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کیها در شمال افغانستان
میجنگند؟
این حقیقت است که طالبان پس از چندین روز تسلط بر
بخشهای زیادی از قندوز ،از این شهر افغانستان عقب
نشینی کردند .اما این اسالمگرایان در دیگر بخشهای
شمال افغانستان جبهههای جنگی گشودهاند که هرگز سنگر
مستحکم آنها نبوده است .آنها به صورت موثر جنگ را
به والیتهای شمالی تخار ،بغالن و بدخشان بردهاند؛ جایی
که قرار گزارشها طالبان برخی از مناطق ،از جمله منطقهای
در نزدیکی فیض آباد که زمانی ارتش آلمان در آن پایگاه
داشت ،را تصرف کردهاند...

سرپرست وزارت دفاع:
در عملیات شورابک  200شورشی کشته شدند

صفحه 3

گروه طالبان دو شبکهی تلویزیونی را
تهدید به حمله کرد
اطالعات روز :گروه طالبان با نشر اعالمیهای دو شبکهی تلویزیونی خصوصی
را تهدید به حمله نظامی کرده و گفته است که خبرنگاران و مسئوالن آنها دیگر
مصئونیت ندارند.
این اعالمیه که در وبسایت طالبان به نشر رسیده ،شبکههای تلویزیونی «طلوعنیوز»
و «یک» تهدید به حمله نظامی کرده است.
در اعالمیهی طالبان آمده که« :پس از این هیچ کارمند ،گوینده ،دفتر ،تیم خبری و
گزارشگر این تلویزیونها مصونیت ندارند».
این گروه ادعا کرده که پس از تصرف شهر قندوز به دست طالبان ،این دو شبکه،
اخبار دروغ را در مورد «تجاوز جنسی» افراد وابسته به این گروه...

صفحه 2

دولت ترکیه داعش را مظنون اصلی
بمبگذاریهای آنکارا اعالم کرد

صفحه 2

اطالعات روز :احمد داود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه اعالم کرده است که مظنون
اصلی بمبگذاریهای آنکارا ،گروه داعش است.
نخست وزیر ترکیه درحالی گروه داعش را مسئول این بمبگذاریها میداند که
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمالت را برعهده نگرفته است.
به روز شنبه 18 ،میزان ،شهر آنکارا شاهد دو حملهی خونین انتحاری در جریان
یک راهپیمایی زیر نام «صلح و دموکراسی» بود ،که به گفتهی دولت ترکیه در آن 95
نفر کشته و بیش از دو صد نفر زخمی شدهاند .دولت ترکیه همچنان معتقد است که
دو بمبگذار انتحاری ،عامل آن بودهاند...

سازمان ملل :طالبان نسبت به سال
 ،2001در مناطق بیشتری حضور دارند

تکرار بازی «موش و پشک»
میان افغانستان و پاکستان

براساس اطالعات گردآوریشده توسط سازمان ملل متحد و
مصاحبه با مقامات محلی در مناطق درمعرض خطر ،شورشیان
طالبان ،نسبت به هر زمان دیگری پس از سال  ،2001حضور
گستردهتری در سراسر افغانستان دارند.
ازطرفی ،مقامهای محلی در مناطق آسیبدیده گفتهاند که هیئت
معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)...

حکومت وحدت ملی حدود ده ماه از یک سال کاری اولش را با
این خوشبینی که پاکستان با حکومت افغانستان همکاریهای
صادقانه و موثر خواهد کرد ،سپری کرد .در پایان سال اما ،دو
طرف حرفی برای گفتن ندارد و فرشهای قرمزی که مقامات دو
حکومت تازه رویکار آمده برای هم فرش کرده بودند ،بر چیده
شده است...

صفحه 4

Flying 2 times
weekly to

صفحه 5

صفحه 6

مردانی که لیورپول را
ساختند
با اخراج برندان راجرز از لیورپول ،این باشگاه قدیمی و موفق
با به خدمت گرفتن یورگن کلوپ ،یک دوره تازه را آغاز خواهد
کرد.
لیورپول که در سال  1892تأسیس شده ،با تنها  19مربی تا سال
 ،2015یکی از باثباتترین نیمکتهایتاریخ فوتبال انگلیس را
داشته است .در اینجا نگاهی خواهیم داشت...

صفحه 7
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یادداشت روز
طالبان در جنگ علیه همه
جواد ناجی

گروه طالبان با نشر اعالمیهی در وبسایت خود ،دو شبکهی
تلویزیونی خصوصی در افغانستان را تهدید به حمله نظامی
کرده است .طالبان در اعالمیهی شان گفته است که این دو
تلویزیون ،خبرهای کذب را از قندوز که گویا گروه طالبان
دختران خوابگاه دانشگاه قندوز را مورد تجاوز جنسی قرار داده،
نشر کرده است .طالبان در اعالمیهی خود نوشته است که
کمیته نظامی طالبان به افراد تحت امر خود دستور داده است
تا تمام کارکنان این دو شبکه را مورد حمله نظامی قرار بدهند.
در اعالمیه طالبان آمده است که از این پس هیچ کارمند ،تیم
خبری ،گوینده و گزارشگران این تلویزیونها مصئونیت ندارند.
گروه طالبان در ایجاد رعب و وحشت در جامعه و کشتن
افراد بیگناه سابقهی طوالنی دارد .اما تهدید کردن دو شبکه
تلویزیونی به حمله نظامی ،نخستین هشدار جدی این گروه
پس از دگردیسیها در رهبری طالبان به شمار میرود .گروه
طالبان در کنار اینکه با دولت جنگید/میجنگد چه کارهای
دیگر که میتوانست اما نکرد؟ طالبان در یک دوره طوالنی
زیر فرمان مال عمر از هیچ کاری دریغ نورزیدند .این گروه
روحانیون را در مساجد ،معلمان را در مکاتب ،مسافران را در
شاهراهها و عابران را در جادهها کشتند .طالبان افراد ملکی
و بیگناه را در یک جنگ اعالم ناشده ،از پای درآوردند .اما
تهدید کردن رسانهها با حملهی نظامی از خالقیتهای اختر
منصور است .در واقع اختر منصور با هدف گرفتن رسانهها به
مثابه دشمن ،دامنه وحشت را گسترش میدهد و جنگ طالبان
را علیه همه به راه میاندازد.
طالبان با دشمن تراشیهای تازه برای خود ،باب یک فصل
نوین را گشوده است .این فصل را اختر منصور؛ رهبر تازه به
دوران رسیدهی طالبان ،خواهد نوشت .این فصل که در واقع
طرح تازهی طالبان برای راهاندازی یک جنگ تمام عیار به
شمار میرود ،کسانی را هدف قرار میدهد که در نبرد طالب
و دولت ،جز مسئولیت اطالع رسانی و حفظ بیطرفی هیچ
نقشی را میان طرفهای جنگ ،بازی نکردهاند .رسانهها چه
در گذشته یا اکنون توازن اطالع رسانی را بر حسب حرفه و
مسئولیت ،رعایت کردهاند .خبرنگاران و روزنامهنگاران برای
گزارش دادن رویدادها نظریات و اظهار نظرهای طرفهای
درگیر را تا آنجاییکه از نظر زمانی و دسترسی به منابع (دو
طرف) مقدور بوده ،در نظر گرفتهاند.
استدالل کردن برای گروهی که فراتر از باورهای جزم
گرایانهی خود به هیچ ارزش و منطق انسانی پایبند نیست،
بیهوده است .اساس ًا تفهیم کردن این امر برای طالبان که
حساب رسانههای مستقل جدا از دولت است ،ناممکن است.
آنگونه که تا هنوز طالبان حاضر نشده است میان یک کودک
و سرباز تفاوت قایل شود ،مرز میان دولت و مطبوعات را هم
به رسمیت نمیشناسد .بنابراین ،طالبان یک هدف را دنبال
میکند :کشتن! برای طالبان مهم نیست قربانی حملههای
آنها یک فرد ملکی است یا نظامی.
فعالیت رسانهی در جغرافیای جنگ مثل افغانستان مخاطره
آمیز است .به همین دلیل گراف خشنونت علیه خبرنگاران باال
است .این نخستین مورد نیست که اعضای جامعه مطبوعاتی
کشور مورد تهدید نظامی طالبان قرار گرفته است بلکه جامعه
خبرنگاران همیشه اطالع رسانی را زیر فشارها و تهدیدهای
این و آن ،به سمع مردم رسانده و پخش و نشر کردهاند .موارد
بیشماری از بد رفتاریهای مقامات حکومتی در حد لت و
کوب با خبرنگاران وجود دارد.
پرسش این است :چه کار باید کرد؟
خبرنگاران قشر آسیب پذیر هستند .دولت در برابر جامعه
خبرنگاران مسئولیتهای قانونی دارد تا از جان آنها حفاظت و
زمینه را برای اطالع رسانی فراهم کند .دولت ملزم بر حمایت
از آزادی بیان و مطبوعات است .براساس قانون رسانههای
همگانی و «برمنبای ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت
ماده نوزدهم میثاق بینالمللی حقوق بشر» حکومت مکلف
است برای تطبیق قانون زمینه را برای «گسترش و حمايت از
حق آزادی فکر و بيان ،دفاع از حقوق روزنامهنگاران و تأمين
شرايط فعاليت آزاد آنها  »..فراهم کند.

سرپرست وزارت دفاع:
در عملیات شورابک  200شورشی کشته شدند

اطالعات روز :معصوم استانکزی ،رسپرست وزارت دفاع
از عملیات گسرتده در ولسوالی شورابک والیت قندهار
خرب داده و میگوید که در این عملیات  200شورشی کشته
شدهاند.
آقای استانکزی افزود که در این عملیات مقدار زیادی اسناد
و کمپیوتر از نزد طالبان بدست آمده است.
استانکزی که روز گذشته در نشست خربی در کابل صحبت
میکرد همچنان از داخل شدن گروههای گوناگون هراس
افگن به کشور خرب داد.

او گفت پس از آنکه پاکستان عملیات نظامی را به منظور
بیرون راندن شورشیان از مناطق قبایلی وزیرستان شاملی راه
اندازی کردند؛ این شورشیان فراری از پاکستان در حمله به
قندوز نیز دست داشتند.
اخیرا ً والیتهای هلمند ،قندهار ،غزنی ،ننگرهار و ارزگان
همزمان با سقوط قندوز بیشرت از هر زمان دیگری ناامن شده
است .رسپرست وزارت دفاع افزود که مخالفان مسلح دولت
که قصد ترصف برخی از ساحات را داشتند دوباره عقب
رانده شدهاند.

وزارت دفاع ملی گفته است اخیرا ً عملیات بزرگی را در برابر
هراسافگنان در شورابک قندهار انجام دادهاند.
به گفتهی استانکزی این عملیات یکی از بزرگترین
ت نظامی در جریان چهار ده سال گذشته است.
عملیا 
رسپرست وزارت دفاع ملی همچنان در بخشی از سخنانش
به کشورهای همسایه هشدار داد که در جنگ هیچ کشوری
پیروز میدان نخواهد بود و تا زمانی که به حضور و متویل
ی دامنگیر کشورهای
هراسافگنان پایان داده نشود ،ناامن 
دیگر نیز خواهد شد.

گروه طالبان دو شبکهی تلویزیونی را تهدید به حمله کرد
اطالعات روز :گروه طالبان با نرش اعالمیهای دو شبکهی
تلویزیونی خصوصی را تهدید به حمله نظامی کرده
و گفته است که خربنگاران و مسئوالن آنها دیگر
مصئونیت ندارند.
این اعالمیه که در وبسایت طالبان به نرش رسیده،
شبکههای تلویزیونی «طلوعنیوز» و «یک» تهدید به
حمله نظامی کرده است.
در اعالمیهی طالبان آمده که« :پس از این هیچ کارمند،
گوینده ،دفرت ،تیم خربی و گزارشگر این تلویزیونها
مصونیت ندارند».
این گروه ادعا کرده که پس از ترصف شهر قندوز به
دست طالبان ،این دو شبکه ،اخبار دروغ را در مورد
«تجاوز جنسی» افراد وابسته به این گروه باالی دخرتان
خوابگاه دانشگاه قندوز پخش کردهاند.
در ادامه اعالمیه آمده که کمیسیون نظامی طالبان به افراد
تحت امر خود دستور داده که متام خربنگاران و کارکنان

این دو شبکهی خربی جزء «اهداف نظامی» هستند و با
آنها به عنوان «افراد دشمن» برخورد کنند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با نرش اعالمیهای گفته
است که رسانهها از هشدارهای تروریستان نرتسند؛ چون
این اولین بار نیست که طالبان رسانهها را تهدید میکنند.
این نهاد همچنان افزوده که طالبان هر کسی را که افکار
تروریستی نداشته باشد دشمن خود میدانند ،بناً متام
رسانهها باید با تعهد به اصل آزادی بیان و معیارهای
حرفهیی همچنان به افشای هویت و جنایت تروریستان
ادامه دهند.
تهدید تازهی طالبان مبنی بر حمله نظامی بر این دو شبکه
تلویزیون خصوصی افغانستان زمانی صورت میگیرد که
به گفتهی اتحادیه ملی ژورنالیستان ،روز شنبه هفتهی
جاری گروه داعش دفاتر رادیوهای کلید و صفا را در
شهر جاللآباد مورد حملهی مبب کارگذاری شده قرار
داده است.

