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ملتی در بن بست؟

چرا افغانها به هرقیمتی میخواهند
افغانستان را ترک کنند

توماس دیمیریز ،وزیر داخله آلمان با لباس زره وارد
افغانستان شد تا با مقامات افغانستان برسر بحران مهاجرت
و مشخص ًا حدود  150هزار پناهجوی افغانی که در سال
 2015به این کشور درخواست پناهندگی دادهاند ،بحث و
گفتوگو کند .آقای دیمیریز افغانستان را با این خوشبینی
ترک کرد که با مقامات دولت افغانستان بر سر مهاجران
افغان به توافق رسیده است و اگر نه ،آلمان از گزینهی...

چرا زبالههاي پايتخت مديريت نميشود؟
کارمندان خیالی
يافتههاي جريان تحقيق نشان میدهد
که در کنار مکاتب خيالی ،معلمين خيالی،
سربازان خيالی و دهها موارد خيالی ديگر،
اداره شهرداری کابل هم صدها کارمند
خيالی دارد که بهنام آنها معاش گرفته
شده و به کيسههاي ُپر مقامات طماع
سرازير میشود و سهم شهروندان کابل
از آن فقط کوچههاي مملو از زباله و مگس
و بيماريست .عالوه بر آن فساد مالی در
بخش انتقال زباله از محدودهی...
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در وصف فرآوردهها

سابق ما یک معلم داشتیم .شیوهی تدریس او متفاوت بود .مث ًال فرض
کنید درس امروز فرآوردههاست .هر معلمی دیگر اگر جای او بود ،اول
فرآورده را تعریف میکرد .اما او پیش از تعریف ،مثال میآورد و بعد
از شاگردانش میخواست که موضوع درس را تعریف کند .حاال شما
را به شیوهی او به خواندن چند مثال در مورد فرآورده دعوت میکنم.
 -1شامپو :همه ما شامپو را میشناسیم .شامپو فرآوردهی است
که ما در زندگی روزانهی خود از آن برای شستن موها و بدن خویش
استفاده میکنیم .ممکن در جاها و کارهای دیگر هم کاربرد داشته
باشد .ربطی هم ندارد ما بندهی صالح خداوند باشیم یا بندهی عاصی و
سیهرویش ،از هر طیفی که باشیم ،شامپو را میشناسیم...
چهل تکه | ص5

 250هزار افغان
در سال گذشته در کشورهای صنعتی
درخواست پناهندگی دادهاند

رادیو خالفت

ص2

ترجمه

روسیه و طالبان گذشته را جبران میکنند
متحد جدید مسکو در افغانستان

طالبان که زمانی منفور بودند ،اکنون از سوی چندین بازیگر قدرتمند منطقهای استقبال
میشوند .حتا روسیه ،دشمن تاریخی این گروه ،اخیراً برای تشریک معلومات استخباراتی علیه
دشمن مشترک داعش به این گروه روآورده است .ضمیر کابلوف ،فرستادهی ویژه روسیه در
افغانستان ،اخیراً گفت« :منافع طالبان به صورت عینی با [منافع] ما تطابق دارد» .کابلوف ،افسر
پیشین کی.جی.بی (سازمان استخبارات روسیه) که در اواسط دهه  ،1990پس از گرفتاری یک
هواپیمای روسی و گروگانگیری هفت روسی توسط این گروه با رهبران آن مذاکره کرد ،این
همکاری جدید را با استدالل عقلی توجیه کرد و گفت که «طالبان افغانستان و پاکستان گفتهاند
که ابوبکر البغدادی را بهعنوان خلیفه به رسمیت نمیشناسند ،که بسیار مهم است» .با این
حال ،چنین اتحاد کوتاه بینانه ،برای افغانستان و منطقه خطرات امنیتی حیاتی به همراه دارد.
روسیه از دیروقت بدینسو نگران بوده است که جهادیها از منطقهی قفقاز...

انتقادها نسبت به قوانین آمریکا
برای مداخلهی نیروهایش در جنگ افغانستان

سربازان نیروهای ویژهی ایاالت متحده بارها توسط نیروهای افغان برای کمک به جلوگیری از
اشغال والیت هلمند توسط طالبان و مقابله با تجارت پرسود هروئین در این والیت فرا خوانده
شدهاند .اما دستاوردهای حداقل سه عملیات نظامی اخیر ،که در آنها یک سرباز آمریکایی
کشته شده و حداقل سه نفر دیگر زخمی شدند ،معکوس شده است و طالبان این منطقه را بار
دیگر اشغال کردند.
این وضعیت ،فشارها را از سوی مقامات نیروی ائتالف و افغانستان بر دولت اوباما باال برده
است تا قوانین خود را در رابطه با نقش ایاالت متحده تغییر داده و به نیروهای این کشور نقش
بیشتری در عملیات نظامی و آزادی عمل بیشتری در فراخواندن پشتیبانی هوایی و استفاده از
نیروهای زمینی بدهد.
به گفتهی اعضای نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا ،فرماندهان نظامی ایاالت...

صفحه4

آدم نمیداند از شنیدن بعضی خبرها باید خوشحال شود یا بدحال.
نابود شدن ایستگاه رادیویی رادیو خالفت در یکی از والیات کشور
مردخیز ما از این جنس خبرهاست .گفته شد که ساختمان این رادیو
بمباران شده و ،برخالف انتظار ،بمبهایی که انداخته شدهاند به
حد کافی قوی بودهاند و توانستهاند آن رادیو را از بین ببرند .گفتم
«بر خالف انتظار» ،چون معمو ًال دیدهایم که بمبهای ناتو و دولت
افغانستان طوری طراحی شدهاند که وقتی در میان برادران ناراحت
منفجر میشوند ،کسی را افگار نکنند .به همین خاطر هم هست که هر
چه دولت بمب میریزد ،برادران هرهر میخندند.
به هر حال ،حرف سر این بود که از نابود شدن رادیو...
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ملتی در بن بست؟

چرا افغانها به هرقیمتی میخواهند
افغانستان را ترک کنند

توماس دیمیریز ،وزیر داخله آلمان با لباس زره وارد افغانستان شد تا
با مقامات افغانستان برسر بحران مهاجرت و مشخص ًا حدود  150هزار
پناهجوی افغانی که در سال  2015به این کشور درخواست پناهندگی
دادهاند ،بحث و گفتوگو کند .آقای دیمیریز افغانستان را با این خوشبینی
ترک کرد که با مقامات دولت افغانستان بر سر مهاجران افغان به توافق
رسیده است و اگر نه ،آلمان از گزینهی اخراج اجباری مهاجرین استفاده
خواهد کرد.
به دنبالش وزارت مهاجرین افغانستان دیروز اعالم کرد که در سال 2015
حدود  250هزار افغان در  44کشور صنعتی درخواست پناهندگی دادهاند
و از چهار هزار مهاجر که در  2015در میان ترکیه و یونان در دریا جان
دادهاند 20 ،درصد شان شهروندان افغانستان هستند .اما این وزارت همچنان
گفته است که با هیچ کشوری تفاهمنامه یا سندی را که بر بنیاد آن مهاجرین
افغان به اجبار به افغانستان برگردانده شوند ،امضا نخواهد کرد بلکه روند
برگشت مهاجرین افغان باید به رضایت آنها باشد.
اکنون اما ،پرسش اساسی این است :چرا افغانها مهاجرت میکنند؟
چهطوری میتوان افغانها را متقاعد به ماندن در افغانستان کرد؟
حمالت هوایی و زمینی امریکا و نیروهایی از مجاهدین و جبهه مقاومت،
علیه طالبان در سال  ،2001بزرگترین دستاوردش برگرداندن امید به
افغانها بود .امید به رهایی از جهل و ستم طالبان ،امید به آبادی و بازسازی،
امید به معرفت و آگاهی ،امید به بازار و کار و امید برای پایان بخشیدن به
خشونتها و ستیزهای قومی .امیدواری به آینده میلیونها افغان را به مکتب
کشاند ،به بازار کار فرستاد ،درگیر ساختن خانه و زندگی کرد ،تجارت را
رونق بخشید ،زراعت آورد ،صحت آورد ،همدلی و پویایی آورد .نتیجهی
این امیدواری عمومی ،رونق بازار کار و پول درآوردن ،پویا شدن جامعه،
آرامش روانی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در ریزترین تا بزرگترین
مسایل اجتماعی و سیاسی بود.
اما اینک ،پس از  14سال ،افغانستان و مردم آن از لحاظ روانی برگشتهاند به
سال  .2000سالی که بسیاریها امیدوار نبودند که سال بعد زندهاند یا مرده؟
نان وجود دارد یا نه؟ کودتا یا جنگ خونینی بر سر قدرت در میگیرد یا نه؟
ازاینرو ،افغانها امید به آینده و زندگی بهتر در افغانستان را از دست
دادهاند .این ناامیدی پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی هر روز در
حال افزایش است .حکومت وحدت ملی بزرگترین شکستش این است
که نتوانسته است مردم را نسبت به آینده امیدوار نگه دارد .مردمی که امید
ندارند ،آرامش ندارند .انسان بدون آرامش در پی رسیدن به آرامشی است
که افغانها عمدت ًا فکر میکنند این آرامش در ترک کردن افغانستان است.
آنچه افغانها را ناآرام میکند ،بودن و زیستن در کشوری است که همه
توافق دارند که «این کشور ساخته نمیشود».
ازاینرو ،شهروندانی که از لحاظ اقتصادی فقیر ،از لحاظ امنیتی در معرض
انتحار و جنگ ،از لحاظ سیاسی معترض و از لحاظ روانی ناامیدند ،ناگزیر
به مهاجرت و در پی زندگی جدیدی اند .صف طوالنی اداره پاسپورت و
تذکره ،تبادلهی میلیونها دالر برای اخذ ویزا و جستوجوی مسیرهای
قاچاق ،اعتراضات میلیونی در خیابان و شبکههای اجتماعی ،دشنامهای
بیمالحظه و سراسری در خانه ،کوچه و رسانه به مسئوالن حکومت
وحدت ملی ،نمونههای بارزی از یک «ناامیدی عمیق و سراسری» از
حکومت وحدت ملی و آیندهی زندگی در افغانستانی است که نه کار و
درآمد در آن متصور است ،نه امنیت ،نه عدالت ،نه رفاه و نه ثبات سیاسی.
انسانهای ناامید از همه جا و از همه کس ،ترس از ُمردن با شکم گرسنه
را دارند .افغانهای ناامید از تعصب و فقر و وحشتی که پس از رویکار
آمدن حکومت وحدت ملی حاکم شده است ،فرار میکنند .با این افغانها
چه میتوان کرد؟ آیا میتوان با ساختن شهرکی یا مکان امنی آنها را
برگرداند؟ آیا میشود با تفاهمنامه و کنفرانس و بیلبوردهای تبلیغاتی بر
بدنهی ملیبسها جلو رفتن آنها را گرفت؟
نه .افغانها از مهاجرت دست نخواهند کشید .آنها همچنان برای پناهندگی
در کشورهایی که به آگاهی آنان مرکز رفاه ،امنیت ،عدالت ،برابری،
شهروندی ،دموکراسی و قانون اند ،جان خواهند داد ،پول مصرف خواهند
کرد و زمین و زندگی افغانی شان را به فروش خواهند گرفت.
لذا ،حکومت وحدت ملی در حفظ امیدواری شهروندان افغانستان نسبت به
آینده شکست خوردهترین حکومت است .تا حکومت ،وحدت ملی است،
مردم نا آرام اند ،ناامید اند و در حال ترک افغانستان .جلو رفتن و گریختن
و فروختن افغانها را نمیتوان با تفاهم وزارت مهاجرین و کشورهای
اروپایی گرفت .جلو رفتن این انسانها را میتوان با امید و آرامشی گرفت
که در کار ،نان ،رفاه ،عدالت ،قانون ،نظم و برنامهی برای آینده نهفته است.
حکومت وحدت ملی نه تنها حکومتداری و پروسههای ملی را به بنبست
رسانده است ،بلکه مردم را به بنبستی رسانده است که بسیاریها حاضرند،
زمین ،ملک ،دکان ،اجناس ،اعتبار و شهرت شان را بفروشند تا شاید به
کشور امنتر ،مرفهتر و در جامعهی انسانیتر برسند.
افغانها اکنون به ملتی میماند که در بن ِ
بست ناتمام گیر کردهاند .نه
سیاست ،مصونیت و امنیت آنان را تأمین کرده است نه زمین برای شان
معیشت تأمین کرده است.


