، در ننگرهار، در هرات، در قندهار، در قندوز، در بدخشان، 

در غزنی در همه جا... خون ها همه یک رنگ دارند، رنگ رسخ. وقتی خون ها می  ریزند 

و با هم در می  آمیزند، دیگر کسی منی تواند در می ان خون کابلی، قندهاری، بدخشانی، 

بلخی، هراتی و.... متایز قایل شود و آن ها را از هم جدا سازد.

کاش قلم های ما نیز چنین شوند، قلم ها باید در کنار هم و در برابر همه آنانی که جز زبان 

با یک رنگ  قلم های خویش  با  بیایید که  را منی دانند، یکی شوند.  دیگری  زبان  تفنگ 

بنویسیم، با رنگ حقیقت. وقتی در می ان خودن ما متایز رنگ نیست، پس باید مبارزه ی ما 

در برابر زورگویان، تفنگ به دوشان، تفنگ باوران نیز یک رنگ داشته باشد. رنگ حقیقت 

و رنگ داد خواهی، رنگ نفرین بر جنگ.

یادم می  آید طالبان روزگاری که کابل را قبضه کرده بودند و جمعه شب ها اعالن می  کردند 

نوجوانی  می  برند،  دست  را  مردی  می  کنند،  باران  تیر  را  زنی  استدیوم  غازی  در  فردا  که 

کابل  به متاشا منی دانم چرا شهریان  تا  از شهریان می  خواستند  و  آویز می  کنند  را حلق 

خاموشانه و بی صدا می  رفتند و این همه جنایات را رس به زیر متاشا می  کردند. غافل از این 

شاید روز دیگر خود بر دار شوند، یا حلق آویز!

دیروز خاکسار را تیر باران کردند و به خاکش افگندند و بدین گونه مردی که جز قلم و کتابی 

در گنجینه ی هستی اش نداشت خاموش شد. کس چه می  داند که فردا نوبت کی است. 

شاید نوبت من، شاید نوبت تو، شاید هم نوبت چند تن.

از آزادی  من فکر می  کنم که این همه سازمان و نهاد های رسانه ای، سازمان های دفاع 

یک  راهپیامیی،  یک  کنند.  کاری  تا  بنشینند  باید  مدنی  نهاد های  و  دموکراسی  و  بیان 

اعرتاض دسته جمعی رسارسی، یک اعرتاض باهم پیوسته با این فلسفه که خون همه ی 

ما یک رنگ دارد و زبان های ما هم باید در برابر دشمن یک فریاد و یک سخن داشته 

باشد و قلم های مان یک رنگ.

به خاطر داشته باشیم که این اشرت سیاه می  تواند پشت دروازه ی خانه ی هر کدام ما زانو 

بزند!

رفنت  از  ما  است  گفته  مان  کشور  جمهوری  ریاست  ارگ 

که  می  دانیم  داریم،  سوریه خرب  در جنگ  افغان  مهاجران 

افغان های مقیم ایران در کنار سپاه پاسداران و حزب الله 

لبنان از حکومت بشار اسد حامیت می کنند و می جنگند، در 

می شوند  کشته  می روند  وقتی  که  داریم  هم  آگاهی  ضمن 

قلب شان از کار می افتد و دیگر نفس هم منی کشند اما چون جنگ در سوریه بسیار پیچیده 

است منی دانیم این ها از چه طریقی و کدام سوراخی در جنگ سوریه رشکت می کنند و چه 

تعداد افغان های ما در آن دخیل هستند.

سید ظفر هاشمی، معاون سخن گوی ریاست جمهوری گفته است که ما موضوع را خرب 

هستیم اما چون منی دانیم چه قدر خرب داریم به وزارت خارجه دستور دادیم تا آن ها موضوع 

که  را منی دانند  موضوع  هم  آن ها  چون  و  باخربند  موضوع  از  چه قدر  که  کنند  بررسی  را 

چند  از  بعد  و  کردند  لطف  مان  خارجه ی  جلیله ی  وزارت  است  خرب  چه  سوریه  جنگ  در 

است  داده  خرب  عربی  کشورهای  در  افغانستان  سفارت خانه های  متام  به  عرق ریزی  ماه 

