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افغانستان ،فرصتی برای همکاری
امریکا و چین؟
مایکل آسلین ،در همین صفحات خواستار یک «واقع گرایی
جدید» در سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال چین شده
است« :با این پذیرش رسمی آغاز میشود که ما در یک
رقابتی با چین گیر ماندهایم که انتخاب پکن است» .عالوه
برآن وی میگوید که گفتوگوی چین و ایاالت متحده باید
«ازسرگرفته شود» و «نه به عنوان یک هدیه ناخواسته به
پکن؛ بلکه صرف زمانی که اهداف مشخصی برای بدست
آوردن وجود داشته باشد».
در حالی که برخیها ،از جمله سوزان رایس...

صفحه 3

رسانهها :هر گونه حمله بر رسانهها،
جنایت جنگی شمرده میشود
مجلس سنا :حاميان هراس افگنان در درون
و بيرون نظام مورد پيگرد قرار بگيرند

صفحه 2

امریکا برای اپوزیسیون سوریه از هوا
مهمات پرتاب کرد
صفحه 6

صفحه 2

نبرد داعش افغانستان
علیه طالبان

آیا سرکوب طالبان نا ممکن
شده است؟

ملکه ،حداقل سه بار در هفته از کوه باال میرود ،از میان
درختهای توت و کاج میگذرد ،تا به نقطهای برسد که تلفن
همراهش سیگنال دریافت کند .او به خانوادهاش زنگ میزند
تا به آنها اطمینانخاطر بدهد که مبارزان «داعش» هنوز
دستشان به او نرسیده است.
روستای او «باغ» ،که در درهی مامند در شرق...

جنگ و ناامنی ،این روزها در افغانستان به شدت گسترش
یافته است .طالبان حمالت خود را در حوزههای مختلف شدت
بخشیده و بخشهای عمدهی کشور را در معرض تهدیدات بلند
امنیتی قرار دادهاند .شمال کشور کانون اصلی تجمع طالبان
شده و بخشهای دیگر نیز از تهدیدات آنان در امان نیستند .بر
اساس اطالعات برخی منابع غربی ،طالبان ...

صفحه 4

Flying 2 times
weekly to

صفحه 5

رقابتهای بیست اوره
برای قندوز
کرکت بورد افغانستان ،تصمیم دارد برای کمک و انگیزهدادن به
آسیبدیدهگان والیت قندوز ،رقابت  20اورۀ کرکت را راهاندازى
نماید.
به نقل از آژانس خبری پژواک ،عزیز غروال عضو خاص
رسانههای کرکت بورد کشور دیروز گفت که کرکت بورد
افغانستان به عنوان یک ادارهی ملی ،رسالت...
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یادداشت روز
ولسوالی ناوه را ناهور
میگویند؟
جواد ناجی