 250هزار افغان در سال گذشته
در کشورهای صنعتی درخواست پناهندگی دادهاند

اطالعات روز :وزارت امور مهاجرین میگوید که در سال
 2015دستکم  250هزار افغان در  44کشور صنعتی جهان
درخواست پناهندگی دادهاند.
به گفتهی این وزارت ،تنها  150هزار افغان در سال گذشته در
کشور آملان درخواست پناهندگی دادهاند.
اسالم الدین جرأت ،سخنگوی وزارت امور مهاجرین و
عودت کنندگان دیروز در نشست خربی در کابل همچنان
گفت که در میان  4هزار نفر که از کشورهای مختلف جهان
در مسیر را اروپا جان شان را از دست دادهاند 20 ،درصد
قربانیان افغانیاند.
آقای جرأت میگوید که مهاجرت کنونی مشکالتی را
هم برای کشور مبدأ و هم برای کشورهای مقصد ایجاد
کرده و قاچاقچیان انسان بعد از قاچاقچیان مواد مخدر

بیشرتین سود را بهدست میآورند .او گفت ،اکنون رشایط
در کشورهای اروپایی نیز سختگیرانهتر شده ولی دولت با
هیچ کشوری سندی را امضا نکرده و نخواهد کرد که در آن
اخراج اجباری مهاجران افغان مطرح باشد.
اما آقای جرأت افزود طبق توافقاتی که با کشورهای مهاجر
پذیر صورت گرفته است ،در پنج حالت اگر کشورهای
مقصد مهاجران افغان را بهصورت اجبار اخراج کنند برای
افغانستان قابل قبول نیست.
کودکان زیر سن قانونی ،معلوالن ،خانوادههای بیرسپرست،
خانوادههای که رسپرست آنان خانمها میباشند و
خانوادههای که فرد رسپرست شان قبولی کشور میزبان را از
قبل بهدست آورده شامل این پنج حالت میشوند.
در همین حال روز گذشته توماس دیمیریز ،وزیر داخله

تیم بانوان دوچرخهسوار افغانستان
نامزد احتمالی جایزه صلح نوبل

اطالعات روز :اطالعات نرش شده از نامزدان احتاملی
جایزه صلح نوبل نشان میدهد که تیم بانوان دوچرخهسوار
افغانستان نیز برای دریافت این جایزه معرفی شده است.
گزارشها میرساند که نامهای ادوارد اسنودن ،جاسوس قبلی
آمریکا که مدارک رسی مهم کشورش را افشا کرده بود ،رهرب
کاتولیکهای جهان ،تیم بانوان دوچرخهسوار افغانستان،
بانوی ایزدیای که از چنگ داعش گریخته بود و دیگر افراد
و گروههایی که در تأمین صلح جهانی نقش داشتهاند نیز در

میان نامزدان احتاملی این جایزه دیده میشوند.
به گزارش رادیو سالم وطندار ،تیم بانوان دوچرخهسوار
افغانستان از سوی پارملان ایتالیا و  118قانونگذار ایتالیایی
برای دریافت این جایزه معرفی شدهاست.
کمیته انتخابی جایزه صلح نوبل ،مستقر در اسلو ،پایتخت
ناروی ،هر سال تا حدود  200نامزد را از نهادهای بااعتبار
میپذیرد و اطالعات این افراد را تا  50سال به گونهی
محرمانه نگه میدارد .نام نامزدان به هیچوجه از سوی کمیته

پناهجویان افغان با رد در خواست پناهندگی شان
از آلمان اخراج میشوند

اطالعات روز :توماس دیمیریز ،وزیر داخله آملان که
اخیرا ً به کابل آمده ،گفته است که با مقامهای افغان روی
بازگرداندن آنعده پناهجویان افغان که به درخواست
پناهندگی شان در آملان جواب رد داده میشود به تفاهم
رسیدهاند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نرش خربنامهای
میگوید که در دیدار سید حسین عاملی بلخی با وزیر
داخله آملان ،دو طرف روی بازگرداندن پناهجویان افغان

بهصورت داوطلبانه از این کشور تأکید کردهاند.
آقای بلخی گفته است که دولت افغانستان میخواهد که
در جریان بررسی پروندههای پناهجویان افغان باید قوانین
بیناملللی و قوانین کشور مقصد در نظر گرفته شود و
بازگرداندن نیز بهصورت داوطلبانه صورت گیرد.
از سویی هم ،آقای دیمیریز گفته است در صورت نیاز
کشورش اقدام به اخراج اجباری این پناهجویان خواهد کرد.
اما اسالم الدین جرأت ،سخنگوی وزارت امور مهاجرین

 29عضو داعش در حمله هوایی
بر ایستگاه رادیویی این گروه کشته شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت ننگرهار میگویند
که دوشنبه شب در نتیجهی چهار حمله هوایی بر ایستگاه
رادیویی گروه تروریستی داعش در ولسوالی اچین 29 ،عضو
این گروه کشته ،دو دستگاه فرستنده رادیویی و یک مرکز
انرتنتی این گروه تخریب شده است.
دفرت مطبوعات والیت ننگرهار با نرش خربنامهای گفته است

که با تخریب دو دستگاه فرستنده رادیویی این گروه ،اکنون
نرشات آن قطع شده است .خربنامه افزوده که این حمالت
با همکاری نیروهای بیناملللی انجام شده که در حملهی
اول دستگاههای فرستنده رادیویی تخریب و پنج کارمند آن
کشته شدهاند .در حملهی دوم بر یک مخفیگاه این گروه۶ ،
عضو داعش و در حملهی سوم نیز  ۱۵عضو این گروه کشته

طالبان با  63نفر تلفات
از ولسوالی تگاب بدخشان رانده شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت بدخشان گفتهاند که
نیروهای امنیتی پس از یازده روز درگیری در ولسوالی تگاب،
 63تن از شورشیان طالب را کشته و جنگجویان این گروه را
از این ولسوالی بیرون کردهاند.

این مقامها گفتهاند که طالبان در شش ماه گذشته 65 ،روستا از
 67روستای این ولسوالی را در اختیار داشتند.
جرنال غالم سخی غفوری ،فرماند پولیس بدخشان به
خربنگاران گفته است که در این درگیریها  ۶۳عضو طالبان

هفت عضو شبکه حقانی در کابل بازداشت شدند

اطالعات روز :ریاست امنیت ملی میگوید که یک شبکه
هفت نفری سازماندگان حمالت انتحاری شبکه حقانی را در
کابل را بازداشت کرده است.
این ریاست با نرش خربنامهای گفته است که این شبکه هفت
نفری گروه تروریستی حقانی که حمالت انتحاری را اخیرا ً در
ساحه هواشناسی ،دروازه ورودی میدان هوایی کابل و مسیر
جاده مسعود شهید الی میدان هوایی سازماندهی منوده بودند،

دوشبنه شب در یک عملیات خاص در منطقه هودخیل،
مربوط ناحیه نهم شهر کابل ،بازداشت شدهاند.
در میان افراد بازداشت شده مسئول عمومی شبکه تروریستی
حقانی در شهر کابل نیز شامل میباشد.
امنیت ملی گفته است که از نزد این افراد  140کیلوگرام مواد
انفجاریه 2 ،بسته فلیته انفجاریه 16 ،عدد تخت ریموت
کنرتل 4 ،عدد ریموت کنرتل 4 ،سیت مبایل عیار شده که

بهره برداری  61پروژه انکشافی در میدان وردک

اطالعات روز :مسئول ساحوی برنام ه همبستگی ملی وزارت
احیا و انکشاف دهات در والیت میدان وردک میگوید که
 61پروژه انکشافی این برنامه به هزینهی بیش از  44میلیون
افغانی در این والیت به بهرهبرداری سپرده شد.
ریاست رسانههای برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و

انکشاف دهات ،روز سهشنبه ،با نرش خربنامهای گفته است،
این پروژهها در ولسوالی بهسود تکميل و مورد استفاده مردم
قرار گرفته است .خربنامه افزوده که این پروژهها شامل حفاری
 22حلقه چاه آب آشامیدنی ،اعامر دو باب کلینیک صحی،
 12باب مرکز اجتامعی ،دیوارهای محافظوی ،پُل و پلچکها،

آملان گفته بود که در دیدار با مقامهای افغان در کابل روی
بازگرداندن پناهندگان افغان از آملان به تفاهم رسید ه است.
آقای دیمیریز گفته است که براساس این تفاهم پناهندگان
افغانستا ن که در آملان پذیرفته نشدهاند ،دوباره به افغانستان
بازگردانده خواهند شد .اما وزارت امور مهاجرین میگوید
مقامهای افغانستان با وزیر داخله آملان روی بازگشت
مهاجران افغان به صورت داوطلبانه به توافق رسیدهاند.
آقای جرأت در نشست خربی گفت که متام پروندههای
مهاجرین افغان براساس قوانین بیناملللی و قوانین کشورهای
مقصد بررسی خواهد شد و کسانی که واجد رشایط نباشند
با دادن مشوقهای الزم بهصورت داوطلبانه به افغانستان
بازگردانده خواهند شد .در این صورت افغانستان ملزم به
پذیرش این پناهندگان است.

داوران فاش منیشود؛ زیرا قوانین جایزه نوبل محرمیت
اطالعات نامزدان این روند را تا  50سال تضمین کرده است.
اما نامزادان احتاملی یا خود نامهایشان را افشا میکنند ،یا
نهادهای معرفیکننده از آنان نام میگیرند.
پس از نهاییشدن فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل در اول
ماه فربوری ،کمیتهی داوری  5نفری این جایزه ،فهرست
توگو
کوتا ه شدهی این افراد را تهیه میکند .پس از گف 
و مطالعه پیشزمینهی این نامزدان ،این جایزه به شخص یا
گروهی از افراد اعطا میشود.
سال گذشته این جایزه به هیئت چهارگانه گفتوگوی ملی
تونس اعطا شد.


در نشست خربی روز سهشنبه گفت ،حکومت افغانستان،
هيچگونه تفاهمنامهاى در پيوند به اخراج اجبارى پناهجويان
افغان امضا نخواهد کرد.
آقای جرأت افزود ،افغانستان از جملهی  ٢٧کشور اروپايى،
با  ٩کشور تفاهمنامه مرتبط به پناهجويان افغان را امضا کرده
است که از اين جمله ،سويدن در سال  ٢٠٠٩اين تفاهمنامه
را يک جانبه لغو کرد.
به گفتهی او ،قرار است حکومت افغانستان با آملان ،اتريش
و يونان نيز همچو تفاهمنامهای را امضا کند.
آقای جرأت یادآور شد که هيچگونه تفاهمنامه و سندى
امضا نخواهد شد که در آن ،مادهای در پيوند به اخراج
اجبارى پناهجويان افغان گنجانده شود.
شدهاند .در حملهی چهارم بر یک مرکز انرتنتی این گروه۳ ،
داعشی کشته شدهاند.
در اواخر ماه قوس امسال باشندگان و مقامهای محلی
والیت ننگرهار گفتند که صدای رادیو داعش زیر نام
«رادیو صدای خالفت» در شهر جاللآباد و شامری از
ولسوالیهای ننگرهار شنیده میشود که بر ضد مردم و
دولت افغانستان نرشات دارد .چند روز بعد گزارشها از قطع
نرشات این رادیو منترش شد اما اخیرا ً این ایستگاه رادیویی
دوباره به نرشات آغاز کرد که گفته میشد که این بار افزون
به زبان پشتو به زبان دری نیز نرشات دارد.
کشته و  ۱۱نفر دیگر شان زخمی شدهاند.
آقای غفوری افزوده که  21شورشی همراه با ولسوال نامنهاد
طالبان در تگاب نیز به نیروهای امنیتی تسلیم شدهاند.
گزارشهای میرساند که در درگیریهای یازده روزه ،دو تن
از نیروهای امنیتی نیز کشته و  ۱۰نفر دیگر زخمی شدهاند.
والیت بدخشان در شامل رشق کشور در سال جاری شدیدا ً
ناامن شده است و چندین ولسوالی آن میان نیروهای دولتی و
طالبان دست به دست شده است.
در انفجارات از آن استفاده میشود 4 ،عدد کپسول انفجاریه
برقی و یک میل تفنگچه کمری نیز کشف شده است.
خربنامه ریاست امنیت ملی افزوده است که این افراد قصد
داشتند یک بار دیگر با استفاده از مواد انفجاریه بهدست
آمده ،حمالت انتحاری و انفجاری را در شهر کابل راهاندازی
منایند .این هفت تن درحالی بازداشت میشوند که دیروز
یک حمله انتحاری در مقابل فرماندهی پولیس امن و نظم
عامه جان  20تن را گرفت و  29تن دیگر را زخمی ساخت.
مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است.
کانال آبیاری ،متدید چهار شبکه آب رسانی ،احداث و جغل
اندازی رسک میباشد که از امکانات این پروژهها حدود
 4264خانواده استفاده خواهند کرد.
به نقل از خربنامه ،برنامه همبستگی ملی 1612روستا را در
والیت میدان وردک تحت پوشش قرار داده است که تاکنون
 2248پروژه در سکتورهای مختلف تکمیل و بیش از 572
پروژه ديگر زیر كار است.
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چرا زبالههاي پايتخت مديريت نميشود؟
عبدالوهاب آزاد /ماسرت انکشاف پايدار
بخش بخش دوم و پایانی