که بررسی کنند که چه تعداد افغان در جنگ سوریه رشکت می کنند و چند نفرشان نفس 

می کشند و چه تعداد افقی شده اند و طبیعتًا سفارت خانه های کشورمان در کشورهای عربی 

مجبورند از خود افغان هایی که در جنگ سوریه رشکت کرده اند بپرسند: »بیادر می بخشید 

که شام سخت مرصوف کشنت و شهید شدن هستید، یک سوال داشتیم که شام واقعًا در 

جنگ سوریه رشکت کردی یا آمدی این جا برای آیسکریم خوردن؟« هم وطن عزیزمان که 

موضوع برای خودش هم هنوز معلوم نیست مجبور است کسی که او را به جنگ سوریه 

فرستاده است بپرسد که انگیزه ی شام از فرستادن من در جنگ سوریه چی بوده است؟

فعاًل ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، سفارت خانه های کشورمان در متام کشورهای 

اما  دارند  خرب  کاماًل  سوریه  جنگ  در  افغان  مهاجران  اشرتاک  از  زمین  کره ی  در  عربی 

چون باید بررسی کنند که این ها اشرتاک کرده اند یا نه متاسفانه تا اکنون هیچ ثبوتی پیدا 

از  نفر رسید  میلیون  به یک  در سوریه  افغان ها  اگر کشته شدگان  قرار است  و  نکرده اند 

رشلوک ُهلمز خواهش کنند که در این مورد بررسی کنند و به مقامات کشور مان خرب بدهند.

Malek Sitez

Partaw Naderi

Mehdi saqib مهدی ثاقب





اتریش 50 هزار مهاجر را بازگشت می دهد

داعش مسئولیت انفجار خونین در دمشق سوریه را به عهده گرفت

قیمت نفت ایران بشکه ای 20 دالر شد

هشدار اردوغان به روسیه به دلیل نقض دوباره حریم هوایی ترکیه

سیاست مدار آلمانی: پولیس در صورت لزوم به پناه جویان شلیک کند

6دو شنبه |  12 دلو، 1394 | سال پنجم | شماره 1002 خربهای خارجی



رفته  رفته   20۱6 سال  آغاز  با  مسی  لیونل 
او  حال  این  با  است  اوج گیری  حال  در 
هنوز از لحاظ آماری، زیر سایه دو مهاجم 
دیگر بارسا یعنی سوارز و نیامر قرار دارد. 
نرسیده  خود  واقعی  فرم  به  هنوز  مسی 
داده  نشان  بارسلونا  اخیر  بازی  دو  در  اما 
است که در حال نزدیک شدن به سطح 
قبلی  بازی  در  او  است.  خود  همیشگی 
مقابل  بارسا  دوم  گول  زدن  با  شد  موفق 
و  شیرین  امتیاز  سه  ثبت  باعث  ماالگا، 
نیز  تیمش شود و شنبه شب  برای  دشوار 
به  را  اتلتیکو  برابر  بارسلونا  تساوی  گول 
مثر رساند؛ دیداری که در نهایت با برتری 

2-۱ آبی اناری ها به امتام رسید. 
با  اللیگا  اول  فصل  نیم  در  مسی 
همین  و  شد  روبرو  ماهه  دو  مصدومیتی 
امر سبب شد تا او بازی های زیادی را از 
دست بدهد. آمار گول زنی او ۱3 گول در 
۱8 بازی بود که با آمار یک گول در هر 
بازی فاصله داشت اما با رشوع سال جدید 
آغاز  نیز  مسی  رشد  به  رو  روند  میالدی، 

شده است. 
مسی از ۱ جنوری در ۵ بازی اللیگا برای 
بارسا 6 گول به مثر رسانده است. او مقابل 
مقابل  اما  نرساند  مثر  به  گولی  اسپانیول 
هم چنین  مسی  کرد،  تریک  هت  گرانادا 
به بیلبائو، ماالگا و اتلتیکو نیز ۱ گول زد. 
اسپانیول دو گول  به  نیز  در کوپا دل ری 
نیز  بیلبائو  مقابل  برگشت  بازی  در  و  زد 
گولی به مثر نرساند تا در سال 20۱6 آمار 