غزنی؛ پایتخت فرهنگی جهان اسالم ،از چند روز به این طرف
مورد تهدید و حمله طالبان و گروههای تروریستی قرار گرفته
است .از نخستین روزهای حملهی طالبان بر این شهر تا اکنون،
اما طالبان موفق نشدهاند بیرق سفید امارت اسالمی را جایگزین
پرچم برافراشتهی سه رنگ دولت کنند .مطابق آخرین اخبار از
این شهر ،نیروهای دولتی حملههای شدیدی را بر پایگاههای
طالبان انجام داده و تلفات سنگینی را به این گروه وارد کرده
است.
شام دیروز ،طالبان چندین فیر هاوان بر مرکز شهر غزنی شلیک
کردهاند که در نتیجهی آن پنچ غیر نظامی زخمی شده است.
مسئوالن محلی در والیت غزنی از رسیدن نیروهای کمکی و
ویژه به این شهر خبر داده و گفته است نیروهای امنیتی آمادگی
هرگونه پاسخ به حملههای احتمالی طالبان را دارند.
مسئله این است؛ آیا خاطر مان از سقوط نکردن شهر غزنی
جمع و خیال ما تخت باشد یا تهدیدهای طالبان را بایستی
جدی گرفت؟
سقوط قندوز تجربه تلخی بود .مردم آسیب دید و حکومت بدنام
شد .پیش از آنکه این والیت شمالی کشور به دست طالبان
سقوط کند ،نیروهای دولتی به قدر کافی در شهر قندوز وجود
داشت ،نتیجه اما به نفع طالبان رقم خورد و شهر به مدت سه
روز تحت کنترل طالبان قرار گرفت .فاجعهی انسانی و زیانهای
اقتصادی قندوز باید درسهای بزرگی به حکومت داده باشد تا
تهدیدها و حملههای طالبان را در هرگوشه و کنار کشور جدی
بگیرد و به موقع به آن واکنش نشان دهد.
غزنی با قندوز تفاوتهایی دارد .غزنی از جمله والیاتی است
که حکومت در چهارده سال گذشته تسلط کمتر بر بعضی از
ولسوالیهای آن داشت .ولسوالیهای اندر ،ناوه ،گیرو و قرهباغ
از ناامنترین ولسوالیهای والیت غزنی بود/است .طالبان چه
در گذشته یا اکنون ،به راحتی در این مناطق گشت و گذار
میکردند/میکنند و هر از گاهی برای حکومت محلی دردسر
ایجاد میکرد/میکند .چنانچه اکنون طالبان غزنی را زیر حمله
گرفته است .از این نظر ،غزنی یکی از مناطقی است که طالبان
در آن حضور گسترده دارد .از جانب دیگر ،غزنی با والیات ناآرام
هممرز است و طالبان به سادگی میتوانند رفت و آمد کنند.
پیش از آنکه حملهی طالبان بر شهر غزنی گزارش شود،
طالبان به دلیل حضور گسترده در این والیت ،توانستند به
راحتی بر زندان غزنی حمله کنند .قبل از سقوط قندوز ،غزنی
اولین والیتی بود که زندانی نداشت .طالبان  355زندانی را از
زندان غزنی فراری دادند.
نشست در کابل
والی جدید غزنی ،قبل از رفتن به این والیت در
ِ
گفته بود من با غزنی آشنایی دارم و پرسیده بود آیا ولسوالی
ناوه را ناهور میگویند؟ پرسش والی جدید نشان میدهد که
حکومت مرکزی در بخش انتصاب مسئوالن درجه اول در
غزنی کمترین توجه را به خرج داده است .به این معنا که آقای
حمیمی ،والی جدید غزنی هنوز دست راست و چپ والیت را
نمیداند و ولسوالیهای ناوه و ناهور را اشتباه میگیرد .از کسی
که شمال و جنوب یک والیت را نمیفهمد و ولسوالی امن ناهور
را با ولسوالی ناآرام ناوه قاطی میکند ،چه انتظاری باید داشت .با
توجه به شناخت والی از غزنی و اوضاع شکننده در این والیت،
تهدید طالبان باید جدی گرفته شود .جابهجایی و تغییر قوماندان
امنیه والیت غزنی را هم باید اضافه کرد.
اکنون چالش اصلی برای حکومت در غزنی مسدود بودن شاهراه
کابل-قندهار است .طالبان از دو روز به این طرف شاهراه را
به روی رفت و آمد بسته است .به گفتهی معاون والی غزنی،
طالبان با بستن شاهراه ،جاده را ماینگذاری کرده و ُپل و
ُپلچک را تخریب کرده است .جدا از اینکه طالبان طی چند
روز در غزنی دست به تخریب ُپل و ُپلچک زده ،ماین کاشته
و در محالت مسکونی جابهجا شده است ،با بستن شاهراه بر
گلوگاه اقتصادی سنگر گرفته است .مسدود بودن شاهراه از نظر
اقتصادی ،هزینههای زیادی برای دولت و بازرگانان دارد .اینکه
مقامات محلی از عدم سقوط شهر غزنی سخن میگویند به این
معنا نیست که ولسوالیهای آن در امان است .در حال حاضر
راههای رفت و آمد برخی از ولسوالیهای غزنی با مرکز به روی
مردم بند است.

رسانهها :هر گونه حمله بر رسانهها،
جنایت جنگی شمرده میشود
اطالعات روز :مسئوالن رسانهها و نهادهای حامیت
کننده رسانهها در افغانستان ،تهدید طالبان در برابر
تلویزیونهای یک و طلوع نیوز را محکوم کرده و تأکید
میکنند که هر گونه حمله بر رسانهها و خربنگاران،
جنایت جنگی شمرده خواهد شد.
این نهادها باور دارند که این تهدید تنها متوجه این دو
تلویزیون نه ،بلکه همه رسانههای افغانستان را تهدید
میکند.
در واکنش به تهدید طالبان ،مسئوالن نهادهای حامیت
کنندهی رسانهها دیروز ،سه شنبه ،با برگزاری نشست
خربی این اقدام را محکوم کردند.
در اعالمیهی مشرتک که از سوی این نهادها به نرش رسیده،
آمده است که« :رسانهها ،فعاالن رسانهیی ،و نهادهای
حامی و صنفی خربنگاران و رسانههای افغانستان ،این
هشدار را محدود به دو رسانه ندانسته؛ بلکه تهدید به
خانواده رسانههای افغانستان و آزادی بیان که بزرگترین
دستآورد یک و نیم دههی اخیر است ،میدانند».
در همین حال ارگ ریاست جمهوری نیز با نرش اعالمیهی
این عمل طالبان را محکوم کرده است .در این اعالمیه