کارمندان خیالی
يافتههاي جريان تحقيق نشان میدهد که در کنار مکاتب
خيالی ،معلمين خيالی ،سربازان خيالی و دهها موارد خيالی
ديگر ،اداره شهرداری کابل هم صدها کارمند خيالی دارد
که بهنام آنها معاش گرفته شده و به کيسههاي ُپر مقامات
طماع سرازير میشود و سهم شهروندان کابل از آن فقط
کوچههاي مملو از زباله و مگس و بيماريست .عالوه بر
آن فساد مالی در بخش انتقال زباله از محدودهی شهر به
پارک بگرامی و محل دفن زبالهها و فروش تيل عراده جات
شهرداری ،از موتروانها گرفته تا به مقامات بلند پايه رياست
تنظيف شهرداری که در تبانی با همديگر صورت میگيرد،
بيداد میکند .در کل اگر برای يک عراده موتر مسئوليت
سپرده شود تا روزانه حداقل سه و يا چهار بار از ناحيههاي
دوردست شهر کابل زبالهها را در ساحهی پارک بگرامی که
محل تجمع زبالهها در شهر کابل میباشد انتقال دهد ،اين
کار در طول روز فقط يک و در نهايت دو بار صورت گرفته
و در ختم روز در دروازه وردی و خروجی برای موتروان
رسيد سه و يا چهار بار رفت و آمده داده میشود .بعداً پول
تيل آن بين مقامات و موتروانهاي وسايط شهرداری بر
مبنای همان تعهدات اوليه تقسيمات میگردد.
تعصبات در اداره شهرداری کابل باعث شده است تا
قسمتهاي پر نفوس و کم توان شهر ناديده گرفته شده و
بر عکس امکانات بيشتر در دسترس ناحيهها و مناطقی
قرار میگيرد که به گفتهی شهروندان کابل زور و زر دارند.
در بعضی از ساحات اشرافنشين کابل بنا به داليل امنيتی،
محيط زيستی و صحی زور و زر داران ساکن در آن محالت
به مسؤالن شهرداری اجازه نمیدهند تا در آنجاها سطل
اشغالدانی را جابهجاه نمايند تا مردم فرصت يابند ،با
زبالههاي توليد شدهی شان مسؤالنه برخورد نمايند.
در قسمت مديريت و استنداردسازی ساحات جمعآوری و
دفن زبالهها مشاهدات نشان میدهد ،که تا کنون چندان
کار بنيادی و جدی صورت نگرفته است تا بتواند تاثيرات
منفیی را که زبالهها روی محيط زيست ،زندگی مردم و
در کل زنده جانها و منابع طبيعی از خود به جاه میگذارد،
کاهش داده و به حد اقل برساند .الزم به يادآوری است،
اگر مقامات مسئول در زمينهی مديريت زبالههاي شهری،
استفاده درست از آبهاي زير زمينی و بهبود وضعيت
محيط زيستی شهر کابل برنامهها و اقدامات الزم را روی
دست نگيرند ،شهروندان کابل در دراز مدت در کنار نانگدا
بودن همهچيزگدا خواهد شد و آنگاه برای دولت و مردم
خيلی دير و سخت خواهد بود تا به وضعيت تسلط يابند.
پيشنهادات و راهکارهاي ابتداييه برای بهبود وضعيت
موجود:
 در رابطه به زيربناه و توزيع عادالنه
امکانات شهرداری:

 تعداد بيشتر سطلهاي زباله بايد بهگونهی عادالنه
در سطح کوچه و پس کوچههاي شهر کابل در جاههاي
مناسب جابهجاه گردد تا مردم بتوانند به سادگی به آنها
دست يابند ،عالوه بر آن يافتهها نشان میدهد که حجم
سطلهاي زباله در اکثر نقاط شهر خيلی کوچکتر از مقدار
زبالههايي است که در آن ساحه خلق میشود و مردم ناچار
است تا زبالههاي شان را در کنار زباله دانیها انبار نمايند که
در گامهاي بعدی وقت ،انرژی و کارمند بيشتر نياز دارد تا
آنرا بار زده و از ساحه انتقال دهند .لذا نياز است تا مقامات
مسئول در زمينه راهکار منطقی و اساسی تدارک دهند.
 نياز است تا يک سيستم اساسی و کارا که بتواند به
مشکالت موجود غلبه نموده و مسؤليت دولت و شهروندان
را بهگونهی درست مشخص و تعيین نمايد ،ايجاد و در
قسمت تطبيق آن از طريق دولت اقدامات الزم و عملی
صورت گيرد.
 ساحات دفن زبالهها بايد بهگونهی علمی و اساسی
مطابق همه نورم و استنداردهاي بينالمللی بنا گردد تا از
تاثيرات منفی دراز مدت آن روی محيط زيست و منابع
موجود در ساحه جلو گيری به عمل آيد.
 در قسمت منابع انسانی:
 تحقيقات نشان میدهد که اکثريت مطلقی از
کارمندان تنظيف شهرداری ،افراد کهن سال و پير اند که بنا
به عدم موجوديت فرصتهاي شغلی بهتر و توانايي انجام
کارهاي ديگر به اين شغل رو آوردهاند و عموم ًا از نگاه
فزيکی و توانايي جسمی در حدی نيستند که از عهدهی اين
کار شاقه بهگونهی درست و اساسی آن برايند .لذا نياز است
تا به جای آنها و ديگر کارمندان خيالی رياست تنظيف
افراد جوان و بيشتر استخدام گردد تا گره از کار بگشايند.
 تا جايیکه نويسنده در جريان تحقيق ديده است،
بخش عمدهای از کار بارگيری وسايط به زور بازوي
کارمندان پير و ناتوان شهرداری در عدم موجوديت وسايل
پيش رفته و مدرن روز صورت میگيرد .اين مسئله تاثير
کام ًال مستقيم در حجم کارهايي انجام شده در طول روز
و قدرت کاری کارمندان تنظيف برای روزهاي بعدی دارد.
لذا نياز است تا شهرداری کابل در اين قسمت يک مقدار
عاقالنه برنامهريزی نموده و به اين مشکل رسيدگی نمايد.
 از آنجايیکه ديده شده است شرکتهاي خصوصی
عالقهمند اند تا در اين قسمت در کنار شهرداری کابل
در بدل حق الزحمه از مردم در ناحيههاي مختلف از شهر
فعاليت نمايند ،اين شرکتها جدا از اينکه توسط شهرداری
کابل تشويق و حمايت نمیگردند ،در خيلی موارد به کار
شکنیهايي هم روبهرو شده و وادار شدهاند که دست از کار
بکشند .نياز است شهرداری کابل به آنها به ديده همکار
نه رقيب ،نگريسته و بهگونهی تيموار برای هدف مشترک
شان که همان پاک کاری شهر از زبالهها میباشد ،رسيدگی

نموده و به اين مالمتی پايان بخشد.
 در ارتباط به آگاهیدهی و مسئوليتپذيری
شهروندان:
 نياز است تا دولت و شهرداری برنامههاي
آگاهیدهی را از طريق رسانههای موجود در شهر روی
دست گرفته و بدينشيوه در مورد چهگونگی برخورد
مسئوالنهی شهروندان با زبالهها ،تاثيرات منفی زباله
روی صحت ،آبهايي سطحی ،آبهايي زيرزمينی ،محيط
زيست ،اقتصاد ،زيبايي شهر و استفادهی مثبت از زبالهها و
چهگونگی کاهش زبالهها (سه آر) و در ضمن ازدياد ماليه
(تطبيق پی پی پی) روی شرکتهايي که توليدات شان
بيشتر باعث ايجاد زباله در شهر کابل میگردد ،وضع و آنها
را وادار نمايد تا با زبالههاي توليد شدهای شان مسؤالنه
برخورد نمايند.
 در مورد تطبيق قوانين و مقرارت:
 نياز است تا قوانين از الي اوراق و کتابها کشيده
شده و در جامعه تطبيق گردد .با کسانيکه حاضر نيستند
در جامعه مسؤالنه زندگی نمايند و به قوانين ارزش دهند،
برخورد قانونی صورت گرفته و جريمههاي مالی باالی
آنها وضع گردد تا بدينوسيله هم بنه مالی و اقتصادی
دولت قوی گردد و در کنار آن جامعه به طرف قانونمداری
سوق داده شود.
 الزم است با کسانيکه زبالهها را در گوشه و کنار
شهر آتش میزنند و میسوزانند ،برخورد قانونی صورت
گيرد تا بدينوسيله توانسته باشيم در بهبود وضعيت محيط
زيستی شهر کاری مفيد و مثبتی را انجام داده باشيم.
 در رابطه به نظارت و استفاده بهينه از زباله:
 جهت رسيدگی بهتر به امور کاری رياست تنظيف
نياز است تا کارکردهاي اين رياست توسط يک اداره
مستقل و با صالحيت نظارت و ارزيابی گردد .اين مسئله
میتواند در کاهش فسادی که هم اکنون در اداره تنظيف
شهرداری و در کل در شهرداری کابل وجود دارد ،مفيد
واقع شده و افراد فاسد و کم کار بدينشيوه شناسايي و به
پنجهی قانون سپرده شوند.
 نياز است تا شهرداری کابل در قسمت استفادهی
مثبت از زبالههاي شهری ،اقدامات الزم را روی دست
گرفته و از اين طاليکثیف استفاده بهينه نموده و انرژی
پاک و ارزان قيمت را در اختيار مردم قرار دهد تا ديگر
نياز نباشد که زمستانها دود بخاری تنفس کنيم و آگاهانه
به مرگ خوش آمديد بگويم .عالوهبرآن دولت بايد ادارات
مسئول ،تمویلکنندهها و کشورهاي همکارش را تشويق
و وادار نمايد تا در قسمت تطبيق پروسه (سه آر) کارهاي
بنيادی نه عوامفريبانه را روی دست گرفته و در قسمت
ايجاد ،ترويج و تطبيق آن مردم را آگاهی داده و ياری
رساند.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

در وصف فرآوردهها

سابق ما یک معلم داشتیم .شیوهی تدریس او متفاوت بود .مثالً فرض
کنید درس امروز فرآوردههاست .هر معلمی دیگر اگر جای او بود ،اول
فرآورده را تعریف میکرد .اما او پیش از تعریف ،مثال میآورد و بعد از
شاگردانش میخواست که موضوع درس را تعریف کند .حاال شام را به
شیوهی او به خواندن چند مثال در مورد فرآورده دعوت میکنم.
 -1شامپو :همه ما شامپو را میشناسیم .شامپو فرآوردهی است که ما
در زندگی روزانهی خود از آن برای شسنت موها و بدن خویش استفاده
میکنیم .ممکن در جاها و کارهای دیگر هم کاربرد داشته باشد .ربطی
هم ندارد ما بندهی صالح خداوند باشیم یا بندهی عاصی و سیهرویش ،از
هر طیفی که باشیم ،شامپو را میشناسیم و از آن در زندگی خویش بهره
میبریم.
 -2یخنقاق :یخنقاق هم یک فرآورده است .مهم نیست چارخانه
چارخانه باشد یا ساده ،رسخ باشد یا سفید .اما اکرثیت شهروندان کابل
یخنقاق سفید را خوش ندارند ،بهخاطریکه تا بپوشیم و از خانه حرکت
کنیم ،هنوز در مکتب یا دانشگاه یا محل کار نرسیدهایم که دور یخنش
بیرق داعش میشود .البته یک تعداد هستند که اگر یخنقاق سیاه هم
بپوشند ،باز منیتوانند فرهنگ ضعیف متیزپوشی خویش را پنهان کنند،
چون اگر نزدیکاش بنشینیم ،عطر عرق زیر بغلش که ماههاست روی
یخنقاقش تنلبار شده ،به آدم میگوید که الفرارو اشد منالقرار!
 -3چوکی :چوکی نیز یک فرآورده است که همه آن را میشناسیم .البته
چوکی تا چوکی .چوکیایکه در صنف مکتب است با چوکیایکه در
پارملان است فرق دارد .در حالیکه هر دو ممکن است از چوب و یکمقدار
پنبه و تکه یا فلز ساخته شده باشد ،اما اعتباری که ما برای هرکدام قایلیم،
ارزش هر کدام را متفاوت میسازد .بسا آدمها از ارزشهای مزخرف عبور
میکنند تا به چوکی مکتب برسند و بسا کسان دیگر ،دست به دامن
مزخرفاتی چون دروغ ،تقلب ،فریب و زورگویی میشوند تا به چوکی
پارملان برسند.
 -4پیچکاری :پیچکاری که به وسیلهی زورگویی داکرتان نیز مشهور
است نیز یک فرآورده است .بستگی دارد که از پیچکاری چهگونه استفاده
میشود .مثالً یک نفر مریض است ،پیش داکرت میرود .چون اینجا
افغانستان است ،داکرت خیلی زود تصمیم میگیرد که او را پیچکاری کند.
یک نفر دیگر که مثالً زیر پل سوخته است ،منیدانم چه خاکمرضی را
توسط پیچکاری در آن ویرانمندهاش تزریق میکند .میان تزریقی که
داکرت میکند و تزریقی که یک معتاد میکند ،یک تفاوت بنیادین است.
 -5بنیادین :بنیادین فرآورده نیست .گفتم یک توضیح مخترص بدهم،
از وقتی که ارشف غنی رییس جمهور شده ،هرجا که بنیادین مینویسم یا
میگویم ،فکر میکنم یک سخن کامالً بیمعنا گفتهام.
 -6چاقو :خدا مرا نبخشد اگر در پی ترویج خشونت باشم .چاقو هم یک
فرآورده است .در این اواخر در مربوطات حوزهی ششم امنیتی زیاد از آن
استفاده میشود .تعدادی از جوانان که معلوم نیست از کجا اند ،شبها
کوچه به کوچه میگردند تا عابری را گیر بیاورند و جیبش را خالی کنند.
اول در کامل انسانیت چاقوهای خویش را نشان میدهند و از عابر مذکور
محرتمانه خواهش میکنند که هرچه داری از جیبت بکش! بعد اگر عابر
تعلل کرد ،اول خوب یک لت فرمایشی میکنند ،بعد جیبهایش را خالی
کرده به خانه میفرستند .نه اینکه خدای نخواسته نصفهای شب این
کار را بکنند ،نه! اول شب ،مخصوصاً که این اواخر کوچهها تاریکتر
از همیشه اند؛ احوال جیبهای مردم را میگیرند .حتا گفته میشود به
خانهها وارد میشوند .خوبی کار در این است که هوا رسد است و حوزه
ششم هم هیچ خرب ندارد.
 -7رتبه :رتبه هم یک فرآورده است .هامن آهنی که روی بازوی یک
نفر نصب میکند و باعث میشود نفر مذکور بقیه شهروندان را در مقام
نوکری خویش بداند .دخرتبازیهای امران حوزهی سوم و سیزدهم،
جنجال شان و در نهایت پیامن دخرتاتژیک شان یاد تان است؟ همه از
خیر رس رتبه بود.
 -8موترهای شهرداری :موترهای شهرداری را دیدهاید؟ شاید در این
اواخر ندیده باشید ،اما قبالً وجود داشت و گاهگاهی زبالهها را از کنارههای
رسک به بیرون از کابل منتقل میکردند .موترهای شهرداری تنها
موترهایی است که مقامات با آنها فامیل خویش را به چکر و شهرگردی
منیبرند .باقی متامی موترهای دولتی هم در خدمت دولت است هم در
خدمت خانوادهی مقامات .حتا ما دیدهایم که با موترهای دولتی ،چوب،
زغال ،گوسفند ،آرد و برنج هم انتقال میدهند.
 -9رهربان :رهربان هم فرآوردهاند .تا به حال هرچه مثال آوردیم ،این
ما بودیم که از فرآورده بهره میگرفتیم .اما رهربان تنها فرآوردههاییاند که
از ما بهره میبرند .هر رقم هم که دل شان خواست ،ما هم که الحمدلله
راهگم کردهایم و هیچ کاری از دست ما ساخته نیست .شاید هم ساخته
است ،اما فعالً ما تصمیم نداریم میزان بهرهی رهربان جامعه را کاهش
دهیم.
حاال فهمیدید فرآورده چیست؟ سخی جان! بلند شو بگو فرآورده
چیست و یک مثال بیاور!
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روسیه و طالبان
گذشته را جبران میکنند
متحد جدید مسکو در افغانستان
منبع :فارین ا ِفرز/جاوید احمد
ترجمه :حمید مهدوی