این نهاد علت آن را عدم نرش شایعات گروه داعش از
سوی این رسانهها دانسته است.
در اعالمیهی این نهاد آمده که گروه داعش از این
رسانهها خواسته بود که شایعات آنها را به نرش برسانند،
اما این رادیوها از نرش آن خودداری کرده بودند.
همچنان صدیقالله توحیدی ،رییس دیدبان رسانههای
آزاد افغانستان (نی) این تهدیدها را رعبانگیز و
تأسفبار خوانده است.
آقای توحید افزوده که« :هر نوع اعامل تهدید علیه
رسانهها به عنوان جرایم جنگی تلقی خواهد شد ،به این
دلیل که رسانهها نهادهای غیرنظامی هستند نه نظامی و
جنگی».
به گفتهی اتحادیه ملی ژورنالیستان تهدید طالبان تازه
نیست و این گروه پیش از این نیز خربنگاران را تهدید
و در مورد اخیر در والیت قندوز دفاتر  15رسانه را آتش
زده و همچنان خربنگاران را خانه به خانه تعقیب کردهاند.

عبداهلل خطاب به پاکستان :کمک به طالبان را قطع کنید
اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی در واکنش به سخنان اخیر نواز رشیف؛
نخست وزیر پاکستان ،گفته است که این کشور باید در
عمل ،کمکها را به طالبان قطع کند.
رییس اجرایی در نشست دو شنبه شورای وزیران همچنان
گفته« :حرفهای آقای رشیف که اعالم کرد ،پاکستان
آماده است تا طالبان را تشویق به گفتوگوی صلح کند،
خوب است؛ اما در عمل توقع ما این است که این کشور
کمکها را به طالبان قطع کند تا نتیجهی بهرت در پی داشته
باشد».

به گفتهی عبدالله ،وقتی طالبان کمک دریافت نکنند و
به آنها کمک صورت نگیرند ،آنان توانایی راه اندازی
عملیات گسرتده را ندارند.
آقای عبدالله در حالی به سخنان نخست وزیر پاکستان
واکنش نشان میدهد که نواز رشیف دو روز پیش بارديگر
گفت که پاکستان حارض است تا نقش ميانجی را برای از
رسگريی گفتوگوهای صلح ميان دولت افغانستان و طالبان
ایفا کند و از تالش دولتاش برای آغاز دور جدید این
گفتوگوها خرب داد.
رییس اجرایی همچنان افزود ،برای اینکه اعتامد متقابل

ایجاد شود ،بسیار مهم است که اقدامات عملی برای قطع
کمک به گروههای تروریستی صورت بگیرد و در آن
صورت دولت افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال
میکند.
آمادگیهای پاکستان برای از رسگیری دور جدید
گفتوگوهای صلح میان دولت افغانستان با طالبان در
حالیست که نزدیک به سه ماه از دور اول اینگفتوگوها
میگذرد .قرار بود که دور دوم آن در  31جوالی برگزار
شود ،اما دولت پاکستان بعد از نرش خرب مرگ مال عمر این
گفتوگوها را به تعویق انداخت.

صالحیتهای احمدضیا مسعود معادل معاونین رییس جمهور شد
اطالعات روز :احمدضیا مسعود در یک
فرمانی از سوی رییس جمهور غنی ،از
صالحیتها ،حقوق و امتیازات معادل با
معاونین ریاست جمهوری برخوردار گردید.
در فرمان شامره  ،92که به تاریخ  18میزان
صادر شده ،آمده است که« :مناینده
فوقالعاد ه رییس جمهور در امور اصالحات

و حکومتداری خوب ،در ترشیفات
رسمی دولتی در معادلت با معاونین رییس
جمهور هم سطح بوده و حقوق و امتیازات
وی نیز معادل معاونین رییس جمهور اجرا
میگردد».
احمدضیا مسعود در حالی از این
صالحیتها ،حقوق و امتیازات برخوردار

میگردد که پُست معاونت رییس جمهور
انتخابی بوده ،با رای مردمی انتخاب و در
قانون اساسی افغانستان جایگاه تعریف شده
دارد.
محمد ارشف غنی این فرمان را در حالی
صادر میکند که مطابق قانون اساسی
افغانستان ،رییس جمهور دارای دو معاون

میباشد و قبل از کاندیدا شدن در انتخابات،
هر دو معاون خود را به مردم معرفی می کند.
رییس جمهور ارشف غنی ،به تاریخ 7
میزان سال گذشته احمدضیا مسعود را ب ه
حیث منایندهی فوقالعاده خود در امور
اصالحات و حکومتداری خوب ،تعیین
کرد.

ایران:
آمادهایم راه آهن ایران به افغانستان را وصل کنیم
اطالعات روز :وزیر راه و شهرسازی ایران در مالقات با همتای
افغانیاش برای وصل کردن خط آهن ایران به افغانستان اعالم
آمادگی کرد.
وزارت امور شهر سازی در خربنامهای ،سفر سید سعادت
منصور نادری وزیر امور شهرسازی را به ایران مثبت عنوان
کرده و نوشته است که وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است
که این کشور پس از توافقات هستهی توانایی بیشرتی در امر
توسعه منطقهیی دارد و با افغانستان بیشرتتر همکاری خواهد
کرد.
آقای نادری هدف این سفر را تبادله تجارب میان دست
اندرکاران امور شهرسازی ،جلب توجه رسمایهگذاران ایرانی
به رسمایهگذاری در بخش مسکن در افغانستان ،مشاهده
شیوههای اعامر مسکن قابل استطاعت در ایران ،بحث در
رابطه به مدیریت زبالهها ،توسعه همکاریهای دو کشور

در بخشهای رسک سازی و راه آهن و استفاده از تجارب
بانکهای مسکن و شهری ایران در راستای اعطای قرضههای
بلند مدت ،عنوان منود.
در این مالقات سید سعادت منصور نادری؛ وزیر امور
شهرسازی ،ضمن اشاره به همکاریهای ایران بعد از سال
 ۱۳۸۱تا اکنون ،تقاضا منود تا این همکاریها با وسعت بیشرت
و در عرصههای مختلف از جمله امور شهرسازی و راه سازی
ادامه یابند.
همچنان آقای آخندی؛ وزیر راه و شهرسازی ایران ،ضمن
اشاره به نزدیکیهای دو کشور در ابعاد مختلف گفت« :ما
برای رشد و توسعه روابط دوجانبه تأکید میکنیم .آمادگی
کامل برای حامیت از دولت افغانستان داریم .میتوانیم
اقدامات بهرتی را نسبت به گذشته انجام دهیم و ایران امروز،
به خصوص بعد از توافقات هستهی با گروه  ۵به عالوه یک،

امکانات بهرتی را برای توسعه دارد».
وزیر راه و شهرسازی ایران ،در خصوص همکاریهای
وزارت مربوطهی خود با افغانستان گفته«:درزمینههای راه
سازی ،پرواز هواپیامها میان دو کشور و ترانسپورت زمینی به
دستآورد خوبی رسیدهایم ،آمادگی کامل داریم که راه آهن
ایران را به افغانستان وصل مناییم و این راه آهن نقطه وصل
کشورهای آسیای میانه ،چین و ایران باشد».
به گفتهی وی ،اولویت دولت ایران توسعه منطقوی است
و افغانستان از جایگاه ارزشمندی دراین روابط برخوردار
میباشد.
ایران همسایهی غربی افغانستان است که در مسایل اقتصادی،
سیاسی و تجاری با افغانستان روابط تنگاتنگ دارد که
همکاریهای دوجانبه اقتصادی بین دو کشور میتواند تاثیری
روی اقتصاد افغانستان داشته باشد.

کیها در شمال افغانستان میجنگند؟
گزارشهایی به نرش رسیدهاند که همراه با طالبان افغانستان ،تعدادی از اسالمگرایان آسیای مرکزی و جهادیهای
پاکستان در شامل افغانستان میجنگند .آیا این ستیزهجویان به یک جنبش چندملیتی تبدیل میشوند؟
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

حاشیههای امن جنگ

منبع :دویچه ویله
نویسنده :شمیل شمس
ترجمه :حمید مهدوی
این حقیقت است که طالبان پس از چندین روز تسلط بر
بخشهای زیادی از قندوز ،از این شهر افغانستان عقب
نشینی کردند .اما این اسالمگرایان در دیگر بخشهای
شمال افغانستان جبهههای جنگی گشودهاند که هرگز
سنگر مستحکم آنها نبوده است .آنها به صورت موثر
جنگ را به والیتهای شمالی تخار ،بغالن و بدخشان
بردهاند؛ جایی که قرار گزارشها طالبان برخی از مناطق،
از جمله منطقهای در نزدیکی فیض آباد که زمانی ارتش
آلمان در آن پایگاه داشت ،را تصرف کردهاند.
ظاهرا ً تهاجم طالبان و دالوری نظامی آنها؛ همه ،به
ویژه حکومت رییس جمهور اشرف غنی در کابل ،را
شگفت زده کرده است .حکومت افغانستان به نیروهای
هوایی ایاالت متحده نیاز داشت تا شورشیان را از قندوز
خارج کند؛ قندوزی که نه تنها پنجمین شهر بزرگ
افغانستان است بلکه با توجه با نزدیکیاش به آسیای
مرکزی ،اهمیت جیوپولیتیکی نیز دارد.
موفقیت هرچند موقتی طالبان در قندوز ،پرسشهایی
را در مورد توانایی سربازان افغانستان در جلوگیری از
سقوط مرکز یک والیت دیگر به دست طالبان ،مطرح
کرد .میکایل کوگلمن ،کارشناس جنوب آسیا در مرکز
وودرو ویلسن ،گفت« :در حقیقت ،قندوز یک بخش
بسیار کوچکی از یک داستان بزرگتر است .داستان
این است که طالبان تالش میکنند در منطقهای که از
لحاظ جیواستراتیژیکی اهمیت دارد ،نفوذ بیشتر یابند».
این کارشناس میگوید که طالبان تواناییشان در تصرف
مناطقی در مناطق وسیع شمال را نیز ثابت کردهاند .وی
گفت« :در درازمدت ،با توجه به اینکه تا همین اواخر
شمال افغانستان سنگر مستحکم طالبان نبود ،این مسئله
به اندازهی تسلط [طالبان] بر قندوز نگران کننده است».
یک نیروی چندین ملیتی؟
کارشناسان میگویند که یکی از دالیل تسلط طالبان بر
قندوز ،پذیرش جهادیهایی از جنبشهای غیر پشتون
در سراسر منطقه توسط طالبان است .برای نخستینبار،
طالبان با یکدست شدن با اسالمگرایان ازبک ،اویغور
و حتا پنجابیهای پاکستان ،به عنوان یک نیروی چندین
قومیتی و چندین ملیتی ظهور میکنند .زیکفرید
ولف ،مدیر تحقیقات انجمن دموکراتیک جنوب آسیا
در بروکسیل و محقق در انستیتوت جنوب آسیای
دانشگاههایدلبرگ ،به دویچه ویله گفت« :جنگ در
قندوز نمونهای از تغییر در استراتژی کلی سیاسی و به
تعقیب آن تغییر در شیوهی سربازگیری طالبان است:
تغییر از ترکیبی که در آن مقامها بیشتر پشتون بودند به
یک نیروی چندین قومی به منظور باال بردن شانس آنها
در کنترل مناطق شمالی افغانستان» .این کارشناس اضافه
کرد« :ظاهرا در کنار عربها ،پاکستانیها و بنگلهدیشیها
(به شمول مهاجران روهینگیا از میانمار که در بنگلهدیش
استخدام میشوند) ،ستیزهجویانی از آسیای مرکزی و
اویغورهای منطقه خودمختار سین کیانگ چین نیز به
طالبان در شمال افغانستان میپیوندند» .احمد سعیدی،
دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس
امنیتی ،شرکت اسالمگرایانی که از لحاظ قومی متمایز
اند را در آخرین تهاجم طالبان تایید کرد .سعیدی به

اسالم آباد ادعاهایی مبنی بر حمایت
این کشور از جناحهای طالبان و
دیگر گروههای جهادی در افغانستان
را رد میکند و میگوید که خواهان
یک حکومت با ثبات در کابل است.
اما زیکفرید ولف با موضع رسمی
پاکستان موافق نیست« :این تکرار
«بازی موش و پشک» مقامهای
پاکستان است که رسما همآهنگ
شده است تا حکومت افغانستان
را تحریک کنند و تالشهای ضد
دهشت جامعه جهانی را به انحراف
بکشانند .تعداد قابل توجهی از
طالبان پاکستان راهی شمال
افغانستان بودهاند که پناهگاه
جدید و ساحه فعالیت یک سلسله
گروههای ستیزهجو تبدیل شده
است» .اما ولف میگوید که روی
دیگر این قضیه این است که «طالبان
در قبال غیر پشتونها و حریفان
پیشین شان در شمال رویکرد
معتدلتری انتخاب کردهاند تا از
شدت جنگ میان گروههای قومی
مختلف کاسته باشند.