8 گول در 8 بازی برای او به ثبت برسد. 
 با این حال مسی هنوز نسبت به سوارز و 
نیامر چه در گول زنی و چه در پاس گول 
فصل  در  مسی  دارد.  ضعیف تری  آمار 
بازی   27 در  گول  تاکنون2۱   20۱6-20۱۵
به مثر رسانده که از آمار سوارز پایین تر 
است)3۱ گول در 32 بازی( نیامر نیز 22 
گول در 27 بازی به مثر رسانده است. در 
اول  با ۱7 پاس گول  نیامر  نیز  پاس گول 
است و سوارز نیز ۱4 پاس گول داده است. 
دو  این  رس  پشت  گول  پاس   ۱0 با  مسی 

قرار دارد. 

سن  پاری  آرژانتینی  ستاره  الوتزی،  ازکیل 
نقل  در  موجود،  شایعات  علی رغم  ژرمن 
به تیم دیگری منتقل  انتقاالت زمستانی  و 

نخواهد شد. 
کم تر  ژرمن  سن  پاری  با  الوتزی  قرارداد  از 
فصل  پایان  در  او  و  مانده  باقی  ماه   6 از 
می تواند به عنوان بازیکن آزاد راهی تیمی 
 30 رقم  با   20۱2 سال  الوتزی  شود.  دیگر 
میلیون یورو از ناپولی به PSG پیوست و از 
به  بارسلونا  اینرت و  لیورپول،  تیم هایی چون 

عنوان مقصد بعدی او یاد می شود. 
پاری سن ژرمن،  این حال بالن، رسمربی  با 
کرد  رد  را  الوتزی  جدایی  شایعه  هرگونه 
کامال  الوتزی  مورد  در  ما  مواضع  گفت:  و 

شفاف.  بسیار  بسیار  است؛  بوده  شفاف 
انجام  صحبت هایی  چه  او  با  منی گویم 
داده ایم اما همه چیز بین ما روشن بوده و 
بگوید.  را  این  خالف  چیزی  منی تواند  او 
از  بخواهد  بازیکنی  اگر  که  می دانیم  همه 
این  با  باید  ارکان  همه  شود،  جدا  باشگاه 

جدایی موافق باشند. 
را  الوتزی  فروش  قصد  ما  که  است  واضح 
نداریم و بحثی در این زمینه نیست. درست 
است که پایان فصل او بازیکن آزاد خواهد 
اما  نباشد  درست  ما  اسرتاتژی  شاید  و  شد 
مذاکره  او  با  فصل  انتهای  در  داریم  قصد 
کنیم و اگر همه چیز راضی کننده باشد، به 

یک نتیجه مشرتک خواهیم رسید.
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اتلتیکومادرید  که  مادرید مدعی شد  AS چاپ  روزنامه 
 4۵ پیشنهادی  کاستا،  دیگو  بازگرداندن  برای  دارد  قصد 

میلیونی به چلسی ارائه کند. 
برای  را  خود  تالش  آخرین  دارد  قصد  سیمئونه  دیگو 
بازگرداندن ستاره سابق تیمش  انجام دهد، هر چند که 
است.  خورده  بن بست  به  همگی  او  پیشین  تالش های 
از  بخشی  عنوان  به  دارد  قصد  اتلتیکو  می شود  گفته 
چند  هر  کند  چلسی  راهی  را  مارتینز  جکسون  قرارداد، 

چلسی از این معاوضه استقبال نکرده است. 
مهاجم  فروش  با  آبراموویچ  رومن  که  می شود  گفته 
برزیلی االصل موافق نیست. پس از اخراج مورینیو، کاستا 
در 6 بازی اخیرش 6 گول به مثر رسانده و کامال آماده 

نشان داده است. 

جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا عنوان کرد 
معناست  بدین  بارسلونا  باشگاه  بدهی  محدودیت  که 
نولیتو، مهاجم سلتاویگو وجود  برای جذب  که شانسی 

ندارد. 
جذب  به  بارسا  عالقه  شایعه  اول  فصل  نیم  اواسط  از 
بارتومئو،  ولی   می شد  شنیده  سلتاویگو  ستاره  نولیتو، 

پروسه جذب او را منتفی دانست. 
باشگاهش  بازیکن و  به  او گفت: اخیرا چیزهایی راجع 
و  داریم  بدهی  محدودیت  ما  مشخصا  بود.  شده  گفته 

منی توانیم در این زمینه کاری انجام دهیم. 
طول  به  را  بازیکن  خرید  احتامل  بارتومئو،  حال،  این  با 
کل رد نکرد. او در این رابطه گفت: هیچ گاه هیچ چیز از 

آینده قطعی نیست. 

 0-0 تساوی  از  پس  لیورپول،  رسمربی  کلوپ،  یورگن 
عملکرد  از  حذفی،  جام  در  وستهام  مقابل  تیمش 

 بازیکنانش ابراز رضایت کرد.  
مقابل  برتر  لیگ  در  دیدارشان  دو  هر  در  که  لیورپول 
شنبه شب  دیدار  در  خورده  بودند،  شکست  وستهام 
نهایت  در  اما  داشتند  حریف  به  نسبت  بهرتی  منایش 
بازی  به  کار  این  ترتیب،  به  و  برسند  گول  به  نتوانستند 

تکراری کشیده شد.  
بیشرتی  فرصت های  ما  گفت:  خربنگاران  به  کلوپ 
بدهیم.  انجام  دیگر  بازی  یک  باید  اکنون  اما  داشتیم 
بازی  باکیفیتی دارد و در لیگ خوب  بازیکنان   وستهام 
باید کمی هم  اما  ما متام تالش مان را کردیم  می کند. 

 شانس داشت.  
ما چند رضبه آزاد داشتیم که بد نبود. ما موقعیت هایی 
انتقاد کردن  برای  دلیلی  داشت.  باید شانس  اما  داشتیم 
 وجود ندارد. بازیکنان ما خوب دفاع کردند. آن ها فوتبال 
مناسبی  ساختار  و  گذاشتند  منایش  به  شجاعانه ای 
بار  باید  ما  و  بود  تساوی  یک  این  نهایت  در   داشتند. 

دیگر تالش کنیم.  

ستاره ۱9 ساله سیتیزن ها با هرتیکی که روز گذشته مقابل 
هواداران  قلب  در  را  خود  جای  داد،  انجام  ویال  استون 

تیمش باز کرد. 
حذفی  جام  در  را  ویال  استون  توانست  سیتی  منچسرت 
انگلیس با 4 گول در هم بکوبد و راه خود را برای رسیدن 

به مرحله بعدی این رقابت هموار کند. 
ستاره ۱9  ایهناچو،  کلیچی  را  4 گول سیتی  از  سه گول 
ساله این تیم وارد دروازه کرد و باعث شد تا طرفداران تیم 
مارسیال،  آنتونی  از  باالتر  را  او  منچسرت،  آبی پوش شهر 

بازیکن جوان فرانسوی منچسرت یونایتد بدانند. 
عملکرد  از  بعد  ساعت   24 درست  ایهناچو  هرتیک 
خیره کننده مارسیال در بازی با دربی کانتی اتفاق افتاد، 
دیداری که شیاطین رسخ در آن موفق شدند، 3 بر ۱ به 
پیروزی برسند. جالب این جاست که هر دو بازیکن برای 
تیم های شان در این فصل 8 گول )در متامی مسابقات( 
رسمایه های  عنوان  به  را  خود  نام  و  اند  رسانده  مثر  به 

فوتبال شهر منچسرت بر رس زبان ها انداخته اند. 