طالبان که زمانی منفور بودند ،اکنون از سوی چندین بازیگر قدرتمند منطقهای استقبال
میشوند .حتا روسیه ،دشمن تاریخی این گروه ،اخیرا ً برای تشریک معلومات استخباراتی
علیه دشمن مشترک داعش به این گروه روآورده است .ضمیر کابلوف ،فرستادهی ویژه
روسیه در افغانستان ،اخیرا ً گفت« :منافع طالبان به صورت عینی با [منافع] ما تطابق دارد».
کابلوف ،افسر پیشین کی.جی.بی (سازمان استخبارات روسیه) که در اواسط دهه ،1990
پس از گرفتاری یک هواپیمای روسی و گروگانگیری هفت روسی توسط این گروه با رهبران
آن مذاکره کرد ،این همکاری جدید را با استدالل عقلی توجیه کرد و گفت که «طالبان
افغانستان و پاکستان گفتهاند که ابوبکر البغدادی را بهعنوان خلیفه به رسمیت نمیشناسند،
که بسیار مهم است» .با این حال ،چنین اتحاد کوتاه بینانه ،برای افغانستان و منطقه
خطرات امنیتی حیاتی به همراه دارد.
روسیه از دیروقت بدینسو نگران بوده است که جهادیها از منطقهی قفقاز این کشور و
جمهوریهای شوروی سابق به صفوف داعش در سوریه و عراق خواهند پیوست و سپس با
مهارتها و سالحهای جدید به کشور بازخواهند گشت .در افغانستان ،بهصورت مشخص،
روسیه گروه محلی وابسته به داعش را که به دولت اسالمی خراسان شهرت دارد ،یک
تهدید میداند .گروه وابسته به داعش در افغانستان ،از اعضای ناراضی طالبان افغانستان و
پاکستان تشکیل شده است و ایاالت متحده اخیرا ً ،یک سال پس از ایجادشدن آن در ماه
جنوری  ،2015آن را یک گروه تروریستی خارجی خواند .از این رو ،پنتاگون اکنون به ارتش
امریکا اجازه داده است تا علیه داعش در افغانستان دست به حمله بزند.
در جریان سال گذشته ،این گروه با جنگ برسر کنترل قلمرو و سربازگیری ،رهبری طالبان
را به چالش کشیده است و نظر به [گزارش] سازمان ملل متحد در  25والیت از  34والیت
افغانستان حضور دارد .این گروه یک تعدادی از مشاوران ارشد و سربازان طالبان را جذب
کرده است (که باتوجه به معاش دو تا سه برابر باالتری که نظر به طالبان به سربازان تازه
پرداخت میکند ،جای تعجب ندارد) .اخیرا ً این گروه ایستگاه رادیویی رادیو خالفت را راه
اندازی کرد تا در برنامهی  90دقیقهای روزانه به زبان پشتو و دری تبلیغات کرده و محبوبیت
کسب کند .در مورد اینکه این گروه چهقدر قدرتمند است ،حمایت مالی و مادی از کجا
دریافت میکند ،چه تعداد سرباز دارد و رهبری مرکزی داعش چهقدر بر آن کنترول دارد،
معلومات اندکی وجود دارد .به نظر نمیرسد که محبوبیت این گروه در حال رشد باشد ،هرچند
جان کمپبل ،فرمانده نیروهای بینالمللی در افغانستان ،در ماه دسامبر گفت که این گروه در
افغانستان بین  1000تا  3000جنگجو دارد و اگر به حال خودش واگذار شود ،محبوبیتش
بیشتر خواهد شد .جانان موسی زی ،که تا ماه گذشته سفیر افغانستان در پاکستان بود ،ادعا

کرد که جنگجویان داعش از طریق پاکستان وارد افغانستان میشوند.
برای مسکو ،اینکه داعش در حیاط خلوت خود روسیه قویتر میشود ،نگران کننده
است؛ بهویژه پس از آنکه روسیه در اواخر سال گذشته علیه شاخه اصلی داعش و تقویت
بشاراالسد ،متحدش در سوریه ،حمالت هوایی را راه اندازی کرد .موجودیت چنین گروهی
که برای مسلمانان ناراضی جذابیت دارد ،در نزدیکی مرز [روسیه] خطر کالنی است .نزدیک
به  16میلیون روس مسلمان هستند ،اکثریت آنها سنی مذهب و عمدتاً در منطقهی شمالی
قفقاز مستقر هستند .حدود  5درصد مسلمانان روسیه سلفی یا وهابی اند که محافظه کارترین
نوع اسالم است و داعش به آن اعتقاد دارد.
در منطقهی قفقاز ،دو جناح ستیزهجو بهطور ویژهای رهبران روسیه را رنجاندهاند :امارت
قفقاز که با جبهه النصره القاعده در سوریه ارتباط نزدیک دارد و والیت قفقاز دولت اسالمی
که یک شاخه داعش است .هرچند در آغاز ،روسیه گسترش [نفوذ] داعش را یک مزیت
میدانست ،چون توجه ایاالت متحده را از آشفتگی در اوکراین به سمت دیگری جلب میکرد
و ستیزهجویان را از قفقاز جذب میکرد ،اکنون اما این گروه [برای روسیه] یک مسئولیت
است .برآوردهای استخبارات روسیه نشان میدهد که حدود  2400تن از قفقاز به داعش
پیوستهاند( .برآوردهای دیگر نشان میدهد که بین  5000تا  7000داوطلب از روسیه و
آسیای مرکزی به این گروه پیوستهاند) .اگر این جنگجویان از بمباردمان روسیه به دنبال
چراگاههای سبز فراری شوند ،احتماالً آنها راهی شرق خواهند شد تا به کشورشان برگردند
و راه برگشت از افغانستان میگذرد.
با این حال ،برخالف شرق میانه ،جاییکه روسیه موافقتنامههای تشریک معلومات
استخباراتی را با عراق ،ایران و سوریه امضا کرده است ،رسایی و تواناییهای مسکو در
افغانستان محدود است .این کشور به سادگی مانند ایاالت متحده چیزی شبیه شبکه
استادانهای از استخبارات و نظارت انسانی و فنی در اختیار ندارد .این فقدان منابع است
که باعث شد روسیه ،بهجای همکاری با حکومت افغانستان در مبارزه مشترک علیه تهدید
داعش ،به دنبال یک شریک غیرعادی در گروه طالبان برود .در چند ماه گذشته ،طالبان
حمالت خشونتآمیز شان علیه حکومت افغانستان را تشدید کردهاند .این گروه به صورت
موقت والیت قندوز را تصرف کرد ،حملهای خونینی را در هلمند راهاندازی کرد ،کارمندان
رسانهای افغانستان را کشت و از شرکتهای مخابراتی افغانستان مالیات محافظتی
درخواست کرد .در همین حال ،طالبان از سازمان ملل خواسته است تا به عنوان شرطی
برای گفتوگوهای صلح ،تحریمهایش را برداردکه رهبران این گروه را قادر خواهد ساخت
آزادانه سفر کنند و داراییهای مالی شان آزاد شود.
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در جریان سال گذشته ،این گروه با جنگ بررس کنرتل
قلمرو و رسبازگیری ،رهربی طالبان را به چالش کشیده
است و نظر به [گزارش] سازمان ملل متحد در 25
والیت از  34والیت افغانستان حضور دارد .این گروه
یک تعدادی از مشاوران ارشد و رسبازان طالبان را
جذب کرده است (که باتوجه به معاش دو تا سه برابر
باالتری که نظر به طالبان به رسبازان تازه پرداخت
میکند ،جای تعجب ندارد) .اخیراً این گروه ایستگاه
رادیویی رادیو خالفت را راه اندازی کرد تا در برنامهی
 90دقیقهای روزانه به زبان پشتو و دری تبلیغات کرده و
محبوبیت کسب کند .در مورد اینکه این گروه چهقدر
قدرتمند است ،حامیت مالی و مادی از کجا دریافت
میکند ،چه تعداد رسباز دارد و رهربی مرکزی داعش
چهقدر بر آن کنرتول دارد ،معلومات اندکی وجود دارد.
به نظر منیرسد که محبوبیت این گروه در حال رشد
باشد ،هرچند جان کمپبل ،فرمانده نیروهای بیناملللی
در افغانستان ،در ماه دسامرب گفت که این گروه در
افغانستان بین  1000تا  3000جنگجو دارد و اگر به حال
خودش واگذار شود ،محبوبیتش بیشرت خواهد شد.
جانان موسی زی ،که تا ماه گذشته سفیر افغانستان در
پاکستان بود ،ادعا کرد که جنگجویان داعش از طریق
پاکستان وارد افغانستان میشوند.
طالبان ،به نوبت خود ،به کار با روسیه برای یک مدت زمانی عالقهمندی نشان دادهاند،
هرچند تعدادی از رهبران طالبان با گروههای مجاهدین روابط نزدیک دارند که شورویها
را از افغانستان بیرون راندند« .دیلی بیست» از یک رهبر طالبان نقل قول کرده است که
«اگر میتوانیم با غرب صحبت کنیم ،صحبت با روسها و همسایههای افغانستان در شمال
چه مشکلی دارد؟» .مطمئناً ،طالبان همکاری روسیه را مسیری برای [دست یافتن] به
مشروعیت سیاسی و دست باال داشتن نسبت به داعش میدانند.
گفتوگوهای جاری میان روسیه و طالبان که قرار گزارشها در سال  2013آغاز شد ،در
دایرههای بسته حفظ شده است و از آنجاییکه این گروه به چندین گروه مختلف انشعاب
کرده است ،مشخص نیست که روسیه با کدام جناح مشخص طالبان کار میکند .در حال
حاضر ،گفتوگوها میان دو طرف به شکل پنهانی در تاجیکستان انجام شده است که
سازمانهای استخباراتی آن مشتریان روسیه بودهاند .گزارشها نشان میدهد که روسیه به
طالبان ،در بدل کمک آن ،انبار کالن اسلحه فراهم کرده است ،ادعاهایی که مسکو آن را
رد کرده است .در عین زمان ،طالبان دستهی  1000نفری نیروهای ویژه ایجاد و اعزام کرده
است ،که مسلماً توسط استخبارات روسیه تجهیز شده است تا با داعش بجنگد .گذر زمان
خواهد گفت که آیا روسیه حمایتش از طالبان را بیشتر افزایش خواهد داد یا خیر.
گذشته از انگیزهی واقعی امنیتی روسیه ،اتحاد آن با یک گروه ستیزهجو که میخواهد
حکومت افغانستان را سرنگون کند ،با منافع افغانستان مغایرت داشته و خطر تیرگی روابط
مسکو با کابل را به همراه دارد .مهمتر از آن ،معامالت روسیه با طالبان میتواند ستیزهجویی
را علیه حکومت افغانستان تقویت کرده و تالشها در زمینه برچیدن افراطگرایی از منطقه را
پیچیدهتر سازد .عالوه برآن ،در رویکرد روسیه در زمینهی مبارزه با داعش تضاد آشکار وجود
دارد .از یک طرف این کشور معلومات استخباراتی حیاتی و احتماالً اسحله را در اختیار
طالبانی که مسکو از دیروقت بدینسو آنرا یک سازمان تروریستی میخواند ،قرار میدهد؛
اما از طرف دیگر ،این کشور همچنان برای حکومت افغانستان اسلحه و سخت افزار نظامی
فراهم میکند تا جلو گروههای بنیادگرایی مانند داعش و طالبان را بگیرد.
باید نه با نیازهای امنیتی روسیه برخورد سبکسرانه شود و نه با خطر کالنتر تقویت یک
گروه بنیادگرا علیه گروه دیگری .افغانها طبعاً در مورد ناامنی بیشتر نگرانند .براساس یک
نظرسنجی اخیر «بنیاد آسیا» ،نزدیک به دو سوم افغانها نگران امنیت شخصی شان هستند.
افغانهای عادی هیچ تفاوتی میان داعش و طالبان نمیبینند ،عمدتاً به این دلیل که این دو
گروه تاکتیکهای مشابهی به کار بردهاند و عامالن اصلی ناامنی فزاینده در کشور هستند.
در حال حاضر ،روسیه و طالبان متحدان راحتی علیه داعش هستند ،تهدیدی که به اندازه
کافی کالن است تا سالها خصومت دو طرف را تحت الشعاع قرار بدهد .با این وجود،
فرصتهای فراوانی وجود دارد تا این اتحاد نوپای روسیه و طالبان درهم بشکند و پیامدهای
خطرناکی برای افغانستان داشته باشد .در پایان ،در برخی از روابط عجیب و غریب سیاست
ناگزیری نتیجه میدهد ،اما نباید به قیمت قمارزدن ثبات افغانستان و امنیت منطقه باشد.