دویچه ویله گفت« :در قندوز و دیگر والیتهای
شمال افغانستان ،جنگجویانی از پاکستان ،ازبکستان،
چچین ،قرغزستان ،آذربایجان و تعدادی از کشورهای
عربی وجود دارند» .وی اضافه کرد که در میان آنها،
جنگجویان پاکستانی و ازبک فعالتر اند.
در این میان نقش پاکستان چیست؟
نظر به گزارشهای رسانهها ،برخی از فرماندهان طالبان
که در شمال افغانستان میجنگند ،زمانی در پاکستان
زندانی بودند و تعدادی از آنها در رژیم طالبان که
در سال  ،2001به دنبال تهاجم غرب به رهبری امریکا
سرنگون شد ،نقش مهمی بازی میکردند .بهطور مثال،
مال عبدالسالم آخوند ،یکی از نُه وزیر کابینهی طالبان
افغانستان بود که در سال  2010توسط مقامهای پاکستان
دستگیر شد .آخوند ،والی نام نهاد طالبان در قندوز،
همراه با چندین تن دیگر از رهبران این گروه در سال
 2013برای تسهیل گفتوگوهای صلح با واشنگتن و
کابل آزاد شدند .در همان سال ،اسالم آباد مال محمد
حسن ،وزیر خارجه طالبان را نیز آزاد کرد .تحلیلگران
میگویند آزادی دو فرمانده که مسئول ماموریت طالبان
در قندوز بودند ،نمیتواند اتفاقی باشد .عارف جمال،
خبرنگار ساکن در امریکا و نویسندهی چندین کتاب در
مورد تروریزم اسالمی و پاکستان ،به دویچهویله گفت:
«مشخص نیست آنها [آخوند و حسن] تحت چه
شرایطی آزاد شدند و به افغانستان فرستاده شدند« ».با
این حال ،ما میدانیم که پاکستان از تسلط اسالمگرایان

بر بخشهایی از افغانستان و سرانجام بر کابل ،پایتخت،
حمایت میکند».
جمال میگوید شواهد کافی وجود دارند که خطوط
تدارکاتی طالبان و دیگر گروههای بنیادگرا در شمال
افغانستان ،از پاکستان میگذرد« .ارتش پاکستان از
گروههای مختلف طالبان ،جمات الدعوه و «دولت
اسالمی» در افغانستان حمایت میکند .هدف این است
که پس از خروج کامل نیروهای امریکایی ،از حکومت
غنی بخواهد بار و بنهاش را ببندد».
اسالم آباد ادعاهایی مبنی بر حمایت این کشور از
جناحهای طالبان و دیگر گروههای جهادی در افغانستان
را رد میکند و میگوید که خواهان یک حکومت با
ثبات در کابل است .اما زیکفرید ولف با موضع رسمی
پاکستان موافق نیست« :این تکرار «بازی موش و پشک»
مقامهای پاکستان است که رسما همآهنگ شده است
تا حکومت افغانستان را تحریک کنند و تالشهای
ضد دهشت جامعه جهانی را به انحراف بکشانند .تعداد
قابل توجهی از طالبان پاکستان راهی شمال افغانستان
بودهاند که پناهگاه جدید و ساحه فعالیت یک سلسله
گروههای ستیزهجو تبدیل شده است» .اما ولف میگوید
که روی دیگر این قضیه این است که «طالبان در قبال
غیر پشتونها و حریفان پیشین شان در شمال رویکرد
معتدلتری انتخاب کردهاند تا از شدت جنگ میان
گروههای قومی مختلف کاسته باشند .اما این میتواند
یک تحول نگران کننده برای سیاستگذاران پاکستانی
باشد ،چون بسیاری از گروههای جدید در شمال با
احساسات عمیق ضد پاکستانی شان شهرت دارند».
ولف گفت که اسالم آباد بیشتر به حمایت از جناحهای
طرفدار پشتون در میان طالبان افغانستان عالقه دارد تا
یک حکومت دوست پشتون در همسایگیاش تأسیس
کند .وی اضافه کرد« :تمام اینها میتواند به شدت
گرفتن جنگ مسلحانه در شمال افغانستان منجر شود و
این منطقه را برای نیروهای ملی امنیتی افغانستان غیرقابل
مدیریت بسازد».
آیا یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد؟
احمد سعیدی ،دیپلمات پیشین افغانستان ،امیدوار
است که اوضاع تحت کنترل آورده شود به شرطی که
حکومت رییس جمهور غنی با کشورهای همسایه
کار کند و آنها را متقاعد سازد جریان جهادیها در
شمال افغانستان را متوقف سازند .سعیدی ،با اشاره
به کشمکشهای سیاسی میان رییس جمهور غنی
و عبدالله عبدالله ،رییس اجرائیه که او نیز از شمال
افغانستان است ،گفت« :حکومت باید با کشورهای
منطقه در جنگ با ستیزهجویی کار کند .برای انجام
این کار ،سیاستمداران افغانستان باید نزاعهای شان را
نادیده بگیرند و هنگام گفتوگو با دیگر کشورها علیه
طالبان یک موقف قوی اختیار کنند» .اما احتماال حل
بحران داخلی حکومت افغانستان دشوار است .تهاجم
اخیر طالبان در شمال ،ضربه کالنی را بر پیکر حکومت
وحدت ملی یک ساله رییس جمهور اشرف غنی وارد
کرد؛ چون بار دیگر این غیرنظامیان اند که بار خشونت
فزاینده را تحمل میکنند.