لواندوفسکی: 
حواسم با شایعات پرت منی شود

مسی زیر سایه سوارز و نیامر

بالن: الوتزی از PSG جدا منی شود

فان خال: نگران سوت های اعرتاضی نیستم

رونی: مسئول نتایج ضعیف 
بازیکنان اند نه فان خال

هانری: یونایتد باید 
مورینیو را جانشین فان خال کند

سه نکته از دیدار بارسا- اتلتیکو

روبرت لواندوفسکی، مهاجم بایرن مونیخ 
عنوان کرد که آینده اش را به طور قطع در 
از  اش  جدایی  احتامل  و  منی بیند  بایرن 

این باشگاه وجود دارد. 
دنبال  به  ژرمن  سن  پاری  و  مادرید  رئال 
این  و  هستند  لهستانی  مهاجم  جذب 
از این که رومینیگه به جذب  شایعه پس 
گرفت.  قوت  داد،  نشان  عالقه  هیگواین 
 20۱9 سال  پایان  تا  لواندوفسکی  قرارداد 
جدایی  با  فصل،  پایان  در  و  دارد  اعتبار 
ممکن  آنچلوتی،  حضور  و  گواردیوال 

جدایی او از بایرن فرا برسد. 
بایرن  در  آیا  این که  به  پاسخ  در  او 
به  گفت:  می رساند  پایان  به  را  فوتبالش 
عنوان یک فوتبالیست حرفه ای پاسخ به 
بارها شنیده  این سوال کار سختی است. 
گفته  چیزهایی  چنین  بازیکنان  که  ام 
دیگر  مربی جدید  یک  حضور  با  و  اند 

خیلی  پیشنهادات  یا  اند  نبوده  منت  در 
حال،  این  با  اند.  کرده  دریافت  جذابی 
دارم  خوبی  خیلی  احساس  بایرن  در  من 
هستم  این جا  وقتی  تا  را  تالشم  متام  و 
بایرن  روی  داد.  خواهم  انجام  تیم  برای 
ساله   ۱8 وقتی  از  هستم.  متمرکز  کامال 
آن  به  و  ام  شنیده  زیادی  شایعات  بودم، 
عادت کرده ام. می توانم با آن کنار بیایم 
من  برای  پرت منی کند.  را  من  و حواس 
این  با  است.  شده  طبیعی  موضوع  این 

حال برایم جذاب نیست. 
جدایی  تا  داد:  ادامه  لواندوفسکی 
همه  مانده.  باقی  زیادی  زمان  گواردیوال 
ما می دانیم که پپ در تابستان تیم ما را 
تا آن موقع متحد  ترک خواهد کرد ولی 
هستیم. می خواهیم در کنار او بازهم جام 
روی  که  است  همین  برای  کنیم.  کسب 

این فصل متمرکز هستم. 

لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد 
عنوان کرد که نگران سوت های اعرتاضی 

در اولدترافورد نیست. 
یونایت روز سه شنبه میزبان استوک سیتی 
است و به دنبال انتقام گیری از آن ها پس 
اتحادیه خواهد  از شکست 2-0 در جام 
بود. با این حال، فان خال مدعی شد که 
نگران سوت های اعرتاضی اولدترافورد که 
پس از شکست ۱-0 مقابل ساوتهمپتون 

به صدا درآمد، نیست. 
باهوشم  من  نیستم.  احمق  من  گفت:  او 
سه  روز  در  ورزشگاه  فضای  منی توانم  و 
بتوانیم  امیدوارم  کنم.  پیش بینی  را  شنبه 
داشته  دربی  با  دیدار  مثل  عملکردی 
کنیم،  بازی  استوک  با  باید  ولی  باشیم 
رُک  همیشه  من  دیگر.  حریف  یک 
مقابل  دیدار  در  هواداران  واکنش  هستم. 
ساوتهمپتون یک استثنا نبود و با آن کنار 

خواهم آمد. مهم نیست که آن ها بر رس 
از  که  است  این  مهم  می زنند.  فریاد  من 
مهم ترین  این  کنند،  حامیت  بازیکنان 
کار  سخت ترین  بازیکنان  است.  چیز 
مقابل  استوک  که  رشایطی  در  دارند.  را 
بگیرند.  نتیجه  می کند،  مقاوت  گول زنی 
آن ها  از  باید  هواداران  نیست.  بهانه ای 

حامیت کنند. 
مورد  این  و  نیستم  محبوب  خیلی  من 
تایید من است. هم چنین این اولین باری 
هستم  روبرو  رشایط  این  با  که  نیست 
مقابل  آن ها  بیاورم.  دوام  می توانم  ولی 
از ما حامیت کردند.  دربی خیلی خوب 
صدای  دربی،  هواداران  صدای  از  بیشرت 
خارج  در  ما  شنیدم.  را  یونایتد  هواداران 
خیلی ها  ایم.  کرده  کار  عالی  خانه  از 
به  کننده"  "کسل  یونایتد  متاشای  برای 

ورزشگاه می آیند. 