آمده است که رسانهها و دستاندرکاران آنها در
شکوفایی نظام دموکراتیک ،آگاهیدهی به شهروندان
و تقویت منافع ملی و مردمی نقش مهمی دارند و زمینه
سازی برای تداوم این مأموریت مهم و مقدس مسئولیت
دولت است.
ارگ ریاست جمهوری در حامیت از خربنگاران و
رسانهها نوشته که« :دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطمینان میدهد که با در نظرداشت استقالل عام و تام
رسانهها ،از هیچ تالشی برای حفاظت و مصئونیت هر
خربنگار ،به حیث شهروندان این کشور ،و نهادهای
رسانهیی دریغ نخواهد کرد».
این در حالیست که طالبان به روز دو شنبه با نرش
اعالمیهای در وبسایت خود ،شبکهی تلویزیونی طلوع
نیوز و یک را تهدید به حمله نظامی کرده و گفته بود:
«پس از این هیچ کارمند ،گوینده ،دفرت ،تیم خربی و
گزارشگر این تلویزیونها مصئونیت ندارند».
در واکنش به این تهدید طالبان ،نهادهای حامیت کننده
رسانهها هرگونه حمله بر رسانهها را جنایت جنگی
میدانند.

این نهادهها همچنان گفتهاند که مردم انتظار دارند تا
رسانههای افغانستان در برابر خشونت و تهدید رس فرود
نیاورده و مسؤلیتهای خویش را در اطالعرسانی با تعهد
و براساس معیارهای پذیرفته شده ،ادا منایند.
به گفتهی این نهادها ،رسانهها مربوط به اطراف جنگی
نبوده و نهادهای ملکی هستند .در صورتی که طالبان یا
گروههای دیگر هر گونه اعرتاضی از عملکرد رسانهها
دارند ،طریقههای متعارف برای ابراز این اعرتاضات
وجود دارد؛ اما هر گونه حمله بر رسانهها و خربنگاران،
جنایت جنگی شمرده میشود.
نهادهای حامیت کننده رسانهها اعالم کرده ،در صورت
ادامهی این گونه تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانهها و
خربنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری ،ناگزیر در
گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدمهای
بعدی ،تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
این نهادها همچنان از دولت ،نهادهای ملی و بیناملللی
مرتبط خواسته تا به حامیت گسرتده از رسانههای
افغانستان و کارمندان آنها پرداخته و حفظ و امنیت و
مصئونیت آنان را در اولویت خویش قرار دهند.

مجلس سنا:
حاميان هراس افگنان در درون و بيرون نظام مورد پيگرد قرار بگيرند
اطالعات روز :شامری از اعضای مجلس سنا با ابراز
نگرانی از حضور «ستون پنجم» در درون نظام میگویند،
افرادی که در دورن و بیرون نظام از طالب و داعش و دیگر
گروههای تروریستی حامیت و به نفع آنان تبلیغ میکنند،
باید مورد پیگرد قرار بگیرند.
فضلهادى مسلميار ،رييس مجلس سنا در نشست دیروز
مجلس گفته است هرکس در هر موقفى در درون نظام و يا
بريون از نظام باشد و از طالبان ،داعش و يا دیگر گروههاى
تروريستى حاميت میکند ،دشمن افغانستان است.
شامری از این سناتوران باور دارند که عامل بزرگ ناامنى،
حضور اين افراد در داخل و بريون از حکومت بوده که با
استفاده از آزادى بيان ،از هراس افگنان حاميت میمنايند.
آقای مسلمیار افزود ،افرادی که در هرسه قوه و يا بريون

از حکومت به انواع مختلف از طريق فيسبوک و رسانهها
بااستفاده از آزادى بيان ،از تروریستان حاميت میکنند،
فرقى با طالبان و هراس افگنان ندارند.
در این مورد رييس مجلس سنا خطاب به حکومت گفت،
حکومت مکلف است که اين افراد را شناسايى و مورد
پيگرد قرار بدهد.
این درحالیست که در ماههای اخیر انتقادها و نگرانیها
از حضور ستون پنجم در درون نظام به شدت افزایش یافته
و در برخی موارد ،عامل اصلی ناامنیهای کشور به دلیل
حضور این افراد در درون نظام گفته میشود.
اعالمیههای آمریکا ترس و وحشت ایجاد میکند
شامری از سناتوران مجلس از جمله نثار احمد حارث،
میگویند که از چند روز بدينسو ،سفارت آمريکا در