طالبان ،به نوبت خود ،به کار با روسیه برای یک
مدت زمانی عالقهمندی نشان دادهاند ،هرچند
تعدادی از رهربان طالبان با گروههای مجاهدین
روابط نزدیک دارند که شورویها را از افغانستان
بیرون راندند« .دیلی بیست» از یک رهرب طالبان
نقل قول کرده است که «اگر میتوانیم با غرب
صحبت کنیم ،صحبت با روسها و همسایههای
افغانستان در شامل چه مشکلی دارد؟» .مطمئناً،
طالبان همکاری روسیه را مسیری برای [دست
یافنت] به مرشوعیت سیاسی و دست باال داشنت
نسبت به داعش میدانند.
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انتقادها نسبت به قوانین آمریکا
برای مداخلهی نیروهایش در جنگ افغانستان
وال اسرتیت ژورنال/جسیکا دوناتی و حبیب خان توتاخیل
ترجمه :معصومه عرفانی

سربازان نیروهای ویژهی ایاالت متحده بارها توسط نیروهای
افغان برای کمک به جلوگیری از اشغال والیت هلمند توسط
طالبان و مقابله با تجارت پرسود هروئین در این والیت فرا خوانده
شدهاند .اما دستاوردهای حداقل سه عملیات نظامی اخیر ،که
در آنها یک سرباز آمریکایی کشته شده و حداقل سه نفر دیگر
زخمی شدند ،معکوس شده است و طالبان این منطقه را بار دیگر
اشغال کردند.
این وضعیت ،فشارها را از سوی مقامات نیروی ائتالف و
افغانستان بر دولت اوباما باال برده است تا قوانین خود را در رابطه
با نقش ایاالت متحده تغییر داده و به نیروهای این کشور نقش
بیشتری در عملیات نظامی و آزادی عمل بیشتری در فراخواندن
پشتیبانی هوایی و استفاده از نیروهای زمینی بدهد.
به گفتهی اعضای نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا ،فرماندهان
نظامی ایاالت متحده میگویند که آنها بارها نیروهای خود را
بههدف پیشرفتهایی که ثابت شده است زودگذر هستند ،در
معرض خطر قرار دادهاند.
یکی از مشاوران آمریکایی به نیروهای ائتالف در هلمند که این
قوانین را غیرقابلدرک میخواند ،گفته است« :ما ظرفیت نابودی
تهدید طالبان را داریم .اما به دلیل قواعد مربوط به نقش ما در
درگیریها در ماموریت جدید ،دستان ما بسته است».
این قوانین یک سال قبل تغییر کردند؛ زمانی که آمریکا و متحدان
آن ماموریت رزمی خود را به پایان رسانده و تالشهای تازهای
شامل آموزش ،مشاوره و کمک به نیروهای افغان و اجرای
عملیاتهای ضدتروریستی درصورت نیاز ،را آغاز کردند.
براساس قوانین جدید ،ارتش ایاالت متحده نمیتواند به تنهایی
شبهنظامیان را فقط به این دلیل که آنها بهعنوان اعضای طالبان
شناسایی شدهاند ،هدف قرار بدهد .نیروهای ایاالت متحده در
صورتی میتوانند اقدام کنند که طالبان آنها یا متحدان آنها در
ناتو را تهدید کنند ،اما اجازه ندارند از نیروهای افغان حمایت کنند،
به جز در مواردی که فرماندهان مورد فوقالعاده بدانند یا زمانی
آنها توسط نیروهای ایاالت متحده همراهی میشوند.
بخشی از این تغییرات به این دلیل رخ داده است که ایاالت
متحده برای پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان و همچنین آشتی با
دولت افغانستان تالش میکند ،درحالیکه مسئولیت اصلی مبارزه
را به نیروهای افغان سپرده است.
ا َش کارتر ،وزیر دفاع ایاالت متحده ،روز پنجشنبه در کنفرانسی
خبری در پنتاگون گفت که قوانین فعلی «به ما اجازهی کاری را
میدهند که ما باور داریم باید انجام شود».
اما او اضافه کرد که رییسجمهور اوباما در گذشته شیوههای
عملیاتی را در پاسخ به شرایط تغییر داده است .آقای کارتر گفت:
«و شما میتوانید انتظار داشته باشید که در آینده نیز این اتفاق رخ
بدهد .او نشان داده است که این ممکن است».
درعینحال ،اکنون که طالبان درحال انجام تالشهایی هماهنگ













برای بهدستگرفتن کنترل والیت هلمند و تضمین سهم خود در
تجارت هروئین– منبع مهمی از درآمدها برای این جنبش بنیادگرای
اسالمی -در آنجا هستند ،نگرانی فزایندهای در ارتش ایاالت
متحده بهوجود آمده است که این والیت ممکن است سقوط کرده
و واکنشی زنجیرهای در سراسر جنوبغرب افغانستان آغاز کند.
مقامات ائتالف میگویند باوجود آبوهوای زمستان ،زمانی که
معموالً درگیریها در افغانستان آرام میگیرند ،انتظار میرود
تعداد نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) و ایاالت
متحده که در هلمند مستقر شدهاند ،در اوایل سال جاری از 300
نفر در ماه دسامبر به  500نفر افزایش یابد.
به گفتهی یکی از مقامات ائتالف ،زنگ خطر در والیت هلمند،
در ماه اکتوبر به صدا درآمد؛ زمانیکه جنگجویان طالبان مناطقی
را در باباجی ،روستایی که از پایتخت هلمند شهر لشکرگاه ،حدود
ده دقیقه با ماشین فاصله دارد ،به کنترل درآوردند .بهنظر میآمد
طالبان ناگهان آمادهی تصرف سراسر این والیت هستند.
این مقام گفت« :ما نمیدانستیم اوضاع در هلمند تا چه اندازه
وخیم است .این یک شوک بسیار ناخوشایند بود».
زمانی که طالبان به لشکرگاه نزدیک شدند ،فرماندهان نظامی
افغانستان از ایاالت متحده درخواست کمک کردند .به گفتهی
پولیس و مقامات محلی ،نیروهای ویژهی ایاالت متحده بههمراه
کماندوهای افغان ،در کامیونهای زرهی وارد شده و خطوط
طالبان را درهم شکستند.
در نبردی دو روزه ،حمالت هوایی ،جنگجویان طالبان را که
درحال فرار نیز مبارزه را ادامه میدادند پراکنده کردند .نیروهای
پشتیبانی بریتانیا و ایاالت متحده که برای کمک به این عملیات
اعزام شده بودند ،از یک ساختمان سابق سازمان استخباراتی
افغانستان در شهر لشکرگاه بهعنوان پایگاه استفاده کردند.
پشتیبانی از سوی ایاالت متحده و دیگر نیروهای بینالمللی
حیاتی بود.
یکی از فرماندهان پولیس ،محمد سرور قدرت ،گفت« :اگر
خارجیها کمک نکرده بودند ،هلمند تاکنون سقوط کرده بود».
بااینحال ،این پیروزی کوتاهمدت بود .چند هفته بعد ،طالبان
بازگشتند .با حضور طالبان در فاصلهی  2مایلی از این منطقه با
 20000سکنه که در خانههایی خشتی زندگی میکنند ،باباجی بار
دیگر آمادهی نبرد است.
در یکی از ایستهای بازرسی در مرز باباجی ،نیروها عقب نشینی
کردند و دلیل شکستهای اخیر خود را خستگی زیاد و عدم
پشتیبانی از سوی ارتش دانستهاند.
فرماندهی پولیس ،غالم وال ،گفت« :پولیس هرآنچه در توان
دارد انجام میدهد ،اما آنها بسیار خسته هستند .این خط مقدم
ما است .جنگ ادامه دارد».
به گفتهی مقامات افغان و آمریکایی ،پس از عملیات باباجی،
نیروهای ویژهی ایاالت متحده بارها در مناطق مهم استراتژیک
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یکی از مشاوران آمریکایی به نیروهای ائتالف
در هلمند که این قوانین را غیرقابلدرک
میخواند ،گفته است« :ما ظرفیت نابودی
تهدید طالبان را داریم .اما به دلیل قواعد
مربوط به نقش ما در درگیریها در ماموریت
جدید ،دستان ما بسته است».
این قوانین یک سال قبل تغییر کردند؛ زمانی
که آمریکا و متحدان آن ماموریت رزمی خود
را به پایان رسانده و تالشهای تازهای شامل
آموزش ،مشاوره و کمک به نیروهای افغان و
اجرای عملیاتهای ضدتروریستی درصورت
نیاز ،را آغاز کردند.
براساس قوانین جدید ،ارتش ایاالت متحده
منیتواند به تنهایی شبهنظامیان را فقط به این
دلیل که آنها بهعنوان اعضای طالبان شناسایی
شدهاند ،هدف قرار بدهد .نیروهای ایاالت
متحده در صورتی میتوانند اقدام کنند که
طالبان آنها یا متحدان آنها در ناتو را تهدید
کنند ،اما اجازه ندارند از نیروهای افغان
حامیت کنند ،به جز در مواردی که فرماندهان
مورد فوقالعاده بدانند یا زمانی آنها توسط
نیروهای ایاالت متحده همراهی میشوند.
والیت به کمک نیروهای دولت افغانستان آمدهاند.
یک مشاور نیروهای ائتالف در هلمند گفت« :ما خیلی دیر به
کمک خواسته شدیم .روشن است که طالبان قصد دارند درطول
زمستان جنگ را ادامه بدهند».
ارتش ایاالت متحده در رابطه با عملیاتهایش در افغانستان
اظهار نظر نمیکند ،اما مشاور آمریکایی ائتالف و نیروهای
ایاالت متحده گفتهاند که تعدادی از عملیاتها ناموفق بودهاند.
در ولسوالی سنگین والیت هلمند ،جایی که در مسیر یکی از
مهمترین جادههای قاچاق مواد مخدر قرار دارد ،یک سرباز
نیروهای ویژه ،زمانی که در اوایل ماه دسامبر بر یک زمین
مینگذاریشده قدم گذاشت ،هر دو پای خود را از دست داد.
عملیات دستاوردهای پایدار اندکی داشته است و در اوایل این
ماه ،نیروهای افغان بار دیگر برای مداخلهی ایاالت متحده برای
نجات این منطقه از سقوط درخواست کمک کردهاند.
یکی از عملیاتهای ایاالت متحده در شهر مارجه در اوایل این
ماه ،بهشکلی ناخوشایند پیش رفت؛ جنگجویان طالبان یک
سرباز نیروهای ویژه را کشتند و یکی از هلیکوپترهای فرستادهشده
برای نجات اعضای تیم را سقوط دادند.
قوانین مداخلهی ایاالت متحده ،تنها دلیل خشم فرماندهان
آمریکایی نیستند .آنها میگویند که افسران و دیگر اعضای
ارتش افغانستان ،درحال فروش سالح و امکانات دیگر به طالبان
هستند .فرماندهان و مشاوران نظامی ایاالت متحده عالوه
کردهاند که این عمل بهگونهای سیستماتیک و گسترده انجام
میگیرد.
همچنین دیپلماتها و مقامات نظامی ایاالت متحده ،و مقامات
دولت افغانستان ،به جنگهایی اشاره میکنند که در آن نیروهای
امنیتی افغانستان بدون مبارزه تسلیم شدهاند .یک گزارش
محرمانهی  13صفحهای دولت افغانستان که به دست «وال
استریت جورنال» رسیده 20 ،نمونه از سالحهایی که به طالبان
داده شده است را فهرست کرده است.
در یک مورد ،زمانی که سربازان افغان در ماه اگست ،پایگاهی
در ولسوالی موسیقلعه را پس از آنکه موردحمله قرار گرفتند رها
کردند 30 ،وسیلهی نقلیهی زرهی 10 ،وسیلهی نقلیهی سالحدار،
و  21کامیون تدارکات به دست طالبان افتاد .همچنین طالبان
صدها راکت ،خمپاره و جعبههای گلولههای مسلسل را تصاحب
کردند.
در منطقهی نوزاد ،بیش از  40کامیون و وسایل نقلیهی زرهپوش،
همراه با دهها اسلحه و هزاران گلوله ،بدون مقاومت درگیری ،تنها
در یک روز در ماه دسامبر به طالبان تسلیم شد.
در این گزارش دولت افغانستان آمده است« :اردوی ملی فاقد
روحیه ،انگیزه ،عزم و اراده برای مبارزه است .این مشکل در تمام
سربازان اردوی ملی وجود دارد و تا حد زیادی به رهبری اردوی
ملی مربوط میشود».