منچسرتیونایتد  کاپیتان  رونی،  وین 
معتقد است که مسئولیت نتایج ضعیف 
نه  است  بازیکنان  دوش  بر  یونایتد 

لوئیس فان خال. 
دربی  مقابل  یونایتد   ۱-3 پیروزی  در 
و  داشت  خوبی  عملکرد  رونی  کانتی، 
چهارمین  شدند  موفق  رسخ  شیاطین 
پیروزی از شش بازی خود در سال 20۱6 
را کسب کنند. رونی در عملکرد خوب 
چشم گیری  تاثیر  جنوری  در  تیمش 
داشته و موفق شده 6 گول به مثر برساند 
هم تیمی هایش  که  است  معتقد  او  ولی 

مقرص نتایج ضعیف هستند نه مربی!
متام  اگر  است  بی عدالتی  گفت:  او 

ما  بیندازیم.  مربی  گردن  بر  را  تقصیرها 
باید  بازیکنان  بنابراین  هستیم  زمین  در 
عهده  بر  را  خود  عملکرد  مسئولیت 
انتقادات  پاسخ  موقع  به  باید  بگیرند. 
و  شویم  پیروز  می خواهیم  بدهیم.  را 
آزادی  مربی  می خواهیم.  همیشه  را  این 
زیادی به ما در زمین داده و فکر می کنم 
دید.  وضوح  به  را  تفاوت ها  می توان 
لذت  آزادی  این  از  که  دید  می توان 
و  می زنیم  خوبی  گول های  می بریم، 
باید  بنابراین  هستیم  پیروزی  شایسته 
مقابل  بازی  مثل  دیگر  منایش  یک 
اجرا  هم  استوک  مقابل  را  کانتی  دربی 

کنیم. 

تیری هانری، اسطوره باشگاه آرسنال عنوان 
کرد که منچسرتیونایتد باید ژوزه مورینیو را 

جانشین لوئیس فان خال کند. 
پنجم  رده ی  در  حارض  حال  در  یونایتد 
جدول قرار دارد و ۱0 امتیاز با صدرنشین 
در  این  و  دارد  فاصله  لسرتسیتی  یعنی 
به عملکرد  انتقادات زیادی  حالیست که 
تیم فان خال و سبک بازی اش وارد شده 
چلسی،  از  اخراج  از  پس  مورینیو  است. 
هنوز تیمی ندارد و مهاجم سابق آرسنال 
نیمکت  روی  تغییراتی  که  است  معتقد 
باشگاه  گفت:  او  است.   الزم  یونایتد 

با  مورینیو  و  است  موفقیت  دنبال  به 
افتاد،  چلسی  در  که  اتفاقاتی  متام  وجود 
موفقیت را تضمین می کند. او هنوز مربی 
کاری  باید  یونایتد  و  است  فوق العاده ای 
خوب  آن ها  برای  رشایط  زیرا  دهد  انجام 
پیش منی رود. اگر منچسرتسیتی گواردیوال 
را جذب کند و دیگو سیمئونه یا خورخه 
یونایتد  شوند،  چلسی  راهی  سامپائولی 
منی توانند  آن ها  دهد.  نشان  واکنش  باید 
با رشایط فعلی ادامه دهند. بعضی هواداران 
اخراج  خال  فان  حاال  همین  می خواهند 

شود و بعضی هم به او ایامن دارند.