کابل اعالميهای از طريق پيام تلیفوىن ارائه میکند که گويا
«طالبان ،حمله بزرگ را در کابل انجام میدهند که بايد
شهروندان کابل متوجه آن باشند».
آقای حارث در این مورد گفت که اين مسئله ،ترس و
وحشت را در بني مردم ايجاد کرده و مجلس سنا بايد
اعالمیه صادر کند که نبايد چنني اعالميههاى نگران کننده،
پخش گردد.
به گفتهی حارث ،اگر سفارت آمريکا خرب دارد که طالبان
بر شهر کابل حمله میکنند ،پس «خود شان حتامً آن را
سازماندهى کرده است».
رییس مجلس سنا این اعالمیه را تبلیغی بیش ندانست
و گفت ،هرکىس به شمول آمريکا اگر به دشمن تبليغ و
همکارى میکند ،دشمن مردم افغانستان است.

شاهراه کابل -قندهار هنوز مسدود است
اطالعات روز :گزارشها به نقل از
مقامهای محلی والیت غزنی میرسانند
که شاهراه کابل -قندهار بهخاطر درگیری
میان طالبان و نیروهای دولتی در این
والیت ،از دو روز به این سو مسدود
است.
مقامهای محلی غزنی گفتهاند که در دو
نقطهی این شاهراه؛ یکی در منطقهی نانی
ولسوالی اندر و دیگری در منطقهی شهباز
در مرکز غزنی ،درگیری جریان دارد.
به گفتهی این مقامها ،طالبان در برخی از
نقاط این شاهراه ماین گذاری کرده و در

برخی نقاط ،پُلهای کوچک و بخشی از
شاهراه را نیز تخریب کردهاند.
محمد علی احمدی ،معاون والی غزنی
گفته که در نتیجهی درگیریهای دو روز
گذشته ۵ ،غیر نظامی از جمله یک زن
کشته شده و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفتهی احمدی ،دوشنبه شب دو
هواپیامی بدون رسنشین در مناطق شهباز
و اندر حمله کردند که در نتیجه آن  ۲۰تن
از طالبان مسلح کشته و زخمی شدهاند.
احمدی میگوید که در اثر یک حمله
هوای در مربوطات ولسوالی مقر نیز 40

نفر از طالبان کشته شده است.
آقای احمدی مجموع تلفات گروه طالبان
در دو روز گذشته را  72کشته و ۴۱
زخمی گفته است .گروه طالبان تاکنون در
این مورد چیزی نگفته است.
پیشرت جامع جامع ،مناینده شورای والیتی
والیت غزنی به اطالعات روز گفته بود
که طالبان از والیتهای وردک ،لوگر،
ارزگان و وردج پکتیا همراه با شامری از
طالبان پاکستانی و عرب که تعداد شان
به سه یا چهار صد نفر میرسد ،دور و بر
غزنی را گرفته و مجهز با تانگهایی است

که در جنگ با نیروهای دولتی از ارزگان
و پکتیا بدست آوردهاند.
به گفتهی مقامهای محلی غزنی ،طالبان
بعد از سقوط قندوز ،قصد سقوط شهر
غزنی و شامری از ولسوالیهای آن را
دارند .اما مقامهای امنیتی غزنی بارها خرب
دادند که نیروهای امنیتی حمالت طالبان
را عقب زدهاند.
با این هم ،باوجود تجمعات طالبان در
نقاط مختلف این والیت ،احتامل حملهی
این گروه بر شهر غزنی ،دور از تصور
نیست.

غنی:
افغانستان را از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده مبدل میکنیم
اطالعات روز :ارگ ریاست جمهوری با نرش خربنامهای
گفته است که بر بنياد سیاست اقتصادی حکومت،
بايد افغانستان از یک کشور واردکننده ،به یک کشور
صادرکننده مبدل گردد.
رییس جمهور غنی این مطلب را دیروز در دیدار با جمعی
از تاجران و رسمایهگذاران کشور گفته است.
در این خربنامه آمده است که در این دیدار رییس جمهور
غنی از تاجران و رسمایهگذاران خواسته تا مشکالت و
پیشنهاداتشان را به ریاست جمهوری بسپارند تا تصامیم
الزم در مورد آن اتخاذ شود.
رییس جمهور در این جلسه از مسئوالن وزارت تجارت
خواسته است که پالن صد روز دوم کاری این وزارت را