سخیداد هاتف

رادیو خالفت
آدم نمیداند از شنیدن بعضی خبرها باید خوشحال
شود یا بدحال .نابود شدن ایستگاه رادیویی رادیو
خالفت در یکی از والیات کشور مردخیز ما از
این جنس خبرهاست .گفته شد که ساختمان این
رادیو بمباران شده و ،برخالف انتظار ،بمبهایی
که انداخته شدهاند به حد کافی قوی بودهاند و
توانستهاند آن رادیو را از بین ببرند .گفتم «بر خالف
انتظار» ،چون معموالً دیدهایم که بمبهای ناتو و
دولت افغانستان طوری طراحی شدهاند که وقتی
در میان برادران ناراحت منفجر میشوند ،کسی را
افگار نکنند .به همین خاطر هم هست که هر چه
دولت بمب میریزد ،برادران هرهر میخندند.
به هر حال ،حرف سر این بود که از نابود شدن
رادیو شریعت در ننگرهار خوشحال باشیم یا
غمگین .از یک سو ،آدم وقتی میبیند طالبان از
جیب خود پول میپردازند و رادیو میسازند تا از آن
رادیو خود را دوباره معرفی کنند ،چنین اقدامی را
باید ارج نهاد .چرا؟ برای این که بسیاری از مردم
سلحشور افغانستان پاک از یاد بردهاند که طالبان
چهگونه آدمهایی هستند .این رادیو میتوانست
خاطرات شیرین مردم از این گروه را تازه کند.
با این حساب ،از بمباران شدن این رادیو باید
غمگین بود .ولی از سویی دیگر ،جای مسرت
است که مدیران رادیو شریعت در زمان بمباران
در محل نبودهاند (چون در ارگ و نهادهای دولتی
تشریف داشتهاند) و در نتیجه آن رادیو چیز مهمی
از دست نداده .مثالً محترمه هما سلطانی ،یعنی
یک استیشن کامل طالبان ،در پارلمان است و
روزانه از همان جا بهصورت زنده پخش میشود.
اصالً هم رادیو باید همین قسمی باشد .یعنی هر
طرفدار برادران ناراحت باید خودش به تنهایی یک
استیشن باشد .این قسمی بمباران کار نمیدهد.
شما میروید به ننگرهار و در آن جا بر ساختمان
بمب میریزید ،اما همشیره کل دستگاه تبلیغاتی
خود را به داخل پارلمان برده .حاال بیا پارلمان را
بمباران کن.
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بگو مگو از
Sahra Mosawi
اول :امروزه ( همني روزگاري خاك بر رسي كه ديگرملتها
دنبال خانه ديگري در فضا میگردند و من و تو بدبخت در
پايتخت كشور نه آب داريم و نه برق كه حامم كنيم) همني
امروزه كه قهرمانان ورزيش ،سينامیي و رسانهاي كشورمان،
درآب غرق میشوند و در جنگل گم تا به يك مرت زمني امن
خدا برسند بلكه بقيه عمر خود را زندگي كنند نه اينكه مثل خربنگاران تلويزيون طلوع
تكه تكه شوند و جزغاله شوند!!! همني امروزه كه كثافت و زشتي از در و ديوار خانه مان
میبارد ،درد من و تو اينست كه يك از تو مشهورتر شده!؟ يك عكس فيسبوكش از ١٠٠
تا اليك به  ٥٠٠تا اليك رشد كرده! مشهور شدن در جامعه كابيل و افغاين نه توانايى زياد
الزم دارد و نه هم كار سختي است .چهار تا عكس فيسبويك و يك هفته از اين تلويزيون
به آن تلويزيون گشنت و در مورد هر چيز نظر يبربط داشنت شام را تبديل به يك ابرستاره
ميكند مخصوص ًا اگر خانم بايش با موهاي رنگ رنگي برو روي و قدوقامتي و چند تا مدرك
هم اگر خواستي به خودت بچسبان .به همني آساين توپ واري مرتقي! ( مطمئنم آدمهاي
زيادي اين كار را كردند و خوب جواب داده) .به همني دليل من از اين ابرستارههاي تو
خايل عقم میگريد.
دوم :به همهی ما ثابت شد كه تلويزيون طلوع مديران نااليقي دارد اما باز هم در پي
ثابت كردن يبتدبريي خود هستند .در بني اينهمه فاجعه و در هنگاهي كه شهر يك هفته
است در تارييك مطلق فرو رفته چند شب است كه پشت رس هم در مورد ريزهگل اخبار
ضدونقيض و جانبدارانه پخش ميكند .اگر يك تلويزيون يك انجییو نباشد و يك رسانه
باشد به جاي جبههگريي درمورد رفتار خاص يك انسان خاص در يك فاجعه مشرتك ،كمي
ال به دالیل و ريشههاي يك فاجعه میپردازد و راههاي برخورد
مدبرانه رفتار میكرد .مث ً
جدي براي جلوگريي از تكرار فاجعه را نشان میدهد .اما چون منيداند كه چكاري كند
تا كاري كرده باشد ،دو كار میكند .ييك اخبارش را از فيسبوك میگريد .دوم اخبار زير
پيتو پخش میكند .اينجا چقدر حامقت میكنند و طفليك كيس كه ميبيند و میداند كه
چهقدر حامقت است!
پ .ن :براي بعيض انسانها و مخصوص ًا خانمهاي خربنگار طلوع كه صادقانه تالش
میكنند تا صداي هموطنان خود باشند بسيار احرتام قائلم و بهرتين آرزوها را برايشان
دارم.


Abdullah Watandar

دوستی از وضعیت بد مهاجرین افغانی ساکن دمشق سوریه
نوشته است .این مهاجرین در منطقهای به رس میبرند که
تحت کنرتل دولت است ،اما این دوست ما به نقل از یکی
ال امنیت ندارند،
از آن مهاجرین ،نوشته است که آنها اص ً
و حتا از طرف ملیشههای طرفدار دولت اسد هم اذیت
میشوند ،و مورد تجاوز قرار میگیرند.
همه میدانیم که صدها و شاید هزاران افغانی از سوی جمهوری اسالمی ایران به سوریه
فرستاده شده است ،و به دفاع از دولت اسد میجنگند ،کشته میشوند ،به اسارت در
میآیند و خون میدهند .اسناد غیر قابل تردیدی نشان میدهد که تعداد قابل توجه
اینها ،نوجوانان کم سن و سال هستند.
حاال ،چرا دولت اسد و ملیشههای طرفدارش ،هوای هموطنان مهاجر این جنگجویان
فداکار همسنگر شان را ندارند؟ چرا جمهوری ایران به وضعیت دردناک خانوادههای مهاجر
افغانی شیعه مقیم محلهی سیده زینب دمشق ،توجهی منیکند؟ چرا یکی دو گروپ از
جنگجویان افغانی فعال در سوریه را برای تامین امنیت این خانوادههای مهاجر بیپناه،
به آن محله منیفرستند؟
جواب این سوالها ،روشن است .انسان افغانی هرچند که شیعه هم باشد ،برای جمهوری
اسالمی ایران و دولت اسد ،بیشرت از گوشت دم توپ ،ارزش ندارد .در میدان سوریه
از افغانیها در هر دو سوی جنگ بهعنوان نوکران و مزدوران فداکار ،ارزان و بیکس،
استفاده میشود ،اما اینها در محاسبات نهایی هر دو طرف ،هیچ ارزشی ندارند.
جوانان افغانی به دفاع از دولت اسد میجنگند ،اما هموطنان مهاجر بیپناه شان از رش
عرب طرفدار دولت اسد ،آرامش ندارند .رابطهی غیر انسانیتر از این هم یافت
ملیشههای ِ
میشود؟
برای این مهاجرین بیپناه ،نجات و آرامش ،آرزو میکنم.


عارفه پیکار

اکرثیت مطلق وکالی پارملان حامیان فساد اداری در
ادارات دولتی میباشند.
قانونگذاران افغانستان یا چپاول کنندگان بیزنجیر با
مداخله در نظام حکومت مبارزه کنندگان فساد را به چالش
کشیده و در فرجام دزد با عزت متام به رخ همه مسئولین
نهاد قضایی خندیده و آنکه هدفاش دستگیری دزد بود ،دزد محسوب میشود.
از دولتی که از منت فساد شکل گرفته ،از فساد پیشهگانی که خود را بانی قانون میخوانند
و از کشوری که مدارج بلند را در فساد کسب میکند ،چه میتوان توقع داشت؟؟؟


Haroon Mutaref

نیروهای امنیتی کشور بیشرت از هر وقت دیگر نیاز به حامیت
تسلیحاتی و ترغیب مردم دارند .ارتش در هامهنگی با مردم
طالبان را در بغالن در نزدیکی پلخمری شدیدن شکست
دادند و اجساد و زخمیهای زیادی از طالبان در ساحات
باقی مانده .شامل را میخواهند تا بهار بسرت آماجگاه و
بحران سازند .مبارزه علیه طالبان در شامل را تنها محدود به ارتش و پولیس نکنند بلکه
ارتش مستلزم حامیت کتلهای و بسیج مردم است .باید روحیه مقاوت مثل گذشته یک
بار دیگر حاکم شود و مقاومت جدی شکل بگیرد .نیروهای مردمی و مقاومتگران یک
بار دیگر در هامهنگی با ارتش و نیروهای امنیتی سالح بردارند و نگذارند کشور را یک بار
دیگر به گودال جهنم تبدیل کنند .رویاهای شیطانی و خونآشام حلقات خبیثه را باید در هم
شکست و به جهنم فرستاد.

خربهایخارجی
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پیروزی کلینتون و شکست ترامپ در رقابتهای انتخاباتی ایالت آیووا
اطالعات روز :در نخستین دوره از رأیگیریهای
پی شانتخاباتی اح زاب جمهوریخ واهان و
دموک رات آم ریکا که ب هطور معمول در ایالت
آیووا آغاز م یشود ،دونالد ت رامپ کاندیدای
جنجالب رانگیز جمهوریخ واه از رقیب خود
تد کروز شکست خورده و هیالری کلینتون
در رقابتی تنگاتنگ و بسیار نزدیک بر ب رنی
سندرز پیروز شد.
به گ زارش رادیو زمانه ،در میان جمهوریخ واهان،
سناتور تد کروز  ۲۷.۷درصد آرا را ب هدست آورد
و ب رنده شد ،دونالد ت رامپ  ۲۴.۳درصد آرا و
سناتور مارکو روبیو  ۲۳.۱درصد را ب هدست
آوردهاند.
این در حالی است که نظرسنج یهای پیش از
این نشان م یدانند که دونالد ت رامپ از تد کروز
جلوتر است.

ت رامپ که دیدگاههای پوپ ولیستی و ضدخارجی
او زبانزد شده است ،پس از شکست خود گفته
است از ای نکه دوم شده است خوشحال است.
تد کروز نیز به اندازه ت رامپ نظ رات
راس تگ رایان های دارد .او با سقط جنین و قانون
محدودیت استفاده از اسلحه در ایاالت متحده
مخالف است ،علیه اصالحات باراک اوباما،
رییس جمهوری آم ریکا در نظام درمانی اعالم
جنگ کرده و خ واهان بسنت مرزهای جن وبی
آم ریکا با مکزیک است.
در رقاب تهای مقدماتی حزب دموک رات آم ریکا
هیالری کلینتون ،وزیر خارجه پیشین ۴۹.۸۹
درصد آرا و سناتور ب رنی سندرز  ۴۹.۵۸درصد
از آرا را ب هدست آوردند .مارتین اومالی ،فرماندار
سابق م ریلند ،دیگر نامزد دموک رات ،با فاصله
زیادی از این دو سوم شد و مبارزات انتخاباتی

پیشروی گسترده نیروهای دولت سوریه
در شمال حلب

اطالعات روز :گزارشها از سوریه حاکی است
که نیروهای دولتی در درگیریهای شامل حلب
موفقیتهای چشمگیری به دست آوردهاند.
به گزارش بیبیسی ،عملیات ارتش سوریه و
متحدانش که با حامیت هوایی روسیه انجام
میشود ،میتواند مسیرهای انتقال تجهیزات
شورشیان به مناطق تحت کنرتل آنها را مختل کند.
عملیات ارتش سوریه با همراهی شبهنظامیان و
حمالت سنگین هوایی روسیه صورت گرفته است.

رسانههای دولتی سوریه گزارش دادهاند که که
هدف این عملیات دسترسی به روستاهای
شیعهنشین نبل و زهرا است که طی دو سال گذشته
در محارصه نیروهای مخالف دولت سوریه بودهاند.
نیروهای سوریه هم اکنون در پنج کیلومرتی این دو
روستا رسیدهاند.
نیروهای دولتی همچنین توانستهاند چندین روستا
در شامل حلب را از کنرتل شورشیان مخالف دولت
خارج کنند.