ماههاست درگیر خربها و گزارشهای جنگ ،خشونت ،سقوط والیتها
و ولسوالیها ،بازپسگیری ولسوالیها و والیات از مخالفین مسلح،
تجاوز ،آتش ،خون ،جنازه و زخمی هستیم .هیچ فرصت نشده به
بخشهای دیگر از زندگی توجه کنیم .زندگی را خرب دارید که هزار جنبه
و پهلو دارد و متام جوانب آن نیاز به توجه و رسیدگی دارد .اما جنگ و
ِ
وحشت خلقشده از جنگ ،در چند ماه اخیر ،هوش و خرد ما را از سایر
جنبههای زندگی بهدور کرده است.
اگر دقت کرده باشید ،یا حتا اگر دقت نکرده باشید ،حتام متجوه
شدهاید که کابل عزیز با آنکه دریای خروشانش را دو دسته به ما
تقدیم کرد اما ما آنرا به بزرگترین شاشرود جهان تبدیل کردیم.
انگار همینقدر جفا در حق طبیعت ،فرهنگ و نظافت شهری کافی
نیست و حاال چسبیدهایم به جان رسکهای کابل.
(متجوه نوعی از متوجه شدن است که ارتباط مستقیم با حجم آشغال
در کنارههای رسک دارد).
شام که حتامً نه پرس وزیر ترشیف دارید و نه پرس وکیل ،به خوبی
حرف مرا میفهمید .هرجا که شهرداری یک زبالهدانی مانده ،اکنون
نه تنها خود زبالهدانی پُر است که کنارش کوهی از زباله انبار شده.
مردم از روی ناچاری ،وقتی میبینند که زبالهدانی پُر است ،کنار
زبالهدانی رفع آشغال میکنند به این امید که کارکنان شهرداری وقتی
برای خالیکردن زبالهدانی آمد ،اضافات ریخته شده بر رسک را نیز
خواهند برد .بعد که خانه رفت ،ذهنش با خواندن یا شنیدن خرب سقوط
قندوز ،حمله بر غزنی ،جنگ در اچین ،انتحاری در خوست ،اختالف در
ارگ ،قهر و دعوا در پارملان درگیر شده و رسک مملو از زباله را به کلی
فراموش میکنند.
آهای رییس جمهور! آهای پارملان! آهای مردم! مگر کورید که منیبینید
کابل دارد به دست زباله سقوط میکند؟ مگر منیفهمید که انبار کردن
کوههای از زباله در کنار رسک مشکالت صحی به بار میآورد؟ مگر
منیفهمید که کیفیت تداوی در کشور به پایینترین سطحاش است؟
مخصوصاً که داروهای بیکیفیت پاکستانی متام دواخانههای مملکت
را فتح کرده .اصالً چرا کابل شهردار ندارد؟ تازه من به نامنظم شدن
برق اصالً اشارتی هم منیکنم .ورنه دزدی از برق مردم خود مشکلی
است که نیاز به توجه دارد.
متام مشکالتی که در کابل وجود دارد و ما آن را میبینیم اما برای
ما مهم نیست ،از خیرات و صدقات جنگ است که به ملت همیشه
بیتفاوت ما رسیده است .سقوط قندوز به دست طالبان ،حاشیهای
امنی برای مقامات فاسد و تبهکار در کابل فراهم کرده تا این شهر در
کام زباله سقوط کند .جنگ در غزنی ،هوش و حواس از مسئوالن و
مردم برده ،به همین خاطر است که جریان برق ،قبل از اینکه زمستان
برسد ،نامنظم شده و به نفع چندتا آدم خرپول و خرزور از روی مردم
گرفته میشود .حملهی انتحاری در پکتیا و نربد در اچین ،حتا هوش از
آقای غنی و عبدالله برده ،ورنه هیچ امکان ندارد مدیریت امور به دست
دو نابغهی به متام معنا نابغه باشد و پایتخت کشور شهردار نداشته
باشد .به عرضهی برق توجهی نشود ،از دزدیها و چپاولها حسابی
گرفته نشود.
مشکالتی که از انبار کردن زباله در کنارههای رسک بهوجود میآیند،
را نباید نادیده گرفت .همینطور رنجی که از قطع جریان برق بر مردم
وارد میشود را نیز نباید نادیده گرفت .حتا اگر قندوز یا غزنی هم سقوط
کند ،دلیلی برای قطع عرضهی خدمات شهری و جریان برق در کابل یا
جای دیگر منیشود .فقط امیدوارم شهرداری کابل منتظر این نباشد که
جرنال مراد از قندوز فارغ شود و اگر خدا و پیامربش لطف کرد و غزنی
سقوط نکرد ،این بار جرنال مراد و یارانش باید یک عملیات همهجانبه
در کابل راهاندازی منایند تا پایتخت را از چنگ آشغال و زباله پس
بگیرند .این تصور خیلی احمقانه است و من مطمئنم شهرداری کابل
از این تصور بهدور است .حتامً فساد و تنبلی دامن این نهاد مهم را
گرفته که چنین دست از انجام وظیفه برداشته است .اصالً این عادت
مقامات و مامورین حکومت شده ،همین که توجه مقامات باالتر یا
نهادهای نظارتی از روی کار شان برداشته شد یا به جای دیگر متمرکز
شد ،یک رقم خود را گوشه میگیرند که انگار معاش ماهانهی خویش
را به خاطر گل روی عمهی خویش دریافت میکنند .نه بابا! شهرداری
بودجه دارد ،کارمندانش معاش دریافت میکنند .اینکه چرا ماههاست
هیچ زبالهدانی خالی نشده ،پاسخاش فقط و فقط نزد ریاست شهرداری
موجود است .آیا صالحیت انتقال زباله مثل صالحیتهای نهادهای
امنیتی در انحصار شورای امنیت درآمده است؟ اگر نه ،چرا بازخواستی
از مقامات مسئول صورت منیگیرد؟!
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براساس اطالعات گردآوریشده توسط سازمان ملل متحد و
مصاحبه با مقامات محلی در مناطق درمعرض خطر ،شورشیان
طالبان ،نسبت به هر زمان دیگری پس از سال  ،2001حضور
گستردهتری در سراسر افغانستان دارند.
ازطرفی ،مقامهای محلی در مناطق آسیبدیده گفتهاند که
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ،در دو
هفتهی گذشته 13 ،دفتر والیتی خود را در سراسر افغانستان
تعطیل کرده است .این آمار ،نشاندهندهی باالترین تعدا
دفاتر این سازمان است که به دالیل امنیتی بسته شدهاند.
براساس اطالعاتی که در اوایل ماه سپتامبر جمعآوری شده
بود ،مقامات امنیتی سازمان ملل متحد تخمین زدهاند که
سطح تهدیدات –حتا پیش از افزایش خشونتها در شمال
افغانستان -درحدود نیمی از ولسوالیهای کشور ،در سطح
«باال» یا «شدید» قرار دارد .این رقم ،باالترین سطح
تهدیدات را پس از سرنگونی طالبان پس از حملهی آمریکا در
سال  2001نشان میدهند.
اگرچه این ارزیابیها بهشکل عمومی منتشر نشدهاند ،اما
برطبق روال ،سازمان ملل متحد آن را با کشورهای عضو
ائتالف بینالمللی بهاشتراک گذاشته است .بهنظر میآید این
آمارها و ارزیابیها ،در تضاد با اظهارات فرماندهی آمریکایی
ائتالف ،جنرال جان اف کمپبیل قرار داشته باشد که در
هفتهی گذشته به کنگرهی آمریکا ارائه داشت.
جنرال کمپبیل در گزارش به کمیتهی نیروهای مسلح سنا
در روز سهشنبه اظهار داشت« :نیروهای امنیتی افغانستان،
شجاعت و مقاومت زیادی نشان دادهاند .آنها هنوز بر اوضاع
مسلط هستند .دولت افغانستان ،کنترل کابل ،بزرگراه اصلی،
مراکز والیات و تقریبا تمام مراکز ولسوالیها را به دست دارد».
درحالحاضر ،مقامات افغان و ادارات این کشور در بسیاری
از مناطق ،در معرض خطر حملهی طالبان قرار دارد و این
وضعیتی را نشان میدهد که به میزان قابلتوجهی ،متفاوت از
اظهارات جنرال کمپبیل هستند .حتا بزرگراه اصلی کشور که
حلقهی اتصال جادههای تمام والیتهای افغانستان است،
در بخش جنوبی ،مدتهاست هدف کمینها و ایستهای
جادهای طالبان قرار دارد .درطول دو هفتهی گذشته ،شورشیان
بارها بزرگراهها را در مناطق دوشی و بغالن جدید در والیت
بغالن بستهاند .تعداد کمی از مقامات دولتی امروزه از جادهها
و بزرگراهها برای عبور و مرور استفاده میکنند.
در بسیاری از مناطقی مانند موسیقلعه در والیت هلمند و
چارچینو در والیت ارزگان ،که گفته میشود در کنترل دولت
قرار دارند ،نیروهای دولتی تنها بر ساختمانهای دولتی
در مراکز والیتها مسلط هستند و دایم تحت محاصرهی
شورشیان قرار میگیرند.
رییس پلیس چارچینو ،آقای ولیداد ،زمانی که  400افسر
پلیس برای ماهها تحت محاصره قرار گرفتند ،گفت« :ما
هیچ راهی برای فرار نداریم .اگر وسیلهای برای فرار وجود
داشت ،برای ثانیهای هم در این منطقه نمیماندم .دولت در
حکومتداری شکست خورده است و بهتر است به طالبان اجازه
بدهد تا حکومت را به دست بگیرد».
جنرال کمپبیل بیان داشته است که نیروهای امنیتی
افغانستان« ،پس از تالشهایی قابل توجه ،تقریبا تمام
دستآوردهای طالبان در شمال هلمند را معکوس کردهاند».
او همچنین افزوده است که آنها موسیقلعه را پس گرفته و بر
مناطق دیگری مانند سنگین و کجکی نیز تسلط دارند.
بااینحال ،روز شنبه مقامات در موسیقلعه گفتند که دولت تنها
بر مراکز ولسوالیها کنترل دارد و به دلیل تهدیدات طالبان،
آزادی رفتوآمد و عمل در خارج از آن محدوده را ندارند.
ولسوال موسیقلعه؛ حاجی محمدشریف،گفت« :تنها مقامات
دولتی میتوانند به مرکز ولسوالی وارد شوند و هیچگونه فعالیت
دولتی در خارج از مرکز ولسوالی وجود ندارد».
دادههای سازمان ملل متحد ثابت کردهاند که سرعت عمل
شورشیان در بسیاری از مناطق کشور که طالبان در گذشته
حضور اندکی در آنجا داشتهاند؛ ازجمله مناطقی در شمال ،با
جمعیت اندک پشتونها ،افزایش یافته است .طالبان شورشی،
عمدتا اصالت پشتون دارند و درطول تاریخ فعالیتهایشان،
در مناطقی با اکثریت پشتون در جنوب و شرق افغانستان ،و
قسمتهایی از شمال مانند قندوز ،در قدرت بودهاند.
اشرف غنی پس از سقوط قندوز و در پاسخ به انتقادات گفت:
«ما در طول شش ماه گذشته ،بهطور همزمان درحال مبارزه در
 13والیت افغانستان بودهایم».
هر چهار والیتی که سازمان ملل دفاتر خود را در آنها بسته
است ،در شمال افغانستان موقعیت دارند .سازمان ملل متحد،
تمام کارمندانش و خانوادههای آنها را –کارمندان افغان و
بینالمللی -بعد از تصرف قندوز توسط طالبان در  28سپتامبر،

سازمان ملل:
طالبان نسبت به سال ،2001
در مناطق بیشتری حضور دارند
واشنگنت پست /دیوید ایگناتوس
ترجمه :معصومه عرفانی

از قندوز خارج کرد .یک روز بعد ،براساس گزارشهایی که خبر
از تصمیم طالبان به حمله بر آن شهر داشت ،آنها کارمندان
خود را از پلخمری نیز بیرون کشیدند .حمله بر پلخمری هرگز
عملی نشد ،اما ترس مشابهی در رابطه با امنیت فیضآباد در
والیت بدخشان در شمالشرقی ،و میمنه پایتخت والیت
فاریاب در شمال غرب ،وجود دارد .به گفتهی مقامات محلی،
سازمان ملل متحد درنتیجهی این نگرانیها ،حداقل بخشی
از کارمندانش را از این شهرها خارج کرده و تعدادی از ادارات
خود را نیز بسته است.
دومینیک مدلی ،یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد ،این
تخلیهی نیروها را به صراحت تایید نمیکند .او گفت« :ما دایما
محیطهای کاریمان را بررسی میکنیم .یکی از اقدامات در
این زمینه ،برداشتن قدمهایی مانند انتقال موقت کارمندان به
نقاط مختلف افغانستان است .کارمندانی از مناطق مختلف از
جمله قندوز ،در داخل کشور جابهجا شدهاند».
ازسویدیگر ،چنین تخلیهی نیرویی منجر به این شده است
که کمککنندهها نیز کمیتههای خود را از این شهرها خارج
کنند .سیستم تعیین سطح خطرات امنیتی سازمان ملل
متحد ،توسط گروههای کمککننده نیز استفاده میشود.
این ارزیابیها به آنها کمک میکند تا بتوانند امکان امنیت
ادامهی فعالیتهایشان را در والیات ،مورد بررسی قرار بدهند.
فیونا گال ،مدیر گروه «اکبر»؛ گروهی حمایتی به نمایندگی
از سازمانهای غیردولتی در افغانستان ،گفت« :دسترسی به
بسیاری از مناطق در شمال ،برای آژانسهای کمکرسانی،
بسیار دشوارتر از گذشته شده است .این یک عقبگرد است.
مبارزه در چنین محیطی مشکالت فراوانی بههمراه دارد».
براساس دادههای سازمان ملل متحد ،حدود نیمی از
ولسوالیهای افغانستان در معرض خطرات امنیتی «باال»
یا «شدید» قرار دارند .کارمندان سازمان ملل متحد ،معموال

اجازهی سفر به والیتهایی با سطح تهدیدات باال ندارند.
در مناطقی که سطح این تهدیدات «شدید» است ،دولت یا
هیچ حضوری ندارد یا حضور آن تنها به مرکز ولسوالی محدود
میشود 38 .نمونه از این ولسوالیها در  14والیت از 34
والیت این کشور پراکنده هستند .بهطورکل 27 ،والیت از 34
والیت ،جزو مناطقی با سطح تهدیدات باال یا شدید طبقهبندی
شدهاند.
در والیت ارزگان در جنوب افغانستان ،چهار منطقه از پنج
منطقهی این والیت ،در دستهبندی تهدیدات امنیتی باال یا
شدید قرار دارند .تنها مرکز این والیت ،ترینکوت است که در
گروه تهدیدات «قابلتوجه» طبقهبندی شده است .بسیاری از
مقامات محلی پیشبینی کردهاند که ممکن است این والیت،
به زودی ،نخستین والیتی باشد که بهطور کامل به دست
طالبان سقوط کند.
عبدالحمید ،معاون والی ،گفته است« :ما  570پلیس در
ولسوالی ارزگان خاص داشتیم اما اکنون تنها  50نفر باقی
ماندهاند و همه در مرکز ولسوالی حضور دارند .بقیه یا کشته
شدند یا تسلیم شدند یا فرار کردند .ما هنوز هم برای دوامآوردن
و مقاومت ،درخواست کمک میکنیم .اما دولت مرکزی هیچ
توجهی به ما نمیکند[ .اگر] این وضعیت بههمینشکل ادامه
پیدا کند ،منطقه به دست طالبان سقوط خواهد کرد».
نگرانیهای مشابهی در دو منطقهی دیگر ارزگان ،دهراود و
چوره نیز با مقامات مطرح شده است .تمام آنها از افزایش
فعالیت طالبان در ماههای اخیر خبر دادهاند.
در میمنه مرکز والیت فاریاب ،حمالت هوایی آمریکایی و
ورود شبهنظامیان حامی دولت ،باعث شد تا تالشهای طالبان
برای تسلط بر این شهر در هفتهی گذشته ،ناکام بماند و آنها
عقبنشینی کنند .بااینحال ،طالبان هنوز در ولسوالیهای
اطراف این شهر فعال هستند .به گفتهی سید عبدالباقی

هاشمی ،عضو شورای والیتی میمنه ،سازمان ملل متحد
کارمندان خود را به مزارشریف منتقل کرده و فعالیتهای خود
در این والیت را تعطیل نموده است .بااینحال ،او باور دارد که
این امر برای مدتی موقتی است.
او گفت« :من باور دارم که نیروهای امنیتی ما ،بهقدر
کافی مورد حمایت مردم محلی هستند .آنها میتوانند تمام
پیشرویهایی که توسط شورشیان طالبان انجام میشود ،را
شکست بدهند».