در  شنبه شب  سیمئونه  دیگو  شاگردان 
بودند،  پیش  خود  حریف  از  که  حالی 
سوارز  لوئیس  و  مسی  لیونل  گول  دو  با 
عقب افتادند تا بارسا بتواند اتلتیکو 9 نفره 
را شکست داده و به صدر جدول صعود 

کند. 
با  اتلتیکو  بازیکنان  سنگین  برخورد  دو 
کارت  دو  تا  باعث شد  بارسلونا  بازیکنان 

رسخ برای اتلیتیکو به ثبت برسد. 
در حالی که انتظار می رفت تیم مادریدی 
زیبای  سانرت  روی  بخورد،  شکست   ۱-2
خوب  رضبه  و  کرنر  نقطه  از  کوکه 
دروازه  به  ورود  آستانه  در  توپ  گریژمان،  
مانع  براوو  خوب  بسیار  واکنش  که  بود 
کشیدن  تساوی  به  و  بارسا  خوردن  گول 
بازی شد. شاگردان لوئیس انریکه پیروزی 
ارزشمندی کسب کردند که اختالف آن ها 
در صدر جدول با یک بازی کم تر نسبت 

به رقبا را افزایش بخشید. 
بارسا و تکرار سه گانه

را  سه گانه  می توانند  هم  باز  آن ها  آیا 
بدست آورند؟ در حال حارض و با فرمی که 
در آن هستند، آن ها شانس تبدیل شدن به 
تیمی که برای اولین بار از سه عنوان خود 
دفاع کرده را دارند. اتلتیکو از کوپا دل ری 
حذف شده و حاال کار بارسا در این رقابت 
راحت به نظر می رسد. از سوی دیگر در 
لیگ هم فاصله خوبی با اتلتیکو و رئال 
قهرمانی  نظر  به  و  شده  ایجاد  مادرید 

برای شان قابل دسرتس باشد. 
هم چنین بارسا از مدعیان اصلی قهرمانی 
مسی- حضور  با  است.  چمپیونزلیگ 
آبی اناری ها  حمله،  خط  در  نیامر  سوارز- 
روی  پیش  از  را  حریفی  هر  می توانند 
ترکیب،  این  با  شوند.  پیروز  و  برداشته 
شاید فوتبال دوستان نسخه بهرتی از بارسا 

نسبت به دوره 2009 تا 20۱۱ متاشا کنند. 
تیم سیمئونه مقتدر ظاهر نشده 

ندارد  دوست  تیمی  هیچ  که  حالی  در 

برای  اگر  مخصوصا  بخورد،  شکست 
شاگردان  می جنگد،  لیگ  در  قهرمانی 
قهرمانی  برای  که  دادند  نشان  سیمئونه 
اللیگا، مدعی شایسته ای نیستند. اتلتیکو 
همواره در باالی جدول بوده و به نظر تیمی 
آن ها  است.  ناپذیر  شکست  که  می آید 
شنبه شب با وجود 9 نفره شدن، دروازه براوو 
به  و  کردند  روبرو  جدی  خطرهایی  با  را 
بارسایی که خط حمله فوق العاده ای دارد، 

اجازه ندادند برتری خود را افزایش دهد. 
خیلی بعید است که با اختالف 3 امتیازی 
بارسا و یک بازی کم تر نسبت به حریفان، 
اتلتیکو بتواند دوباره به صدر جدول برسد. 
سمیئونه  حضور  با  اتلتیکو  حال  این  با 
بارسا را کاهش داده و خود  با  فاصله اش 
را نزدیک تر کرده است. حاال آن ها تیمی 
هستند که برای نایب قهرمانی می جنگند 

نه کسب رتبه سوم یا چهارم. 

تفاوت تیم اول و دوم در خط حمله ها 
بود

حارض  حال  در  بارسا  حمله  خط 
آن ها  دنیاست.  حمله  خط  کشنده ترین 
در  این  و  دارند  فوق العاده ای  تاثیرگذاری 
حالیست که اتلتیکو نتوانست قدرت خط 
حمله حریف را در خط حمله اش پاسخ گو 
باشد. گریزمان در فرم بسیار خوبی در این 
فصل قرار دارد ولی با فیکس شدنش به 
عنوان مهاجم نوک، عمالً شانس پیروزی 
اتلتیکو کاهش یافته است. بدون حامیت 
کافی، گریزمان نتوانست برای تیمش نقش 

مهاجم گول زن را ایفا کند. 
جکسون مارتینز در فصل اولش عالی بوده 
خطرناک  نتوانسته  تورس  فرناندو  است. 
ظاهر شود ولی لوسیانو ویتو و آنخل کورئا 
که  چند  هر  شدند،  ظاهر  امیدوارکننده 
هنوز به نظر قابل اطمینان منی آیند. رقابت 
بین این دو غول اسپانیایی به نظر در خط 

حمله آن ها بود. 

