آماده منایند؛ تا راه حلهای مناسبی برای مشکالت تاجران
و رسمایه گذاران جستوجو گردد.
رییس جمهورغنی گفته است« :باید زمینهی رقابت سامل
در فعالیتهای تجارتی فراهم گردد تا در این عرصه
شفافیت الزم به وجود آید».
وی با اشاره به تشکیل شورای عالی اقتصادی ،تأکید کرد
که این شورا در هفتههای آینده ،روی مسایل عمدهی
اقتصادی کشور بحث خواهد کرد و افزود که تاجران و
رسمایهگذاران میتوانند بهصورت دورهای عضویت این
شورا را کسب منایند.
وی در ادامهی صحبتهایش افزوده« :در زمستان سال
جاری ،مترکز بیشرت ما روی مسایل اقتصادی خواهد

بود و کوشش ما بر این است تا تسهیالت بیشرت برای
رسمایهگذاران و بهبود وضعیت تجارت در کشور را فراهم
سازیم».
او افزود که متام رشکتها باید طبقه بندی شوند و ظرفیت
کاری آنها مشخص گردد .از این رو باید برای همه
قراردادها معیارهای الزم در نظر گرفته شود.
به گفتهی وی ،راه الجورد یکی از راههای بزرگ تجارتی
است که حدود  ۷۰درصد واردات از همین طریق صورت
خواهد گرفت .غنی گفته است که با کشور همسایه ایران
نیز روی مسایل امنیتی ،تجارتی ،مهاجرین و مبارزه با مواد
مخدر ،صحبت شده و این مذاکرات میتواند در بهبود
اقتصاد کشور ،تأثیر به سزايی داشته باشد.

افغانستان ،فرصتی برای همکاری
امریکا و چین؟
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مایکل آسلین ،در همین صفحات خواستار یک
«واقع گرایی جدید» در سیاست خارجی ایاالت
متحده در قبال چین شده است« :با این پذیرش
رسمی آغاز میشود که ما در یک رقابتی با چین
گیر ماندهایم که انتخاب پکن است» .عالوه برآن
وی میگوید که گفتوگوی چین و ایاالت متحده
باید «ازسرگرفته شود» و «نه به عنوان یک هدیه
ناخواسته به پکن؛ بلکه صرف زمانی که اهداف
مشخصی برای بدست آوردن وجود داشته باشد».
در حالی که برخیها ،از جمله سوزان رایس،
مشاور امنیت ملی ایاالت متحده ادعای اولی را
به عنوان «شعارهای عاطل» انکار میکنند ،تذکر
دومی برای پی ریزی روابط از طریق تمرکز روی
اهداف مستحکم و منافع هر یک از طرفین را
نمیتوان به سادگی انکار کرد.
با این حال ،مشکل فضای کنونی روابط چین و
ایاالت متحده تشخیص ساحاتی است که درآن
ساحات این منافع با «منفعت دوجانبه» اشتراک
داشته باشند ،نه اختالف .استراتژی «یک کمربند،
یک جاده» چین ساحهای است که دارای پتانسیل
میباشد.
نظر به گفته جان هودسن ،جایی که مقامهای
امریکایی ظهور دوباره و بلندپروازی چین در
آسیا و اقیانوس آرام را هستهی بیثباتی منطقهای
میدانند ،در یورشیا آنها یک «همگرایی
شگفتآور منافع ایاالت متحده و چین را میبینند»
که «به یک هدف مشترک منتهی میشود :امنیت».
از این منظر ،پکن و واشنگتن خواست مشترک
شاهد بودن یک افغانستان و پاکستان با ثبات و
امن دارند؛ چون پکن از ناحیه تروریزم اویغور
در سین کیانگ نگرانی خودش را دارد .اساس
قوی بودن این دیدگاه را دو عامل کالن تشکیل
میدهند.
نخست این که ،با «یک کمربند یک جاده»
خودش ،که ثمرهی یک برنامه ده ساله به منظور
یکپارچکی مستحکم سین کیانگ و غلبه بر جدایی
طلبی و تروریزم از طریق ارائه توسعه اقتصادی
است ،قرار شده است چین را به شکل مستقیمتری
در مشکالت منطقه دخیل سازد« .یک کمربند،
یک جاده» ،با تمرکز روی توسعه زیرساختهای
ارتباطی و سرمایهگذاری فرامنطقهای ،از جمله
«مسیر اقتصادی چین-پاکستان» ،در آینده به
چین سهم بیشتری در امنیت و شگوفایی آسیای
مرکزی ،افغانستان و پاکستان خواهد داد .مقامهای
حکومت اوباما با تایید گفتهاند که این برنامهی
چین ،هدف «طرح جاده ابریشم جدید» در سال
 2011خودشان را انعکاس میدهد؛ طرحی که بی
نتیجه ماند .در واقع ،منطق این تالش متمم بودن