در میمنه مرکز والیت فاریاب،
حمالت هوایی آمریکایی و ورود
شبهنظامیان حامی دولت ،باعث
شد تا تالشهای طالبان برای
تسلط بر این شهر در هفتهی
گذشته ،ناکام بماند و آنها
عقبنشینی کنند .بااینحال،
طالبان هنوز در ولسوالیهای
اطراف این شهر فعال هستند .به
گفتهی سید عبدالباقی هاشمی،
عضو شورای والیتی میمنه،
سازمان ملل متحد کارمندان خود
را به مزارشریف منتقل کرده و
فعالیتهای خود در این والیت
را تعطیل نموده است .بااینحال،
او باور دارد که این امر برای
مدتی موقتی است.
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تکرار بازی «موش و پشک»
میان افغانستان و پاکستان
رحمت الله ارشاد

واقعیت این است که تداوم جنگ
و وسعت بخشیدن به میدان جنگ
و جاری کردن خونهایی که در
جنگ نیروهای امنیتی افغانستان
با طالبان ریخته میشوند ،منافع
تعریف شده پاکستان در منطقه و
افغانستان است .مقامات پاکستانی
هیچ تمایلی به قطع خشونت
در افغانستان ندارند .حمایت
پاکستان از تحوالت درون گروهی
طالبان پس از مرگ مالعمر نشان
دهنده آن است که دولت پاکستان
همچنان از جنگ و خشونت به
عنوان گزینه و سیاست اصلی
در قبال افغانستان بهره برداری
خواهد کرد .انتخاب مالاختر
منصور به رهبری گروه طالبان
و تالش برای اجرای مانورهای
تبلیغاتی و نظامی در راستای
کاهش مخالفتها و تنشهای
بوجود آمده میان شماری از
فرماندهان و مقامات تأثیرگذار
این گروه ،در راستای سیاست
خشونت پروری و جنگ افروزی
این کشور است.
حکومت وحدت ملی حدود ده ماه از یک سال کاری اولش را با
این خوشبینی که پاکستان با حکومت افغانستان همکاریهای
صادقانه و موثر خواهد کرد ،سپری کرد .در پایان سال اما ،دو
طرف حرفی برای گفتن ندارد و فرشهای قرمزی که مقامات
دو حکومت تازه رویکار آمده برای هم فرش کرده بودند ،بر
چیده شده است.
آخرین سفر رسمی مقامات دو کشور زمانی انجام شد که یک
موتر بمب ،ساعت یک شب در شاه شهید منفجر شد ،میدان
هوایی مورد حمله قرار گرفت و حمله انتحاری دیگر بر اکادمی
پولیس در حوزه پنج انجام شد .در این سفر شماری از مقامات
امنیتی و دیپلماتیک به پاکستان رفتند تا یک بار دیگر ضمن
ارائه اسناد و شواهد در مورد حضور گستردهی تروریستان در
خاک پاکستان ،دیدگاههای رسمی حکومت افغانستان در قبال
حمالت انتحاری ویرانگر در کابل را نیز به اسالم آباد منتقل
کند و از آنها بخواهد که همکاری شان را در عمل ثابت کنند.
البته خبر مرگ مالعمر نیز بر تنشهای موجود در روابط دو
کشور بیتأثیر نبود .حکومت افغانستان پس از این حمالت و
افشای مرگ مالعمر ،دور دوم گفتوگوهای صلح را متوقف کرد
و از اشتراک در نشستی که به میزبانی پاکستان قرار بود انجام
شود ،خود داری کرد.
این گونه از یک طرف تالشهای چند جانبهی (امریکا ،چین،
پاکستان و افغانستان) برای وادار کردن طالبان در میز گفتوگو
متوقف شد و از جانب دیگر ،مقامات حکومت وحدت ملی به
این نتیجه رسیدند که پاکستانیها در پی فریب مقامات حکومت
افغانستان است و هیچ تالش واقعی و عملی برای متقاعد کردن
طالبان به گفتوگوهای صلح انجام نمیدهند.
درپایان یک سال کار حکومت وحدت ملی ،اینک مقامات
حکومت وحدت ملی بدین باور اند که پاکستان هنوز مرکز بمب
سازی است و شبکههای تروریستی فعال در افغانستان توسط













سازمانهای نظامی این کشور حمایت و تجهیز می شوند.
با این وجود ،عبدالله عبدالله روز گذشته در نشست شورای
وزیران یک بار دیگر از پاکستان خواست که حمایتهای
موجود از طالبان باید متوقف شود و این کشور کمکهای شان
را به گروه طالبان قطع کند .انتظار نمیرود پاکستانیها این
درخواست را نیز جدی بگیرند .آنها همچنان از طالبان حمایت
خواهند کرد و بدون شک تا توان دارند آتش جنگ را شعلهورتر و
میدان جنگ را گستردهتر خواهد کرد.
از اینرو ،مقامات افغانستان در تداوم بازی «موش و پشک»
پیشگام و پیش تاز است .مقامات حکومت وحدت ملی بیش از
اینکه در فکر راه حل اساسی که همانا جنگ با طالبان است،
باشند؛ به دنبال تکرار درخواستهای غیر عملی از این کشور
است.
واقعیت این است که تداوم جنگ و وسعت بخشیدن به میدان
جنگ و جاری کردن خونهایی که در جنگ نیروهای امنیتی
افغانستان با طالبان ریخته میشوند ،منافع تعریف شده پاکستان
در منطقه و افغانستان است .مقامات پاکستانی هیچ تمایلی به
قطع خشونت در افغانستان ندارند .حمایت پاکستان از تحوالت
درون گروهی طالبان پس از مرگ مالعمر نشان دهنده آن
است که دولت پاکستان همچنان از جنگ و خشونت به عنوان
گزینه و سیاست اصلی در قبال افغانستان بهره برداری خواهد
کرد .انتخاب مالاختر منصور به رهبری گروه طالبان و تالش
برای اجرای مانورهای تبلیغاتی و نظامی در راستای کاهش
مخالفتها و تنشهای بوجود آمده میان شماری از فرماندهان و
مقامات تأثیرگذار این گروه ،در راستای سیاست خشونت پروری
و جنگ افروزی این کشور است.
اختر منصور بر خالف آنچه در اوایل مرگ مالعمر از او به
عنوان یک چهرهی میانهرو و طرفدار گفتوگوهای صلح تمجید
میشد ،فردی به شدت جنگ طلب و خشن است .رویدادهای

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
jawad.najee@gmail.com
سردبير :جواد ناجی
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
بازاریاب :محمد حسین جویا 0767152062
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک شورا
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454
zaki.daryabi2@gmail.com

یادداشتهایسخیدادهاتف
دیورند و طالبان

بزرگ انتحاری و حمالت سازماندهی شده گروه طالبان پس از
انتخاب او نشان میدهد که اختر منصور نه طرفدار صلح ،بلکه
عاشق جنگ است.
در آخرین مورد ،طالبان به رهبری او توانست پس از  14سال
کنترل یک شهر مهم -قندوز (پنجمین شهر بزرگ افغانستان)
را برای مدت کوتاهی بدست بگیرند .طالبان اکنون در 27
والیت افغانستان توانایی خلق تهدیدات جدی را دارند و مناطق
بیشتری را تحت تصرف شان دارند.
این واقعیتها نشان میدهد که دولت پاکستان بر خالف
انتظارات و برنامهریزیهای افغانستان ،آنچه را انجام میدهند
فقط و فقط در راستای تقویت جبهات جنگ است نه باز کردن
راه و دروازهی برای صلح .مقامات استخباراتی این کشور در
روزهای که مقامات دپیلماتیک آن کشور درگیر گفتوگوهای
سیاسی و چانه زنیها برسر بهبود روابط و کشاندن طالبان بر
میز گفتوگوهای صلح بودند ،در راستای افزایش تواناییهای
جنگی طالبان و هماهنگی بیشتر میان این گروه مصروف بودند.
این درحالی است که مقامات حکومت وحدت ملی هنوز در
آرزوی تغییر نگاه پاکستانیها نسبت به افغانستان و روابط
دوکشور است .حقیقت این است که مقامات حکومت وحدت
ملی و حرفهایی که آنها تکرارا ً به رسانهها و مردم افغانستان
میگویند ،فقط درصدد کاهش فشار افکار عمومی از
نارساییهای حکومت وحدت ملی است.
حرفهای ضد پاکستانی و محکوم کردن پاکستان بر افکار
عمومی تأثیر فوق العادهی دارد و از اندکترین حرفهای ضد
پاکستانی موجِی از حمایتهای مردمی و شعار دادن بر علیه
پاکستان در شبکههای اجتماعی راه میافتد .تکرار مواضع و
حرفهای ضد پاکستانی در نشستهای خبری و دولتی ،صرفاً
به دلیل کاستن فشار مردمی و مورد توجه قرار گرفتن در افکار
عمومی است.

ِ
سالمت عقل
در افغانستان ،یکی از مهمترین محکها برای
سیاسی یک سیاستمدار ملی این است که پیوسته اصرار
کند که خط دیورند را قبول ندارد .کسی که به صراحت
بگوید یا حتا به اشاره برساند که خط دیورند را قبول دارد،
بی عقل و بدتر از آن خاین شمرده میشود.
از طرفی دیگر ،تمام سیاستمداران افغانستان باور دارند
که طالبان در خدمت پاکستان اند ،از پاکستان حمایت
میشوند و خاک پاکستان پایگاه و خاستگاه اصلی شان
است.
پاکستان کشور بزرگی است و یکی از قویترین ارتشهای
منطقه و بل جهان را دارد .به سالح اتمی هم مجهز است.
جمعیتاش هم چند برابر جمعیت افغانستان است.
دولت افغانستان حاضر نیست طالبان را ،که به لحاظ
اتنیکی پشتون اند ،یک گروه تروریستی و دشمن مردم
افغانستان بخواند و از آنها به نام مخالفان سیاسی یاد
میکند.
طالبان هر روز بر مناطق مختلف کشور حمله میکنند و
گاه تا سقوط دادن شهرهای بزرگ پیش میروند .در این
حالت ،خوشترین خبری که دولت افغانستان به مردم
میدهد این است که در فالن و بهمان مورد از سقوط فالن
والیت و ولسوالی جلوگیری کرده است.
شاید حاال بگویید این چه رقم نوشتن و از این شاخه به آن
شاخه پریدن است؟ خوب ،این پریشانی در خود وضعیت
هست .اینها پارههای یک وضعیت پریشان و قطعههای به
هم نیامدنی یک معمایند .برای نجات دادن این قطعات از
آشفتهگی باید آنها را در یک تحلیل منسجم با هم آشتی
بدهیم .اما نمیشود .مثال:
اگر دولت افغانستان و مخالفانِ به رسمیت شناسیِ خط
دیورند فکر میکنند که طالبان در خدمت پاکستان اند
و پاکستان دشمن افغانستان است ،در این صورت چرا
طالبان را رسما دشمن افغانستان اعالم نمیکنند و با آنان
به مبارزهی تمام عیار بر نمیخیزند؟ در عوض ،میبینیم
که با طالبان همکاری میکنند .اگر ما نمیتوانیم در داخل
افغانستان تنها گروهی از مزدوران پاکستان را شکست
بدهیم و کا ِر ما شده دفاع کردن مدام از این والیت و آن
ولسوالی و حتا در همین دفاع نیز غالبا ناکامایم ،آن وقت با
چه توانی در برابر یکی از قویترین ارتشهای جهان اقامهی
دعوای سرزمینی میکنیم و خیال داریم که یک ایالت کامل
را از چنگ آن ارتش بیرون بیاوریم؟ اگر پاکستان دشمن
افغانستان است ،این توقع که این دشمن ما را به دست
مزدوران خود در سرزمین خو ِدمان سرکوب نکند ،چه گونه
توقعی است؟ اگر از کسی که با وزن چهارصد کیلویی
خود بر سینهی ما نشسته و گلوی ما را میفشارد انتظار
داریم که از سر سینهی ما کنار برود تا ما بلند شویم و بر
سینهی او بنشینیم و گلوی او را بفشاریم ،چنین انتظار و
توقعی را کدام آدم عاقل اجابت خواهد کرد؟
شما میتوانید این قطعات را طوری کنار هم بگذارید که
با هم جور بیایند؟
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خبرهای خارجی

دولت ترکیه داعش را مظنون اصلی بمبگذاریهای
آنکارا اعالم کرد

بگو مگو از
Samim Mehdi

از پیام مرگ که طالبان برای همکارانم در تلویزیون طلوع
و تلویزیون 1فرستادهاند ،متعجب نشوید .این پیام ،ادامهی
همان سیاست ترور و دهشت افگنی است که فلسفهی
وجودی این گروه را میسازد.
طالبها احتما ًال تصور میکنند که ما فراموش کردهایم که
آنها تروریستاند .هرگز! میدانیم شما کی هستید .میدانیم که با آزادی بیان ،و هر نوع
آزادی برای انسان دشمنی دارید .این پیامتان حرف تازه برای ما نیست .یک حرف تازه
بگویید .پیام غیر از کشتن دارید؟
مگر در این مدت هیچ ما را نکشتهاید؟ هر انسان که در این کشور کشته میشود ،یکی از
ن نفر از ما را کشتهاید .میدانیم که توقف نخواهید کرد و به کشتن ادامه
ماست .و شما هزارا 
خواهید داد .شما هم بدانید که ما هم توقف نمیکنیم ،کوتاه نمیآیم و برای ابد در برابر
جهل ،ظلم ،و بیخبری میایستیم.