محکومیت ایران به پرداخت
«یک میلیارد دالر جریمه» به ترکیه

اطالعات روز :ترکیه در دومین شکایت گازی خود
از ایران موفق به دریافت حکم یک میلیارد دالر
جریمه بابت گرانفروشی گاز ایران به این کشور شد.
به گزارش رادیو فردا ،در اواخر دوران ریاست
جمهوری محمود احمدینژاد ،ترکیه دو شکایت
گاز از ایران را به دیوان داوری بیناملللی ارائه کرد.
پیشرت این دادگاه در پروندهی نخست که مربوط به
کمفروشی گاز ایران به ترکیه بود ،به نفع تهران رای
داده بود ،اما اکنون حمیدرضا عراقی ،رییس رشکت
ملی گاز ایران ،اعالم کرده است که در پروندهی دوم
که مربوط به گرانفروشی گاز بود ،ایران به پرداخت
یک میلیارد دالر جریمه محکوم شده است.
خربگزاری شانا وابسته به وزارت نفت روز سهشنبه
گزارش داده داده است که آقای عراقی اعالم کرده
است ،ترکیه ادعای کاهش  ٣٥,٥درصدی قیمت گاز
وارداتی از ایران را به دادگاه ارائه کرده بود و دادگاه با

کاهش  ١٠تا  ١٥درصد موافقت کرده است.
معاون وزیر نفت ایران با بیان این که برای پرداخت
این مبلغ باید روش و حد و نصاب مشخص شود،
ادامه داده است که درباره نحوه پرداخت جریمه
مذاکرهای انجام نشده است.
بر اساس توافق سال  ،۱۹۹۵ایران موظف است که
روزانه  ۲۷میلیون مرت مکعب گاز به ترکیه صادر کند.
قبالً ترکیه در سال  ۲۰۱۳اعالم کرده بود که قیمت هر
هزار مرت مکعب گاز ایران را به  ۴۹۰دالر میخرد ،در
حالی که قیمت گاز وارداتی این کشور از روسیه و
آذربایجان به ترتیب  ۴۲۵و  ۳۳۵دالر است.
آقای عراقی همچنین درباره افزایش حجم صادرات
گاز به ترکیه نیز گفته است که طرف ترکیه سه روز
گذشته درخواست افزایش واردات از ایران را داشت
که با هامهنگی انجام شده رشایط برای افزایش دو
میلیون مرتمکعب گاز انجام و در نهایت یک میلیون

خشم رهبر جمهوری چچن
از حذف یک ویدیو از اینستاگرام

اطالعات روز :رمضان قدیروف ،رهرب جمهوری
چچن پس از آن که اینستاگرام ویدیویی را که او
منترش کرده بود حذف کرد ،این سایت را متهم کرد
تسلیم فشار آمریکا شده است.
به گزارش بیبیسی ،این ویدیو میخائیل کاسیانوف،
نخست وزیر سابق روسیه و یکی از منتقدان والدیمیر
پوتین ،رییس جمهور را نشان میداد که یک تک

تیرانداز او را نشانه گرفته بود.
اینستاگرام گفته است این ویدیو «ناقض احرتام به
اعضای دیگر» این شبکه اجتامعی است.
آقای قدیروف در یک پست جدید در اینستاگرام
گفته است او برای «چند کلمه حرف در مورد
سگهای نگهبان ایاالت متحده آمریکا» مجازات
شده است .رهرب جمهوری چچن در جنوب روسیه

بارش سنگین برف در چین
و گرفتاری دهها هزار نفر در یک ایستگاه قطار

اطالعات روز :پولیس چین گفته است بارش
سنگین برف باعث اختالل در رفت و آمد مردم
در جنوب این کشور شده و در یک ایستگاه
قطار ،دهها هزار نفر گرفتار شدهاند.
به گزارش بیبیسی ،پولیس گفته است جمعیت
جلوی ایستگاه گوانگژو در اوج کاری خود در

دوشنبه شب به صد هزار نفر رسید.
تلویزیون دولتی چین روز دوشنبه گفت ،نزدیک
به  ۵۰هزار نفر هنوز در این ایستگاه هستند.
پولیس برای برقراری نظم بیش از  ۵هزار نیرو به
این ایستگاه اعزام کرده است.
مرکز چین امسال به طرز بیسابقهای رسد بوده

خود را معلق کرد.
ت از کلینتون
ب رنی سندرز در حزب دموک را 
چ پتر محسوب م یشود .او وعده «انقالب
سیاسی» داده است و ب هدلیل سیاس تهای
مالیات یاش تهدیدی ب رای ثرومتندان ب هشامر
م یرود .سندرز را یک «سوسیالیست» م ینامند،
او خود نیز بر خالف دیگر سیاس تمداران
آم ریکایی این لقب را توهین من یداند.
طرفداران او بیشرت ج وانان یاند که در شبک ههای
اجتامعی فعال هستند و ب رای روی کار آمدن او
تالش م یکنند.
مرحله رأیگیریهای پی شانتخاباتی در
ایال تهای مختلف آم ریکا تا چند ماه ادامه
خ واهد داشت و سپس در ماه ن وامرب رقبای
اصلی ب رای گرفنت سکان ریاست جمهوری
آم ریکا به مصاف هم خ واهند رفت.
خربگزاری رسمی سوریه گزارش داده است «امنیت
و ثبات» را به روستای «حردتنین» برگردانده است.
مرکز نظارت بر حقوق برش سوریه که در بریتانیا
مستقر است ،گفته است که نیروهای دولت سوریه
همچنین روستای رتیان در شامل حلب را به
ترصف خود در آوردهاند .پیرشفتهای ارتش
سوریه در مناطق جنگی با مذاکرات صلح در ژنو
سویس همزمان شده است.
این اولین عملیات بزرگ ارتش سوریه در شامل
حلب از زمان آغاز حمالت هوایی روسیه در این
کشور است .شهر حلب به مناطق تحت کنرتل
دولت و شورشیان مخالف دولت تقسیم شده
است.
مرتمکعب از این گاز از سوی آنها برداشته شد.
مدیرعامل رشکت ملی گاز ایران به همکاری ایران
و رشکت گازپروم نیز اشاره کرده و گفت است :در
این همکاری مذاکرهای برای صادرات گاز به ترکیه
انجام نشده است.
آقای عراقی یادآور شده است ،همکاری رشکت
ملی گاز ایران و رشکت گازپروم در قالب تشکیل
پنج کارگروه در بخشهای رسمایهگذاری،
تعمیرات ،نگهداری ،ذخیرهسازی و پاالیشگاهی
انجام میشود.
ظاهرا ً سخنان وی واکنش به اظهار نظر یکی از
اعضای هیئت مدیره گازپروم روسیه است که روز
دوشنبه اعالم کرد این رشکت برای مشارکت در
پروژههای صاردات گاز ایران آماده است.
به گزارش خربگزاری اسپوتنیک از مسکو،
آلکساندر مدودوف ،معاون کمیته مدیریت
گازپروم ،گفته که والیتهای شاملی ایران با کمبود
گاز مواجه هستند و این کشور میتواند در صادرات
گاز ایران به ترکیه مشارکت کند .روسیه هم اکنون از
دو مسیر به ترکیه گاز صادر میکند.
اخیرا منتقدان آقای پوتین را «خائن» و «دشمن»
خوانده بود .آقای کاسیانوف و دیگر سیاستمداران
مخالف روسیه ویدیوی تک تیرانداز را تهدید به
قتل خواندهاند.
رمضان قدیروف ،رهرب اقتدارگرای چچن ،افراد
مسلحی را در کنرتل دارد که به نقض گسرتده حقوق
برش ،از جمله شکنجه و قتل متهم شدهاند.
او روابط نزدیکی با آقای پوتین دارد و گفته
میشود در رسکوب شورشیان جدایی طلب در
این جمهوری از حامیت رییسجمهور روسیه
برخوردار است.

است .در آستانه سال نو چینی ،این مناطق
شاهد بارش کمسابقه برف بوده است.
در سال نو چینی صدها میلیون کارگر مهاجر
برای دیدار با خانواده به خانه بر میگردند که
اوضاع نامناسب جوی باعث بروز اختالالتی
شده است.
بسیاری از قطارها در شامل و مرکز چین به دلیل
بارش برف مختل شدهاند و مسافران در جنوب
کشور گرفتار شده و امکان استفاده از وسایل
حمل و نقل را ندارند.
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انریکه :تاثیر دادگاه روی نیمار
 0.00001درصد است

نیامر دیروز برای حضور در دادگاه مربوط
به پرونده انتقال جنجالی اش از سانتوس
به بارسلونا به مادرید رفته بود؛ در حال یکه
از ادام هدار بودن این قضیه در مصاحبه
روز دوشنبه خود گالیه کرده و خواهان
متام شدن این قضایا شده بود.
بارسلونا امشب در نوکمپ میزبان والنسیا
از مرحله نیم هنهایی کوپا دل ری است
و برخی معتقدند که مشکالت قضایی
نیامر ممکن است روی کیفیت او در
این بازی و حتی ادامه فصل تاثیر منفی
بگذارد.
لوییز انریکه در نشست خربی بازی
با والنسیا در مورد نیامر گفت :من از
رشایط نیامر راضی هستم و وضعیت او
عالی است .تجربه دوران فوتبامل به من
م یگوید که این قضایا روی او 0.00001
درصد تاثیرگذار است .ای نها مسائل
خارج از فوتبالند و به وقتش حل خواهند
شد .تنها توجه نیامر روی فوتبال است و
همه سعی ما در این است که او فقط روی
فوتبال مترکز داشته باشد.
انریکه در مورد والنسیا گفت :باید توجه

داشت که این بازی در نیم هنهایی کوپا
دل ری برگزار م یشود و حساسیت خاص
خود را دارد .مطمئنا بازی جذابی خواهد
شد .والنسیا تیمی است که همواره برای
ما مشکل ساز بوده و با گری نویل (مربی
جدید والنسیا) به نسبت دوران نونو،
در سبک بازی خود تغییراتی نیز داده و
بیشرت از قبل فشار وارد کردن را انجام
م یدهد .برای ارائه یک بازی خوب و
کسب پیروزی انگیزه باالیی داریم ولی
م یدانم که چه دیدار دشواری پیش روی
ماست.
عدم خرید بازیکن در نقل و انتقاالت
زمستانی :ایده ما روشن بود و قصد
داشتیم در زمستان بازیکن جدیدی
به خدمت بگیریم اما به هر دلیل این
اتفاق نیفتاد .ما مدافع عنوان قهرمانی
در سه جام هستیم و هدف ما دفاع از
عناوین قهرمانی است و به همین دلیل
م یخواستیم که تیم تقویت شود اما حاال
نیز هیچ تغییری در تفکر ما ایجاد نشده
است و با قدرت پا به بازیهای پیش رو
خواهیم گذاشت.



رونالدو بازهم به مراکش رفت

مدتی پیش فلورنتینو پرز دیگر به
کریستیانو رونالدو اجازه سفر به مراکش
برای دیدن دوستش را نداده بود ،اما
رونالدو بدون توجه به دستور رئیس
باشگاه باز هم سفر کرد.
به نقل از نرشیه اسپورت کاتالونیا،
فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید
به کریستیانو رونالدو دستور داده بودکه
دیگر به سفرهای تفریحی نرود .اما
رونالدو به این حرف ب یاعتنایی کرده و
این هفته دوباره به مراکش پرواز کرده
است و ظاهرا ً قصد دارد ه مچنان به این
کارش ادامه دهد.
چندی پیش یکی از سای تهای خربی
اسپانیایی فاش کرد که رونالدو هفت های
یکی دوبار پس از مترینات رئال مادرید،
این شهر را به مقصد ساحل مراکش
ترک م یکند تا در آنجا دوستان خود،
از جمله یکی از بوکسورهای معروف
این کشور به نام بدر هاری را ببیند.
انتشار تصاویری از رونالدو در عامرت
هاری و خوشگذرانی او به همراه این
بوکسور مراکشی نه تنها باعث زدن
برچس بهایی به کاپیتان تیم ملی
پرتگال شد ،بلکه موجی از انتقادات
به خاطر ا ُفت عملکردش در نتیجه

خستگی سفرهای مکرر را به دنبال
داشت .به همین سبب فلورنتینو پرز
رونالدو و دیگر بازیکنان رئال مادرید
را از انجام سفرهای شخصی در خالل
مسابقات منع کرد.
با این حال طبق ادعای این نرشیه
اسپانیایی رونالدو تنها چند روز پس از
آنکه فلورنتینو پرس و نیز زی نالدین
زیدان ،مربی رئال به او گفتند دیگر حق
ندارد انرژیاش را با پروازهای یک روزه
به مراکش هدر بدهد ،او دوباره به این
کشور سفر کرده است.
از قرار معلوم رونالدو از اسرتاحت دو
روزهای که زیدان به شاگردانش داده
بود برای سفر به شامل آفریقا استفاده
کرده است .دستور پرز شامل حال
رسخیو راموس کاپیتان تیم هم که
قصد سفر به سویل را داشت نیز شده
بود با این حال کریستیانو رونالدو از
دستورات رئیس کهکشان یها رسپیچی
کرده است .زیدان پس از پیروزی شش
گوله رئال برابر اسپانیول که رونالدو
در آن ه تتریک کرد به بازیکنانش دو
روز اسرتاحت داد و رونالدو بالفاصله با
هواپیامی شخص یاش به مراکش سفر
کرد.



اینیستا ورزشکار برتر سال اسپانیا شد

به انتخاب یک روزنامه اسپانیایی
هافبک تیم فوتبال بارسلونا به عنوان
ورزشکار سال اسپانیا معرفی شد.
روزنامه اسپانیایی «موندو دپورتیوو»
چاپ کاتالونیا ،دوشنبه شب در صد و
دهمین مراسم سالیانه خود برای معرفی
بهرتی نهای ورزش اسپانیا ،آندرس
اینیستا را که بیشرتین رأی را به خود
اختصاص داد به عنوان بهرتین ورزشکار
اسپانیا در سال  2015معرفی کرد.
اینیستا فصل گذشته ،فصل خوبی
را سپری کرد و با بارسلونا پنج عنوان
قهرمانی را به کلکسیون افتخاراتش
اضافه کرد .او در فصل  2014-15به
همراه این تیم در اللیگا ،جام حذفی
اسپانیا ،سوپرجام اروپا ،لیگ قهرمانان
اروپا و جام باشگاههای جهان به
قهرمانی رسید.
از دیگر نامزدههای این عنوان پائو
گسول ،بسکتبالیست تیم شیکاگو بولز

از لیگ  NBAو خورخه لورنزو ،قهرمانی
موتو ج یپی را م یتوان نام برد.

بودجه  150میلیون پوندی
سیتی برای گواردیوال

نرشیه گاردین ادعا کرد که باشگاه منچسرتسیتی مبلغ
هنگفتی را برای خریدهای تابستانی پپ گواردیوال در
نظر گرفته است.
باشگاه منچسرتسیتی روز دوشنبه به طور رسمی اعالم
کرد که گواردیوال در تابستان آینده جانشین مانوئل
پیگرینی خواهد شد و از هم اکنون گامنه زن یها در
مورد بازیکنانی که او با خود بهاتحاد خواهد برد ،آغاز
شده است.
اکنون نرشیه گاردین ادعا کرده که مدیران سیتی
بودجه ای  150میلیون پوندی برای این مربی
اسپانیایی در نظر گرفته اند؛ ضمن ای نکه تکسیکی
بگیریستاین ،مدیر ورزشی سیتی ،که در بارسا هم
با گواردیوال همکاری داشت ،به او در انجام خریدها
مشاوره خواهد داد.
این در حالی است که دس تمزد خود گواردیوال هم از
 12.8به  15.2میلیون پوند افزایش پیدا خواهد کرد وبه
این ترتیب به یکی از پردرآمدترین مربیان دنیا تبدیل
م یشود.