منافع امریکا و چین را نشان میدهد.
دوم این که حمالت تروریستی فزاینده در سین
کیانگ ،که چین آن را به ملیشههای مستقر در
افغانستان و پاکستان نسبت داده است ،مسلماً به
پکن نشان داد که این کشور دیگر نمیتواند نه
به «برون سپاری» بخشی از امنیتاش به حضور
نظامی امریکا در افغانستان تکیه کند و نه به ارتش
پاکستان در امتداد مرز افغانستان و پاکستان .در
عوض ،پکن باید رویکرد خود در قبال اوضاع
امنیتی در افغانستان را مورد تجدید نظر قرار دهد.
با این حال ،مالحظهی عمیق این دو عامل نشان
میدهد که تداخل بالقوه میان منافع ایاالت متحده
و چین نباید اغراق شود .افغانستان ،به ویژه ،از
نظر امنیت سین کیانگ ،منافع جیوپولیتیکی چین
و شهرت این کشور عمیقا برای چین مشکل ساز
است .رویکرد کنارهگیری جویانهی چین در قبال
این کشور ،از زمان آغاز مداخالت امریکا و ناتو،
آنطور که «اندریو سمال» اشاره کرده است،
توسط یک طرز تفکر متضاد دیکته شده است:
«چین در جنگ افغانستان دخالت نکرد .این
کشور نه پیروزی غربیها را میخواست که حضور

با این حال ،این گمانهزنی که
چین در افغانستان یک نقش
امنیتی فعالتر را بازی خواهد
کرد ،از هزینههای اعتباریای
چشم پوشی میکند که پکن از
این ناحیه متحمل خواهد شد.
بدون شک ،اساس بخش بزرگی
از موفقیتهای دیپلماتیک پکن
در سراسر یورشیا در جریان یک
دهه گذشته تنها وزنه اقتصادی
چین نبوده است؛ بلکه توانایی
این کشور در اعمال دکترین
«عدم دخالت»اش در برابر
گذشته دخالت مستقیم غرب در
امور دیگران نیز [در موفقیتهای
دیپلماتیک این کشور کمک کرده
است] .تداوم قدرت این ویژگی
خاص دیپلماسی چین اخیرا در
پاسخ چین به مداخله به رهبری
ناتو در لیبیا و رویکرد آن در
قبال بحران جاری سوریه به
نمایش گذاشته شد.

نظامی امریکا را در حیاط خلوتش مستحکم کند
و نه پیروزی طالبان را که هم برای [امنیت] سین
کیانگ خطرناک بود و هم به صورت گستردهتر،
برای منطقه .در نتیجه ،کمکهای اقتصادی
و سیاسی این کشور در افغانستان در کمترین
میزانی بود که برای جلوگیری از بیگانه شدن کسی
ضرورت است».
تعامل بیشتر امنیتی چین در افغانستان نه تنها
تبدیل شدن این کشور به یک هدف آشکار برای
اسالمگرایان تندرو را وعده میدهد و بر امنیت
سین کیانگ اثر منفی میگذارد؛ بلکه این کشور
را با پاکستان« ،دوست همه فصلش» ،در جنگ
قرار داده و از لحاظ جیوپولیتیک به پکن آسیب
میزند .پکن ،طرفدار فعال دستیابی طالبان و
کابل به توافق سیاسی از طریق گفتوگوها بوده
است – حتا گفتوگوهای پنهانی میان طالبان و
کابل را میانجیگری کرد -در حالی که پاکستان
«بیشتر مشتاق یک اندازه بیثباتی دوامدار در
افغانستان بوده است» ،نه یک کابل امن و مستقل.
دامنهی این اختالف میان دوستان «همه فصل» ،با
چندین بمبگذاری در  10و  12اگست در کابل
مشخص شد .حکومت غنی صریحا پاکستان
را به خاطر حمالت متهم کرد و در پاسخ ،پکن
کمکهای امنیتی بیشتر به کابل را وعده داد.
با این حال ،این گمانهزنی که چین در افغانستان
یک نقش امنیتی فعالتر را بازی خواهد کرد ،از
هزینههای اعتباریای چشم پوشی میکند که
پکن از این ناحیه متحمل خواهد شد .بدون شک،
اساس بخش بزرگی از موفقیتهای دیپلماتیک
پکن در سراسر یورشیا در جریان یک دهه گذشته
تنها وزنه اقتصادی چین نبوده است؛ بلکه توانایی
این کشور در اعمال دکترین «عدم دخالت»اش در
برابر گذشته دخالت مستقیم غرب در امور دیگران
نیز [در موفقیتهای دیپلماتیک این کشور کمک
کرده است] .تداوم قدرت این ویژگی خاص
دیپلماسی چین اخیرا در پاسخ چین به مداخله به
رهبری ناتو در لیبیا و رویکرد آن در قبال بحران
جاری سوریه به نمایش گذاشته شد.
با وجود تحوالت اخیر در میدان نبرد در افغانستان
– از جمله اختالف احتمالی طالبان در برابر ظهور
داعش در کشور – ظاهرا رویکرد چین در قبال
این کشور محتاطانه باقی مانده است .در واقع،
تشخیص یک تغییر اساسی در رویکردی که سن
یوکزی ،فرستاده ویژه پکن در افغانستان در سال
 2014توضیح داد ،سخت است .وی گفت که
«با افزودن سربازان نمیتوان ثبات در افغانستان
را حفظ کرد ،بلکه به افغانستان کمک کنیم به
سرعت بازسازی شود».