Waheed Omer
فعالیت رسانههای آزاد کالنترین دستآورد ما در  ۱۴سال
گذشته است .تهدید کردن رسانهها برابر به تهدید کردن
جامعه در کل است .ما همچنانکه از نیروهای مسلح و
نظام حامیت میکنیم ٬حامیت ما از رسانههای ما برای
همهی ما حیاتی است.
یک جمع کالن از بهرتینهای ما در همین رسانهها مرصوف خدمت هستند .تهدید به
آنها تهدید به همه ما است و ما به عنوان شهروندان این کشور نه تنها این که از کار
شان حامیت میکنیم ٬بلکه تا پای جان در کنار شان میایستیم!


Hamid Fidel
تحصیل در دانشگاه کلمبیا ،تدریس در دانشگاه جانهاپکینز
و مدیریت در بانک جهانی؛ تصویری بود که غنی در آن
پنهان بود.
آخرین پست ارگ را که بخوانی و پس از آن کامنتهای
کاربران را بخوانی ،اگر مریضی رسطان هم داشته باشی از
یاد میبری و میخواهی تا آخر بخوانی.
آنچه کامنتها میگوید ،نهایت نفرت است ،نهایت بیزاری و انزجار از مدیریت رهربی
است که در دانشگاه کلمبیا درس خوانده است.
این نفرت تا آنجا پیش میرود که خانواده ،زن و فرزند را نیز فراموش منیکند و در قالب
زشتترین و رکیکترین فحشها و دشنامها ،آنان را هدف قرار میدهد.
از جنبهای فحش کاری که بگذریم ،آنچه در کامنتها میآید همه نشان  %99نارضایتی
و نفرت از عملکردی است که فقط و فقط میتواند از یک افغانی درس خوانده در دانشگاه
کلمبیا برآید.
آیا کسی این همه فحش و دشنام را به غنی نشان میدهد؟ آیا او که گاهی نشان میدهد
روزنامه میخواند و دیدگاههای مردم را تعقیب میکند؛ کامنتهای پستهای ارگ را
میخواند؟ او اگر کامنتها را بخواند آیا خواهد پذیرفت که شکست خورده است و آن همه
جفنگی که بافته بود ،دیگر به جوک تبدیل شده است و سخرهی عام و خاص گردیده
است؟
آیا او شهامت تحمل این همه رسوایی را خواهد داشت؟
تصویر غنی چرا به چنین حقارت بیبدیل تبدیل میشود؟
چنین وضعیتی چه دردناک است که سخن یک رییسجمهور به پشیزی نیرزد و با اتکا
به سخن رییسجمهور که هیچ کس حق مداخله در امور و مقرریهای سکتور امنیتی را
ندارد؛ بیایید و سخیفترین سخن قرینه را که«:و من هم به نوبت خود زن ...هیچ فرد
حق مزاحمت را ندارد» بر زبان جاری کند.
مردم حاال به این باور رسیدهاند که غنی هیچ کاری منیتواند و هرکاری که بکند ،به رضر
حتا پشتونها که به ظاهر برای آنان دلسوزی میکند؛ متام میشود .از این رو بسیار ساده
و با متسخر زهرآلود میگویند :هزاری را میده داری .میدانند که رییس شان حتا هزاری
ندارد.


Massoud Hossaini

غزنی:
از این شهر نزدیک به کابل خربهای بدی میرسد .مکتبها و
موسسات بسته شدهاند و نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان
در مقابل هم صف آرایی منودهاند .طالبان در موضع حمله قرار
دارند و نیروهای دولتی در موضع دفاع .اینکه نتیجه چه خواهد
شد تا چند روز آینده معلوم میشود!
پر واضح است که اسرتاتژی یا دیسیپلین ارتش افغانستان ،ناکارامد است و باید از موضع دفاعی
به موضع تهاجمی تغییر کند .چه دلیلی وجود دارد که نیروهای دولتی به مواضع مشخص طالبان
حمله منیکنند؟
شکست دولت در قندوز و به هر دلیلی که بوده ،باعث تقویت روحیه جنگجویان طالبان شده
است .گرچه که به دالیلی نامعلوم ،حمله به دفرت دکرتان بدون مرز ،اخبار اصلی جنگ و اوضاع
قربانیان غیرنظامی را به گروگان گرفت ،اما پیامد خطرناک ترصف قندوز هامنا اقدام به حملهی
طالبان بر شهرهای دیگر خواهد بود.
سیاستهای غلط حکومت در همسو ساخنت رسانهها و جامعهی مدنی با سیاستهای
سیاستمداران باعث خاموشی و دوری مردم از اطالعات و جریانهای روز شده است که این
موضوع به نفع جنگجویان طالبان خواهد بود .حمله به دفرت دو رسانه در جالل آباد و تهدید
رسانههای طلوع و تلویزیون یک از طرف طالبان و قرار دادن آنها به عنوان یکی از اهداف
نظامی از طرف طالبان نشانگر ناکارامدی این سیاست غلط است.
من بارها به دوستانم در رسانهها و در بین جامعه مدنی هشدار دادم که فریب قدرتمندان و
قولهای پر زرق و برق آنها را نخورده و برای عدالت و آزادی کار کنند که مورد توجه چند فریب
خورده در رسانههای بزرگ قرار نگرفت و حال مسئولیت اصلی هرگونه اتفاقی بر دوش آنان خواهد
بود و تاریخ هم نظارهگر خواهد ماند!

اطالعات روز :احمد داود اوغل و ،نخست
وزیر ترکیه اعالم کرده است که مظنون اصلی
مب بگذاریهای آنکارا ،گروه داعش است.
نخست وزیر ترکیه درحالی گروه داعش را مسئول
این مب بگذاریها م یداند که تاکنون هیچ
گروهی مسئ ولیت این حمالت را برعهده نگرفته
است.
به روز شنبه 18 ،می زان ،شهر آنکارا شاهد
دو حمل هی خ ونین انتحاری در جریان یک
راهپیامیی زیر نام «صلح و دموک راسی» بود ،که به
گفت هی دولت ترکیه در آن  95نفر کشته و بیش

از دو صد نفر زخمی شدهاند.
دولت ترکیه ه مچنان معتقد است که دو
مب بگذار انتحاری ،عامل آن بودهاند.
به نقل از بی بی سی ،آقای داود اوغلو در جریان
گف توگو با یک شبک هی تلویزی ونی ترکیه گفته
که این حمله با هدف تحت تأثیر ق رار دادن نتایج
انتخابات آتی در این کشور انجام شده است.
ق رار است انتخابات پارملانی این کشور در اول ماه
ن وامرب (ک متر از سه هفت هی دیگر) برگ زار شود.
نخست وزیر ترکیه ه مچنان گفته که چنانچه
مشخص شود که نبود تدابیر امنیتی مناسب
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در وقوع این مب بگذاریها نقش داشته ،باید
اقدامات رضوری دراین باره اتخاذ شود.
در مورد تلفات این مب بگذاری گ زارشهای
متفاوت وجود دارد .حزب دموک راتیک خل قها
که از حامیت کردها برخوردار است ،گفته است
که در جریان مب بگذاریهای روز شنبه  ۱۲۸نفر
کشته شدهاند.
اظهارات اخیر آقای اوغلو در حالی صورت
م یگیرد که پیشرت او احتامل داده بود که گروه
داعش و نیروهای شب هنظامی حزب کارگ ران
کردستان (پ ک ک) مسئول این حمل هها باشند.

اپوزیسیون دولت سوریه:
در گفتوگوها برای آغاز صلح شرکت نمیکنیم
اطالعات روز :اپوزیسیون دولت سوریه پیشنهاد
سازمان ملل متحد مبنی بر گف توگویهای
اولیه ب رای آغاز مذاک رات صلح را رد کرد.
ائتالف اپوزیسیون سوریه در تبعید (اصل یترین
ائتالف مخالفان دولت در این کشور) ،دلیل
این تحریم را حمالت ه وایی روسیه در خاک
سوریه گفته است .این ائتالف حمالت ه وایی
روسیه در خاک سوریه را تجاوز و نقض حقوق
بی نامللل خ وانده است.
به نقل از رادیو زمانه ،این ائتالف به روز
ی کشنبه 19 ،می زان ،اعالم کرده است تا
زمان یکه مببارانهای روسیه در سوریه متوقف
نشود ،در گف توگوها رشکت نخ واهد کرد.
استفان دیمیستورا ،مناینده سازمان ملل در
امور سوریه ،طرفهای درگیر را به گف توگوهای
پیش از مذاک رات صلح دعوت کرده است .رژیم
سوریه رشکت در این گف توگوها را پذیرفته
و همین امر سازمان ملل را امیدوار کرده که
مذاک رات شکس تخورده جن وا در سالهای
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۴از رس گرفته شود.
اما ائتالف اپوزیسیون سوریه گفته است که
پایان تجاوز روسیه ،پایه و اساس از رسگیری
مذاک رات خ واهد بود.
روسیه به تاریخ  8می زان با مببارانهای ه وایی و
شلیک موش کهای کروز از دریای خزر ،گروه
داعش را مورد هدف ق رار داد.
اما مخالفان بشار اسد و امریکا م یگویند که
روسیه مخالفان بشار اسد را نیز هدف ق رار

م یدهد.
به گ زارش برخی از رسان هها ،والدیمیر پوتین از
حمالت روسیه در سوریه دفاع کرده و گفته بود
که این حمالت به هدف «تثبیت دولت مرشوع»
بشار اسد است.
ائتالف اپوزیسیون سوریه در تبعید ،در بیانی هی
خود گفته است« :مجمع عمومی ائتالف ملی
[…] تصمیم گرفته است که در گروههای
کاری مشورتی رشکت نکند و این اقدام را
پایبندی خود به بیانیه جن وا [در سال ]۲۰۱۲
و قط عنام ههای شورای امنیت سازمان ملل
م یداند».
به نقل از رادیو فردا ،فدریکا موگرینی ،مسئول

دیپلامسی اتحادیه اروپا در نشست وزی ران
خارجه اتحادیه اروپا ،دیروز؛ دو شنبه ،گفته
که دخالت روسیه در سوریه بسیار پر خطر و
تغییر دهندهی بازی است .وی گفته« :دخالت
روسیه بازی را تغییر م یدهد و در صورت عدم
هامهنگی ،م یت واند از لحاظ سیاسی و نظامی
بسیار خط رناک باشد».
وی گفته است روسیه باید گروه داعش را هدف
ق رار بدهد نه مخالفانی که خ واهان کنارهگیری
بشار اسد هستند.
جنگ در سوریه چهار سال است که جریان
دارد و تاکنون  240ه زار نفر در آن کشته شده و
میلیونها سوری را آواره ساخته است.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا:
صلح پایدار در سوریه با حضور دولت فعلی بدست نمیآید
اطالعات روز :وزی ران خارجه اتحادیه اروپا ،باور
دارند که صلح پایدار و درازمدت در کشور سوریه با
حضور دولت و رهربی فعلی بدست من یآید.
در نشست دوشنبه 20 ،می زان ،وزی ران اتحادیه اروپا در
لوگ زامبورک ،محور اصلی بحث ،روی بررسی بح ران
سوریه بوده است.
به نقل از بی بی سی ،ینس است ولتنربگ ،دبیرکل نات و،
با اشاره به حمالت ه وایی اخیر روسیه در سوریه گفته
است که حامیت روسیه از رژیم بشار اسد باعث
تداوم درگیریها و ناآرام یها در این کشور خ واهد
شد.
حمالت ه وایی اخیر روسیه که به تاریخ  8می زان با

شلیک موش کهای کروز از دریای خزر در سوریه
ی مورد انتقاد وزی ران خارج ه
صورت گرفته ،در حال 
اتحادیه اروپا ق رار م یگیرد که روسیه گفته بود که
این کشور م واضع گروه داعش را در سوریه هدف
ق رار داده است .فدریکا موگ رینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا ،که ب رای رشکت در نشست
وزی ران خارجه اتحادیه اروپا گفته که در مورد اقدامات
روسیه ،ع وامل بسیار نگ ران کنندهای وجود دارد به
ویژه نقض ح ریم ه وایی ترکیه.
دولت ترکیه در  13می زان اعالم کرده بود که
جنگندههای این کشور یک ه واپیامی روسیه را که
در نزدیکی مرز سوریه ح ریم ه وایی ترکیه را نقض

کرده بود ،رهگیری کردند.
روسیه بعدا ً در واکنش به اع رتاض شدید ترکیه گفته
بود که این حادثه در نتیجه خطای رهیابی بوده است.
پیشرت والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه ،گفته
بود که هدف این کشور از انجام حمالت ه وایی
ایجاد ثبات ب رای دولت بشار اسد ،رییس جمهور
سوریه و جلوگیری از پیرشوی داعش ب رای دراختیار
گرفنت این کشور است.
در این ارتباط ق رار است رسگئی الوروف ،وزیر
خارجه روسیه ،به روز س هشنبه  21می زان با استفان دی
میستورا ،مناینده ویژه سوریه در سازمان ملل دیدار و
گف توگو کند.