پیشنهاد 45 میلیونی
 اتلتیکو برای برگرداندن کاستا

بارتومئو:
 انتقال نولیتو به بارسا منتفی است

کلوپ: بازیکنانم منایش شجاعانه ای 
داشتند

طرفداران سیتی 
ایهناچو را از مارسیال برتر می دانند
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نهادهای کمک کننده امریکا 
تا سال 2020 پنج میلیارد دالر در بخش ساختمان در افغانستان کمک می کنند

جنرال مراد: 
جنگ جویان پاکستانی 

اطالعات روز: نعیم یاسین، رییس اتحادیه رشکت های ساختامنی افغانستان در جنگ بغالن شرکت دارند

می گوید که نهادهای کمک کننده امریکا تا سال 2020 میالدی بیش از 5 

میلیارد دالر در بخش ساختامنی هزینه خواهند کرد.

اداره توسعه ای بین املللی امریکا، بخش انجنیری ارتش امریکا، سفارت امریکا 

که  کرده اند  اعالم  افغانستان  در  فعال  امریکایی  نهادهای  سایر  و  کابل  در 

آن در سال 2016 در بخش  میلیارد  دالر متذکره، یک  میلیارد  از مجموع 5 

ساختامنی به مرصف خواهد رسید. 

رییس اتحادیه رشکت های ساختامنی افغانستان در نشست خربی دیروزش 

در کابل گفت که این بودجه بیشرت در بخش ساخت واحدهای نظامی، مراکز 

آموزشی برای نیروهای امنیتی و موارد مشابه به مرصف خواهد رسید. 

آقای یاسین گفت که با روشن شدن میزان کمک  امریکا به بخش ساختامنی، 

امیدوار است که این بخش که پس از برگزاری انتخابات و مشکالت سیاسی با 

چالش و رکود مواجه بود، دوباره رونق گیرد.

این اتحادیه درحالی این گفته ها را مطرح می کند که اداره آیسا از کاهش 30 

درصدی میزان رسمایه گذاری در سال جاری در افغانستان خرب داده است. آیسا 

گفته است که این کاهش بیشرت در بخش ساختامنی دیده می شود.

نبود امنیت الزم برای رسمایه گذاران، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، موجودیت 

فساد اداری و مالی در ادارات دولتی و ابهام در اوضاع اقتصادی و سیاسی در 

کشور باعث شده است تا میزان رسمایه گذاری در کشور سیر نزولی داشته باشد.

اطالعات روز: جرنال مراد علی مراد، معاون ستاد ارتش 

که برای رهربی نیروهای امنیتی در نربد با مخالفان مسلح 

به والیت بغالن رفته است، می گوید اسناد و شواهد نشان 

می دهد که در والیت بغالن در کنار طالبان، جنگ جویان 

خارجی به ویژه جنگ جویان پاکستانی، در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگند.

جرنال مراد گفته است که عملیات نیروهای امنیتی در چندین مرحله انجام شده است و 

تاکنون 37 تن از جنگ جویان طالب کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند. مراد افزوده که در 

میان کشته و زخمی ها شامری از جنگ جویان خارجی به ویژه پاکستانی ها، دیده می شود.

نابودی کامل  آقای مراد اطمینان داده است که این عملیات باوجود خرابی هوا تا هنگام 

جنگ جویان ادامه خواهد داشت. 

نیروهای امنیتی سه شنبه گذشته عملیات گسرتده را برای پاک سازی دهشت افگنان طالب در 

مربوطاب ولسوالی  دندغوری و اطراف آن آغاز کردند. مقام های امنیتی گفته اند که در جریان 

این عملیات، تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است.