قبل از آنکه بیخاصیت را تعریف کنم ،توجه شام را به چند مثال
خواهانم.
فرض کنید من یک متخصص علم زراعتام .در وزارت زراعت
و مالداری مشغول خدمت به وطنام .عالقهی فراوان به غرس
نهالهای مثمر دارم .فقط یک عیب دارم که موقع نهالشانی
متوجه منیشوم که نهالهای تازه شانده را ،زیر درختان کالن
بید شاندهام و هرچه سالهای زیادتری میگذرد ،درختان من به
بار منینشینند .به نظر شام وقتی من نهال را زیر درختان چندین
ساله میکارم ،حتا اگر نابغه هم باشم ،آیا به درد زراعت کشور
میخورم؟
از مثال زراعتی بگذریم ،فکر کنم مثال ورزشی بهرت باشد .فرض
کنید حاجی محمدالله که برای پنجمین بار همراه خانم خود به
حج رفته و قرار است سال بعد هم برود ،یک فرزند دارد به اسم
عتیق .آقا عتیق بسیار سست و دُنگ است اما عشق فراوان به
فوتبال دارد .چون یکه فرزند پدر است ،هر نازی میکند ،حاجی
برمیدارد .حتا گاهی که پدرش وقت ندارد ،از مادرش خواهش
میکند که بیاید با او فوتبال کند و آخرین بار که از مادرش خواسته
بود با او فوتبال بازی کند؛ مادرش در جریان بازی پایش را روی
توپ مانده و بسمالله گفته میخورد به زمین .نزدیک بود از سفر
به حج باز مباند .حاال چون حاجی صاحب پولدار صاحب نفوذ
است ،قرار است آقا عتیق به محض رسیدن به سن  18سالگی،
وارد تیم ملی شود .این در حالیاست که آقا عتیق در بهرتین
وضعیت صحی و آمادگی کاملش ،خوب که از صمیم قلب بدود و
بازی کند ،امکان اینکه حتا پایش به توپ نخورد ،زیاد است .اما
چون خود حاجی توانایی خریدن تخصص برای پرسش را دارد،
عتیق جان وارد تیم ملی شده ،شامره  7را میپوشد و مهاجم
نوک میشود .فکر میکنید ما در هر مسابقه ،چند گول به حریف
بزنیم؟ مخصوصاً اگر سه-چهار بازیکن دیگر هم شبیه عتیق وارد
تیم ملی شده باشند!
نشد؟ به مثال ورزشی قناعت نکردید؟ بگذار از وضعیت جاری
که به واقعیت نزدیکتر است ،مثالی بزنم .حاال که ما حکومت
وحدت ملی داریم و این حکومت بیست و چند تا وزیر دارد و در
کنار حکومت ،ما مجلس سنا و پارملان داریم؛ فرض کنید هفته
آینده مجلس سنای کشور تصمیم میگیرد که وزیر محرتم کار
و امور اجتامعی را در مجلس فرابخواند .وی را محکم بگیرند
که چرا میزان بیکاری در کشور افزایش یافته؟ به نظر شام این
منصفانه و عاقالنه است؟ در صورتیکه میدانیم بیکاری موجود
زیر رس وزیر محرتم کار و امور اجتامعی نیست ،از جای دیگری
آب میخورد .باور کنید نقش وزیر محرتم کار و امور اجتامعی در
خلق کار و گرفنت کار از روی مردم ،هیچ است .انگار کار شبیه
یک زردک است که آن را ارشف غنی گرفته و تصمیم دارد تناول
مناید .در این صورت گناه وزیر کار و امور اجتامعی چیست؟
مخصوصاً اگر وزیر محرتم برنامههای قشنگ داشته باشد و هرچه
به شورای وزیران پیش کند ،پس زده شود.
حاال مطمئنم معنای بیخاصیت را فهمیدید .هر آن کس یا نهادی
که میداند سیب سه نوع است (زرد ،رسخ و سبز) اما شله میشود
که تانک چرا سه نوع نیست؟ در حقیقت از بیخاصیت هم تیر
است ،بیخی ابله است .اما وقتی که متخصص زراعت نهال را