لوکاشنکو برای پنجمین بار رییس جمهور بالروس شد
اطالعات روز :الکساندر لوکاشنکو ،با پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری بالروس ،ب رای پنجمین
دور پیاپی رییس جمهور این کشور انتخاب شد.
به نقل از بی بی سی ،به گفت هی کمیته مرکزی
انتخابات بالروس ،آقای لوکاشنکو  ۸۴درصد آرای
انتخابات روز ی کشنبه  19می زان را کسب کرده
است.
این در حال یست که رقبای او هیچ کدام
نت وانست هاند بیش از پنج درصد آرا را ب ربند .می زان
مشارکت مردم بالروس در این رایگیری بیش از ۸۶
درصد اعالم شده است.
آقای لوکاشنکو ۶۱ ،ساله ،از  ۲۱سال پیش ریاست

جمهوری بالروس ،از جمهوریهای سابق اتحاد
جامهیر شوروی ،را بر عهده داشته است.
او به دلیل رسکوب مخالفان و بسنت فضای سیاسی
هم واره مورد انتقاد معرتضان در داخل و گروههای
حقوق برشی و دول تهای غ ربی در خارج از این
کشور بوده است.
منتقدان رییس جمهور بالروس ،او و حامیانش را
متهم م یکنند که به اح زاب مخالف اجازه فعالیت
عمومی من یدهد و دس ترسی آنها به رسان ههای
دولتی را محدود م یکند.
سوتالنا الکسیویچ ،ب رنده جایزه ن وبل ادبیات امسال
از بالروس ،کشورش را یک «دیکتاتوری نرم»

خ وانده و گفته است که آقای لوکاشنکو هنوز در
فضای شوروی سابق است.
ه مچنان مقامهای آمریکایی ،رییس جمهور
بالروس را «آخرین دیکتاتور اروپا» توصیف
کردهاند.
با وجود این آقای لوکاشنکو در ماههای اخیر با
اقداماتی از جمله بخشیدن شش نفر از ره ربان
مخالفان در پی بهبود روابط خود با کشورهای
غ ربی بوده است.
این اقدامات باعث شد که اتحادیه اروپا تحری مهای
خود علیه رییس جمهور بالروس را تا مدتی به
حالت تعلیق درآورد.
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ورزش

مردانی که لیورپول را ساختند
با اخ راج ب رندان راجرز از لیورپول ،این باشگاه قدیمی و موفق با به خدمت گرفتن یورگن کلوپ ،یک دوره تازه را آغاز خواهد کرد.
لیورپول که در سال  1892تأسیس شده ،با تنها  19م ربی تا سال  ،2015یکی از باثباتت رین نیمکتهایتاریخ فوتبال انگلیس را داشته
است .در اینجا نگاهی خواهیم داشت به  7م ربی ب رتر تاریخ این باشگاه کهموفقت رین دوران سرخپوشان مرسی ساید را رقم زدند:
 -7ژرار هولیه ()1998-2004
افتخارات:

«جام یوفا  ،2001سوپرکاپ اروپا  ،2001جام حذفی
انگلیس  ،2001جام اتحادیه انگلیس 2001و ،2003
کامی ونیتی شیلد 2001»
ژرار ه ولیه در سال  1998به هم راه روی اونز ،به
عن وان رسم ربیان لیورپول معرفی شدند؛ هرچند این
همکاری چندان طوالنی نبود و اونز چند ماه بعد
استعفا دارد .ه ولیه با به خدمت گرفنت سامی هیپیا
و امیلهسکی و همی نطور دادن مسئ ولیت بیشرت
به ستارههای آکادمی باشگاه مانند استیون ج رارد،
جمی کرگر و مایکل اوون ،رشوع به بازسازی
تی ماش کرد.
او ه مچنین نقش مهمی در بازسازی
زیرساخ تهای باشگاه و کمپ مترینی ملوود
داشت .تالشهای او سه سال بعد نتیجه داد و
تیم او در سال  ،2001در جام یوفا ،جام حذفی و
جام اتحادیه به قهرمانی رسید .ه ولیهدر سال 2001
دچار مشکل قلبی شد و همین مسئله او را ب رای
 5ماه از حضور روی نی مکت لیورپول دور نگه
داشت؛ در غیاب او ،فیل تامسون ،لیورپول را در
لیگ برتر به نایب قهرمانی رساند.
ه ولیه که زمانی در کمیته توسعه فدراسیون فوتبال
ف رانسه بود ،در دوران حضورش درلیورپول عالق هی
زیادی ب رای به خدمت گرفنت بازیکنان ف رانسوی
داشت .با این وجود ،در آخرین روزهای حضور
او در لیورپول ،تاکتی کهای دفاعی و خریدهای
نامناس باش باعث شد تا در نهایت در سال 2004
با ت وافق دوطرفه از این باشگاه جدا شود.
 -6رافا بنیتس ()2004 -2010
افتخارات:

«چمپی ون زلیگ  ،2005جام حذفی  ،2006کامی ونیتی
شیلد  ،2006سوپرکاپ اروپا »2005
بعد از جدایی ه ولیه در سال  ،2004رافا بنیتس از
والنسیا جدا شد و هدایت رسخپوشان را برعهده
گرفت .او در والنسیا دو بار در سالهای  2002و
 2004قهرمان اللیگا شده بود .مه مترین ماموریت
او در زمان پیوس نتاش به لیورپول ،متقاعد کردن
ستارههایش ب رای ماندن در آنفیلد بود .او ت وانست
استیون ج رارد را راضی به ماندن کند اما مایکل
اوون راهی رئال مادرید شد.
او بازیکنانی مانند لوئیز گارسیا ،آل وارو آربل وا ،ژابی
آل ونسو ،په په رینا و ف رناندو تورس را از اللیگا
به لیورپول برد و در هامن اولین فصل ،تی ماش
را قهرمان چمپی ون زلیگ کرد .تیم اول در فینال
دراماتیک استانبول ابتدا  0-3از میالن عقب افتاد
اما در نیمه دوم کار را به تساوی کشید و در نهایت
در رضباتپنالتی پیروز شدند.
یک سال بعد تیم او ت وانست قهرمان جام حذفی
شود و در لیگ برتر هم تنها با یک امتیاز اختالف
با تیمدوم ،به رتبه سوم رسیدند.
تیم بنیتس در سال  2009فاصله چندانی با قهرمانی
در لیگ برتر نداشت .لیورپول در آن فصل 86
امتیاز کسب کردند که ب رای قهرمانی کافی به
نظر م یرسید اما در نهایت منچس رتی ونایتد جام را
باالی رس برد.در تابستان آن سال بازیکنانی مانند
آربل وا ،گارسیا و آل ونسو لیورپول را ترک کردند و
این باعث افت اینتیم در فصل بعد شد؛ ب هطوری
که به رتبه هفتم سقوط کردند .این اتفاق به هم راه
حذف از چمپی ون زلیگ در مرحله گروهی باعث
شد تا در پایان فصل بنیتس با ت وافق دو طرفه از

لیورپول جدا شود.
 -5جو فاگان ()1983 -1985
افتخارات:
«لیگ قهرمانی  ،1984جام اتحادیه  ،1984جام
باشگاههای اروپا »1984
او که یکی از نف رات اصلی کادر فنی لیورپ ول یها
موسوم بهBoot Roomf بود ،یک انتخاب منطقی
ب رای هدایت لیورپول بعد از بازنشستگی باب
پیسلی در سال  1983محسوب م یشد.

با توجه به ای نکه فاگان هدایت تیمی را برعهده
گرفته بود که سالها بر فوتبال انگلیس و اروپا
سلطه داشت ،بسیار انتظار نتایج فوقالعاده از
او داشتند .ضمن ای نکه او سالها در کنار تیم
لیورپول بود و اینامتیاز دیگری ب رای او محسوب
م یشد .او که در هامن اولین فصل ،لیورپول را در
لیگ انگلیس ،جام اتحادیه و جام باشگاههای
اروپا به قهرمانی رساند ،تنها چند ساعت پیش از
فینال جام باشگاههای اروپا در سال  1985اعالم
کرد که از م رب یگری این تیم کنارهگیری خ واهد
کرد.
فاگان در تنها دو فصل حضور روی نی مکت
لیورپول ،تاثیر زیادی گذاشت؛ به اندازهای که
م یت واند در بین به رتی نهای تاریخ این باشگاه
جای بگیرد.
 -4تام واتسون ()1896 -1915
افتخارات:
«قهرمانی در دسته اول  1901و  ،1906قهرمانی در
دسته دوم »1905
تام واتسون بعد از یک دوره موفقیت آمیز در
ساندرلند و سه قهرمانی لیگ با این باشگاه ،راهی
لیورپولشد .او که در زمان برعهده گرفنت هدایت
لیورپول تنها  37سال داشت ،نقش زیادی در
پیرشفت لیورپولایفا کرد.
در فصل  ،1898-1899لیورپول تنها با یک امتیاز
اختالف با استون ویال ،قهرمانی لیگ را از دست
داداما دو فصل بعد ت وانستند این عن وان را به دست
بیاورند .او بود که ستارههایی مانند الیشا اسکات،
سم هاردی ،جک پارکینسون و الکس رای زبک را
به لیورپول برد.
با این وجود ،اوضاع تیم او بعد از قهرمانی سال
 1901بح رانی شد و در نهایت در سال  1904به دسته
پایی نتر سقوط کردند اما بالفاصله با قهرمانی در
دسته دوم ،به دسته اول برگشتند و در هامن سال بار
دیگر قهرمان شدند.
واتسون در جام حذفی یک بدشانس محض بود؛
ب هطوری که تی ماش  6بار در نیمه نهایی این جام
شکستخورد و یک بار هم در فینال ناکام شدند.
او در سال  1915و بعد از  19سال حضور روی
نی مکتلیورپول ،که ه مچنان یک رکورد محسوب
م یشود ،از هدایت لیورپول کنار رفت و چند ماه
بعد درگذشت.
 -3کنی دالگلیش ()2011-2012 / 1985-1991
افتخارات:

«قهرمانی دسته اول در سالهای ،1988 ،1986
 ،1990جام حذفی  ،1989 ،1986چریتی شیلد
»1990 ،1989 ،1988 ،1986
اگر ق رار باشد فهرست کسانی که به عن وان بازیکن
و م ربی به لیورپول خدمت کردند را تهیه کرد،
ب یتردید کنی دالگلیش در صدر این فهرست
ق رار م یگیرد.