چریشف :جدایی از رئال
تصمیم آسانی بود

دنیس چریشف ،هافبک  25ساله روس عنوان کرد که
جدایی از رئال و پیوسنت به والنسیا در روز پایانی نقل و
انتقاالت تصمیم آسانی برای او بوده است.
هافبک  25ساله که از والنسیا و لیورپول در روز پایانی
نقل و انتقاالت پیشنهاداتی در دست داشت ،در نهایت
راه والنسیا را در پیش گرفت تا تحت هدایت گری نویل
به میدان برود .قرارداد او به قرضی است و تا پایان
فصل اعتبار خواهد داشت .حال هافبک اهل روسیه
عنوان کرد که جدایی از رئال و پیوسنت به والنسیا
تصمیم آسانی بود.
او گفت :این یک فرصت بسیار مهم برای من است
و امیدوارم بتوانم از پس این چالش بر بیایم .به این
خاطر به والنسیا آمدم که باشگاه قصد جذب من را
داشت و ه مچنین مربی که در آن حضور دارد باعث شد
تا تصمی مگیری برای من راحت شود .با این هدف به
والنسیا پیوستم که بیش از پیش بتوانم پیرشفت کنم.
چریشف درباره رشایط والنسیا گفت :در فوتبال گاهی
تیم شام وارد دورهی سختی م یشود ولی من معتقدم
که با تالشی که همه در باشگاه والنسیا دارند،
م یتوانیم از این رشایط سخت عبور کنیم.


گواردیوال ،پوگبا و استونز را
برای من سیتی میخواهد

هنوز پای پپ به ورزشگاه اتحاد نرسیده که این م ربی
اسپانیایی خ واهان جذب دو ستاره ج وان فوتبال اروپا
شده است.
پپ گ واردیوال دوشنبه این هفته رسام به عن وان رسم ربی
فصل آینده منچسرت سیتی انتخاب شد .دیلی میل
گ زارش داده که رسم ربی فعلی بایرن م ونیخ ،از حاال
لیست خ ریدهایش را به مسئوالن سیتی تحویل
داده ،لیستی که در آن نام پائول پوگبا ،ستاره ف رانسوی
یوونتوس و جان است ون ز ،مدافع آینده دارد اورتون دیده
م یشود.
گفته م یشود ،سیتیزنها که بعد از مدتها رای زنی
مرد محبوب اسپانیایی را بدست آورده اند ،حارضند
در بازار نقل و انتقاالت حسابی ولخرجی کنند و
بازیکنان مد نظرش را جذب کنند.
در حال حارض ،رئال مادرید ،بارسل ونا ،چلسی و پاری
سن ژرمن م رصانه بدنبال پوگبا هستند و این بازیکن
تا کنون در مورد مقصد آینده اش ح رفی نزده است.
است ونز  21ساله هم یک پیشنهاد خیلی خوب از
چلسی دارد؛ بازیکن اورتون در این فصل یکی از
به رتینهای تیمش بوده و در خیلی از بازیها با
عملکرد قابل قبول در خط دفاعی ،ارزشهای خود
را نشان داده است.
سیتی ب رای انتقال این دو بازیکن کار سختی در پیش
دارد ،اما رسان این باشگاه از حاال ب رای مذاکره با آنها
دست به کار شده اند.
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نگاهی به شب پایانی نقل و انتقاالت اروپا

دوشنبه شب پنجره نقل و انتقاالت
زمستانی در اروپا بسته شد و در دقایق
پایانی انتقاالت متعددی صورت گرفت.
مثل همیشه ساعاتی پیش از بسته شدن
پنجره نقل و انتقاالت ،بازار شایعات
بسیار داغ بود ولی در نهایت تی مهای
بزرگ خرید خاصی انجام ندادند و این
اورتون و استوک سیتی بودند که هزینه
زیادی در روز پایانی متحمل شدند.
در حقیقت گ رانترین نقل و انتقالهای
دوشنبه شب متعلق به این دو تیم بود.
استوک سیتی ایمبوال را با  18.3میلیون
پ وند به خدمت گرفت تا رکورد ژردان
شقیری شکسته شود و این بازیکن به
عن وان گ رانترین بازیکن تاریخ استوک
لقب بگیرد .اورتون نیز با  13.5میلیون
پ وند،عمر نایسه را به خدمت گرفت.
آرسنال بازیکنی جذب نکرد ولی متیو
دبوشی ،مدافع ج وان این تیم به صورت
قرضی به تیم بوردو پیوست .نیوکسل
سیدو دومبیا از رم را به صورت قرضی
به خدمت گرفت و بند خرید در پایان
فصل نیز در ق رارداد این بازیکن وجود
دارد .بایرن م ونیخ نیز در روز پایانی،
رسدار تاسکی ،مدافع اسپارتاک را تا
پایان فصل به صورت قرضی به خدمت
گرفت تا جای خالی جروم ب واتنگ و
خاوی مارتینز را پر کند .نیک پاول نیز

ی ونایتد را به صورت قرضی به مقصد
هال سیتی ترک کرد.
دیگو پروتی ،مهاجم آرژانیتنی نیز
به صورت قرضی تا پایان فصل بعد
به رم پیوست تا دومین خرید رم در
نقل و انتقاالت زمستانی لقب بگیرد.
ک واگلیارال نیز به صورت قرضی از
سمپدوریا راهی تورینو شد .نایجل دی
یانگ از میالن جدا شد تا احتامال به
لس آنجلس گلکسی بپی وندد و کوین
کنستانت ،مدافع سابق میالن نیز به
عن وان بازیکن آزاد راهی ب ول ونیا شد.
در اللیگا نیز گری نویل موفق شد
هافبک ج وان رئال مادرید یعنی دنیس
چریشف و سیکوئی را ،مدافع چپ
اتلتیکومادرید را به صورت قرضی به
خدمت بگیرد و فعالترین تیم دوشنبه
شب اللیگا لقب گرفت.
با این حال ،ناکامترین تی مهای شب
گذشته لیورپول و بارسل ونا بودند که در
نهایت در جذب اهداف زمستانی خود
به بن بست خوردند .لیورپول به دنبال
جذب تکسی را بود و تالش زیادی نیز
ب رای خرید او انجام داد ولی در نهایت
موفق نشد .بارسل ونا نیز از ابتدای نقل
و انتقاالت به دنبال ن ولیت و ،مهاجم
سلتاویگو بود که این تیم هم موفق
نشد.



رومینیگه :عالقه بایرن به خدیرا دروغ است

نایب رئیس بایرن متایل این باشگاه به
جذب سامی خدی را را دروغ خ واند.
طی روزهای اخیر گامن هزن یهای
متعددی از سوی رسان هها منترش شد که
بایرن م ونیخ در اندیشه جذب سامی
خدی را است .کارل هاینس رومنیگه این
اخبار را به شدت تکذیب کرد و گفت:
امروز حتی خ واندم که بایرن خدی را را به
خدمت گرفته است .این حرفها دروغی
بیش نیست.
او در واکنش به ادعای بیلد مبنی بر اق رار
یکی از بازیکنان بایرن به نظامی شدن
فضای این تیم در ماههای آخر حضور
گ واردیوال نیز اذعان کرد :من یدانم که
این داستان صحت دارد یا خی ر! در حال

حارض ادعاهای زیادی مطرح م یشود .از
ای نرو باید بویژه در م واجهه با اطالعات
موهومی که بعضا ژورنالیس تها پ راکنده
م یکنند بسیار با احتیاط رفتار کرد ،چ را
که در اغلب م وارد از منبع موثق خربی
نیست.
او در پایان به موضوع تالش ب رای
جذب جانشین ب رای جروم ب واتنگ
و خاوی مارتینز مصدوم اشاره کرد و
گفت :حقیقت این است که در نقل و
انتقاالت زمستانی گزین ههای خ وبی در
بازار وجود دارد ،یعنی تی مهای خوب
بازیکنان شان را در این مقطع در لیست
فروش من یگذارند .به همین دلیل فعال
من یت وانیم به فکر خریدی جدی باشیم.



پیگرینی ،گزینه جدید چلسی برای تابستان

روزنامه دیلی اکسپرس مدعی شد
که باشگاه چلسی قصد دارد مانوئل
پیگرینی ،رسم ربی منچسرتسیتی را در
پایان فصل به خدمت بگیرد.
رسم ربی شیلیایی که امسال  63ساله
خ واهد شد ،با حضور گ واردیوال در پایان
فصل در سیتی ،این تیم را ترک خ واهد
کرد و باید پیشنهادات فصل بعدش را
بررسی کند .چلسی که اخی را ً ژوزه مورینیو
را اخ راج کرده ،فع الً تا پایان فصل با گاس

هیدینک ق رارداد دارد ولی آنها در
تابستان به دنبال م ربی دیگری خ واهند
بود.
حال اکسپرس مدعی شد که رسان
چلسی ،رشایط مانوئل پیگرینی را تحت
نظر دارند و م یخ واهند با او وارد مذاکره
ش وند .پیگرینی در دو فصل حضور در
سیتی موفق شده قهرمان لیگ ب رتر و
جام حذفی شود و حاال در فصل سوم از
مدعیان لیگ ب رتر است.



تاریخ بازگشت سوارز به دیدارهای ملی
مشخص شد

فیفا تایید کرد که لوئیس س وارز ،مهاجم
تیم ملی اروگوئه م یت واند از دیدار تیم
ملی کشورش مقابل برزیل در مقدماتی
جام جهانی به میادین ملی بازگردد.
مهاجم  29ساله پس از ای نکه در جام
جهانی  2014جورجو کی هلینی را دندان
گرفت ،با  9جلسه محرومیت از حضور
در بازیهای ملی روبرو شد .بدین ت رتیب
او نت وانست اروگوئه را در کوپا آمریکا
هم راهی کند و شاهد حذف تیمش از

این رقاب تها بود .حال فیفا تایید کرد
که محرومیت س وارز به پایان رسیده و او
م یت واند تیم ملی کشورش را هم راهی
کند.
اروگوئه در مقدماتی جام جهانی عملکرد
خ وبی داشته و در  4بازی خود 3،پیروزی
کسب کرده و پس از اک وادور در ردهی
دوم ق رار گرفته است .دیدار دو تیم برزیل
و اروگوئه 22 ،روز بعد یعنی ششم حوت
برگ زار خ واهد شد.
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نمایشگاه «هزار لبخند برای صلح» در کابل برگزار شد

اطالعات روز :سازمان دنیای بدون
خشونت ،روز سهشنبه منایش بزرگی
را از تصویرهای هزاران شهروند کشور
درحال لبخند و شادمانی در صحن قرص
داراالمان در کابل برگزار کرد.
در این منایشگاه تصویرهایی از
لحظههای خوشی و لبخند هزار انسان به
منایش گذاشته شده است.
برگزار کنندگان این منایشگاه بر این
باورند که برگزاری این منایشگاه
نشاندهندهی نفرت از خشونت است.
قرار است تصویرهای این منایشگاه در
دو نقطه دیگر شهر کابل ،رستورانت تاج
بیگم و رسک پنجم کلوله پشته ،نیز برگزار
شود .برگزاری این منایشگاه با استقبال گرم مردم روبهرو شد.

تصویرهایی که به منایش گذاشته شده در این منایشگاه بیشرت
لحظات شادی و خوشی مردم را نشان داده است.
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استرالیا  25میلیون دالر در بخش زراعت به افغانستان کمک میکند
اطالعات روز :تفاهمنامهی عملی شدن اسرتاتژی استفاده
از زمینهای خشک به ارزش  25میلیون دالر به روز سهشنبه
میان اسدالله ضمیر ،وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری و ماتیو
جان اندرسن ،سفیر اسرتالیا در کابل به امضا رسید.
این تفاهم نامه در پنج سال آینده به کمک مالی دولت
اسرتالیا از سوی وزرات زراعت تطبیق خواهد شد.
این طرح در مرحله اول در  16والیت گندم کار تطبیق
خواهد شد .در ابتدا چهار والیتی که بیشرتین کشت للمی
را دارد ،شامل این طرح میشود .این والیتها تقریباً  45در
صد کشت للمی را دربر میگیرد که  90درصد گندم کشور از
این مناطق به دست میآید.
به گزارش خربگزاری مرکزی ،وزیر زراعت در مراسم
امضای این تفاهمنامه گفته است طرح اسرتاتژی استفاده
از زمینهای خشک از جمله برنامههای مهم این وزارت
است.

آقای ضمیر افزوده ،افغانها در گذشته بدون هیچ قاعده و
قانونی ،للمی کشت میکردند و بارندگی تنها امید دهقانان
افغانستان بود تا ساحات قابل کِشت خود را سیراب کنند.
آقای ضمیر تاکید کرده است که هوای غیرثابت ،بارندگی
ناکافی ،خشکسالی متداوم ،کم آبی ،درجه حرارت ،رشد
رسیع جمعیت و فقرهمگانی در چنین مناطقی سبب میشود
که زمین تخریب و ساحات به صحرا مبدل شود.
سفیر اسرتالیا با اطمینان از ادامه کمکهای دولتش به
افغانستان گفته است که افغانستان یکی از چهار کشور
مهمی است که دولت اسرتالیا در بخش زراعت با آن
همکاری خواهد کرد.
براساس آمارهای ارائه شده ،افغانستان در سال گذشته
حدود  4.5میلیون تن گندم تولیدی داشته که حدود 1.5
میلیون تن گندم دیگر از خارج وارد کرده است .در کل
نیازمندیهای کلی گندم کشور شش میلیون تن میباشد.