او  13سال ب رای قرمزها بازی کرد و به هم راه
یا نراش ،زوجی خط رناک در نوک خط حمله
لیورپول تشکیل داد .بعد از کنارهگیری جو فاگان
در سال  ،1985مدی ران لیورپول تصمیم گرفتند تا
دالگلیش را بهعن وان رسم ربی معرفی کنند؛ به این
ترتیب ،او اولین بازیکن -م ربی تاریخ این باشگاه
شد.
در اولین مقطع حضور دالگلیش روی نی مکت
لیورپول ،قرمزها قدرت بالمنازع فوتبال انگلیس
بودند؛ باسه قهرمانی و دو نایب قهرمانی در لیگ.
البته او بدشانس بود که به دلیل محرومیت  5ساله
تی مهایانگلیسی از حضور در رقاب تهای اروپایی
به دلیل فاجعه هیسل ،هرگز فرصت هدایت
تی ماش در این رقاب تها را پیدا نکرد.
او بعد از  20سال ،در سال  2011بار دیگر به آنفیلد
برگشت و این بار جانشین رویهاجسون شد .اما
این بار دوران حضورش نه طوالنی شد و نه با
افتخار قابل ذکری هم راه بود.
 -2باب پیسلی ()1984-1983
افتخارات:
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ماتا :از حضور در منچسرت و لیگ برتر
خیلی خوشحامل
خ وان ماتا ،هافبک منچسرتی ونایتد عن وان
کرد که از حضور در این تیم بسیار
خوشحال است و از لیگ برتر لذت
م یبرد.
هافبک اسپانیایی سال  2011از والنسیا به
چلسی پیوست و با درخشش فوقالعاده
در چلسی ،سال  2014به منچسرتی ونایتد
منتقل شد .حاال او در پنجمین فصل
حضورش در لیگ برتر است و به متجید
از فضای این لیگ پرداخت.
او گفت :در حال حارض حتی به بازگشت
به اللیگا فکر هم من یکنم .دمل ب رای
خان واده و دوستانم تنگ م یشود ولی من
در منچسرت خیلی خوشحامل .انگار که تازه

به ای نجا آمدهام وخیلی کارها ب رای انجام
دادن دارم .بازی کردن در انگلیس تج ربه
خیلی خ وبی است .به متامی بازیکنان
توصیه م یکنم حداقل یک فصل در
لیگ برتر بازی کنند زی را ه واداران ،لیگ،
ساختار و فوتبال فوقالعاده است.
اح رتام ویژهای ب رای بازیکنان قایل هستند.
شام در باالترین سطح بازی م یکنید و
حتی وقتی شکست م یخورید ،ه واداران
شام را تشویق م یکنند و منتظر بازی
بعدی هستند .این به شام روحیه بیشرتی
م یدهد که موفقیت را با آنها به اش رتاک
بگذارید .با اسپانیا فرق دارد .ای نجا مردم
فوتبال را به شکل دیگری درک م یکنند.



لواندوفسکی:
شایسته صعود مستقیم بودیم

روبرت ل واندوفسکی ،مهاجم لهستان پس
از پیروزی  1-2تیمش مقابل ای رلند ،عن وان
کرد که تیمش شایسته صعود به یورو بوده
است.
ستاره بایرن م ونیخ در اواخر نیمه اول موفق
شد ب رای تیمش گولزنی کرده و لهستان
را پیش بیندازد .همین گول باعث پیروزی
آنها در این دیدار حساس و صعود
مستقیم به یورو  2016شد.
ل واندوفسکی در این رابطه گفت :شایسته

صعود بودیم .از ای رلند بهرت بودیم .جزئیات
ریزی وجود دارند که باید در آنها بهرت
کار کنیم .من به ه متیم یهایم ایامن دارم.
هدف ما همیشه صعود به ف رانسه بوده
است .حاال شایستگی خود ب رای صعود
مستقیم به مسابقات را ثابت کردیم.
دوست دارم از ه واداران تیم که به ما از ابتدا
ایامن داشتند تشکر کنم .حامیت آنها را
حس کردیم ،چه در وارسا و چه در خارج
از خانه.



«قهرمانی دسته اول ،1980 ،1979 ،1977 ،1976
 ،1983 ،1982جام اتحادیه  ،1981،1983 ،1982
جام باشگاههای اروپا  ،1981 ،1978 ،1977جام یوفا
 ،1976سوپرکاپ اروپا  ،1977چریتی شیلد ،1974
»1982 ،1980 ،1979 ،1977 ،1976
او که در سال  1954به لیورپول پیوست ،از زمان
حضور بیل شنکلی در این باشگاه در سال ،1959
یکیاز اعضای اصلی کادر فنی او بود.
بعد از استعفای شنکلی در سال  ،1974مدی ران
لیورپول پیسلی را به عن وان رسم ربی انتخاب کردند.
هرچند پر کردن جای م ربی اسطورهای مانند
شنکلی کار سادهای نبود اما پیسلی با کسب
موفقی تهایبسیار ت وانست به خ وبی از عهده این
ماموریت بر بیاید.
این در حالی است که گفته م یشود پیسلی در
ابتدا متایل چندانی ب رای هدایت لیورپول نداشت
اما مدی ران لیورپول و همین طور خان وادهاش او را
ب رای برعهده گرفنت این پست متقاعد کردند .او
در  9فصل حضور در لیورپول 20 ،جام برد و تنها
در یک فصل ،هیچ جامی با لیورپول کسب نکرد.
ستارههایی مانند کنی دالگلیش ،یانراش ،گ رام
س ونس ،بروس گ رابالر و رونی ویالن در دوره
حضور اوبه لیورپول پیوستند .پیسلی تا سال 1992
که به بیامری آل زایمر دچار شد ،در هیئت مدیره
لیورپول فعالیتکرد.
 -1بیل شنکلی ()1959-1974
افتخارات:
«قهرمانی دسته اول  ،1973 ،1966 ،1964قهرمانی
دسته دوم  ،1962جام حذفی  1965و  ،1974جام
یوفا  ،1973چریتی شیلد  1965 ،1964و »1966
شاید او به اندازه باب پیسلی ب رای لیورپول جام
نربده باشد اما ب یتردید ،بیل شنکلی بزرگترین
م ربی تاریخ باشگاه لیورپول است .وقتی او در
سال  1959او هدایت لیورپول را برعهده گرفت،
این باشگاه ،باشگاهی در حال افول ،با زیر
ساخ تهایی نامناسب بود .او در اولین اقدام 24
بازیکن لیورپول را کنار گذاشت و به کمک کادر
فن یاش که به  oot room Bمعروف شدند (شامل
باب پیسلی ،جو فاگان و روبن بنت) دست به
بازسازی لیورپول زد .شاید اگر او رسم ربی لیورپول
من یشد ،این باشگاه در اندازههایی که اکنون
هست ،وجود من یداشت( .ورزش سه)

آنچلوتی:
دوست دارم به لیگ برتر برگردم

کارلو آنچلوتی ،رسم ربی سابق چلسی
عن وان کرد که قصد دارد در بازگشتش به
م رب یگری ،هدایت یک تیم لیگ ب رتری را
بر عهده بگیرد.
آنچلوتی به مدت یک سال و نیم رسم ربی
چلسی بود و به هم راه این تیم موفق شد
قهرمان لیگ ب رتر و جام حذفی شود .با
این حال ،نتایج ضعیف در سال دوم باعث
اخ راج او از نیمکت آب یهای لندن شد .حال
او عن وان کرد که دوست دارد بار دیگر در
لیگ ب رتر م رب یگری کند.
او گفت :تعطیالت و مسافرت من حداقل
تا پایان سال طول م یکشد و سپس رشوعی

دوباره خ واهم داشت .کجا م یروم؟ هر جا که
با من متاس بگی رند .صحبت خ واهم کرد،
رشایط را م یسنجم و تصمیم م یگیرم .تا
چند هفته پیش از ای نکه کسی با من متاس
بگیرد م یترسیدم ولی حاال احساس م یکنم
که به بازگشت نزدی کتر هستم .دوست دارم
به لیگ ب رتر برگردم .رشایط بسیار خ وبی نه
تنها ب رای فوتبال ،بلکه ب رای دیگر چیزهای
حول فوتبال در لیگ ب رتر وجود دارد .شام
م یت وانید با مقدار فشاری مناسب کار کنید
و آرام باشید .پیش از بازنشستگی ام دوست
دارم تج رب های دیگر در انگلیس داشته
باشیم.



زیدان:
رقابت با مسی باعث پیرشفت رونالدو شده

زی نالدین زیدان ،اسطوره رئال مادرید به
متجید از کریستیانو رونالدو پرداخت و
گفت که رقابت او با مسی ،باعث پیرشفت
چش مگیرش شده است.
رونالدو و مسی هم واره به عن وان به رتین
بازیکنان جهان شناخته م یش وند و از
سال  ،2008متامی توپهای طال بین این
دو بازیکن تقسیم شده است .با این حال،
زیدان معتقد است که این رقابت باعث
پیرشفت رونالدو شده و ستاره پرتگالی به
اسطوره واقعی رئال تبدیل شده است.

او گفت :باید رونالدو را در مترینات ببینید.
دیدن مترینات او فوقالعاده است .سپس
رقابت با مسی باعث شده تا او به رتین
عملکردش را به منایش بگذارد .حتی با
وجود جدایی رائول ،رونالدو پیرشفت کرد
و به اسطوره جدیدی ب رای باشگاه تبدیل
شد .او در رئال خیلی خوشحال است.
ستاره  30ساله رئال مقابل ماملو دو گول
به مثر رساند و موفق شد رکورد رائول را
شکسته و به به رتین گولزن تاریخ رئال
مادرید با  323گول تبدیل شود.

محل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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آغاز کار ساخت یک سب ستیشن برق
به ظرفیت  ۱۲۶میگاولت در ولسوالی پغمان
اطالعات روز :د افغانستان برشنا رشکت ،در
خربنامهای از آغاز کار ساخت یک سب
ستیشن برق به ظرفیت 126میگاولت در منطقه
ارغندی ولسوالی پغامن والیت کابل که
والیتهای جنوبی و جنوب غربی را با برق
وصل میمناید ،خرب داده است.
به نقل از این خربنامه ،کار این پروژه توسط
کمپنی معترب بیناملللی زیمنس ()SIEMENS
اجرا میگردد ،که دارای یک سب ستیشن ،دو
ترانسفارمر به ظرفیت  ۱۲۶میگاولت امپیر که
هر کدام آن دارای ظرفیت  ۶۳میگاولت امپیر

است ،به بهره برداری سپرده خواهند شد.
به گفتهی د افغانستان برشنا رشکت ،این پروژه
در دو سال آینده تکمیل میگردد ،که برعالوه
شهر ،کابل ،والیتهای جنوبی و جنوب غربی
کشور (میدان وردگ ،غزنی ،زابل ،قندهار،
لوگر ،پکتیا ،و خوست) را از نعمت برق
بهرهمند میسازد.
کار ساخت این پروژه به ارزش  ۳,۲۱میلیون
دالر آمریکایی هزینهبَر خواهد داشت که از
کمکهای بالعوض بانک انکشاف آسیایی
( )ADBبه دولت افغانستان پرداخت میگردد.

web: www.etilaatroz.com
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کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث:
بیجاشدگان قندوز را فردا به جاهای مناسب
انتقال میدهیم

اطالعات روز :کمیسیون عالی دولتی مبارزه
با حوادث ،در نشست روز دوشنبه خویش
فیصله منوده است که رس از روز سه شنبه،
بیجاشدگان والیت قندوز را که جایی برای
بود و باش در کابل ندارند ،در بالکهای
مربوط به وزارت «رسحدات ،اقوام و قبایل»
در دشت پدوله انتقال دهند.
ویس احمد برمک که ریاست این نشست
را بر عهده داشت ،اعالم کرد که همزمان با
انتقال بیجاشدگان ،مواد غذایی و سایر مواد
مورد نیاز به این بیجاشدگان توزیع میشود.
برمک افزود که حق اولویت برای زنان داده

میشود که رسپرست خانوادههای شان
هستند و سپس کسانی که با مشکالت جدی
بیرسپناهی روبهرو هستند اسکان داده
میشوند.
همچنان در این نشست فیصله شده است تا
هیئتی متشکل از مسئوالن وزارتهای داخله،
صحت عامه ،امور زنان ،احیا و انکشاف
دهات ،تحت ریاست فضل احمد عظیمی؛
معین پالن و انسجام وزارت مهاجرین و با
حضور نهادهای جامعه مدنی و مؤسسات
بیناملللی از روند انتقال و جابهجایی
بیجاشدگان و توزیع کمکهای عاجل

برای آنان نظارت منایند.
برمک همچنان از مؤسسات ملی و
بیناملللی خواست تا مواد غذایی و مورد
نیاز این خانوادهها را در اختیار آنان قرار داده
و توزیع منایند.
جنگ چهارده روزه قندوز ،دستکم 20
هزار خانواده را از خانههای شان بیجا و به
والیتهای همجوار قندو و حتا کابل آواره
کرد.
گفته میشود که تاکنون هیچ نوع کمک به
این بیجا شدگان که سخت نیاز مند کمک
هستند ،صورت نگرفته است.