زیر درخت چند ساله بنشاند ،حاجی بهخاطر پول و نفوذش بتواند
ارجمندی پدرش را وارد تیم ملی کند یا مجلس سنا از وزیر کار و
امور اجتامعی بپرسد که چرا میزان بیکاری هر روز بیشرت افزایش
مییابد ،این به معنای بیخاصیتی است .لطفاً بیخاصیت نباشید!
پ.ن :درست است که باید از وزیر کار و امور اجتامعی سوال
شود اما اگر وی جوابی نداشت چه؟ او که منیتواند بگوید ارشف
غنی یا عبدالله یا فالن مقام محرتم عامل این همه بدبختی است
ورنه از نگاه بروکراسی ،عتیق جان هم عضله دارد ،هم چربو! زور
بازویش هم زیاده! و نیز به این معنا نیست که وزیر کار و امور
اجتامعی در کارش حیثیت عتیق جان را دارد ،بلکه قدرت حاجی
در جای درستش مرصف منیشود.
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ملکه ،حداقل سه بار در هفته از کوه باال میرود ،از میان
درختهای توت و کاج میگذرد ،تا به نقطهای برسد که تلفن
همراهش سیگنال دریافت کند .او به خانوادهاش زنگ میزند
تا به آنها اطمینانخاطر بدهد که مبارزان «داعش» هنوز
دستشان به او نرسیده است.
روستای او «باغ» ،که در درهی مامند در شرق افغانستان
قرار دارد ،سه ماه قبل به تصرف دولت اسالمی درآمده و نابود
شده بود .بسیاری از خانهها ،توسط شورشیان به غارت رفته،
سوخته یا بهسادگی به کنترل آنها درآمده بودند 80 .خانواده
–یا بیشتر -که در آن منطقه زندگی میکردند ،مجبور شدند تا
به نزدیکی ولسوالی جاللآباد پناه ببرند.
ملکه ،زنی  50ساله و قدرتمند ،یکی از سه زنی است که
تصمیم گرفتند در روستا باقی بمانند و از خانههای خود
محافظت کنند.
همسر ملکه ،مال جان ،ماه گذشته گفت« :زن بیچاره از
پنجرهها و بخشهایی از دو اتاق باقیمانده محافظت میکند.
ما ده بُز و یک گاو داشتیم .آنها تمامشان را گرفتند» .مال
جان ،دو ماه در اسارت شبهنظامیان قرار داشت تا زمانی که با
پرداخت  500دالر ،آزاد شد.
از زمان انتشار اولین گزارشها در رابطه با پیوستن تعدادی
از ستیزهجویان طالبان افغان به دولت اسالمی که به نام
«داعش» نیز شناخته میشود ،واکنشهای بینالمللی و دولت
افغانستان محتاطانه باقی ماندند .کارشناسان اشاره کردند که
دولت اسالمی بیشتر انشعابی از گروه طالبان است نه نشانی از
گسترش گروه اصلی خارج از سوریه و عراق.
طالبان ،حتا باوجود پیروزیهای متعدد در برابر دولت در سال
جاری ،ازجمله اشغال قندوز ،هنوز کنترلی فراگیر و همآهنگ
ندارند .دولت اسالمی حمالت عمدهای علیه فرماندهان
طالبان راهاندازی کرده است؛ بهویژه در مناطقی از والیت
ننگرهار مانند درهی مامند .درنتیجه ،آنها بیشتر از تضعیف
شورشیان طالبان ،بیشتر مسبب هرجومرج و مصیبت برای
شهروندان افغانستان بودهاند.
مردم در شرق افغانستان ،اطمینان نداشتند چه واکنشی باید
نشان بدهند .برای آنها این شورشیان جدید ،تاحد زیادی
همان طالبان قدیمی بودند در زیر یک پرچم جدید سیاه و
سفید.
اما تفاوتی عمده خیلی زود آشکار شد :جنگجویان ناگهان
با پولهای نقدشان جلب توجه کردند .شایعاتی وجود داشت
که آنها ماهانه حقوق  400تا  500دالری پرداخت میکنند.
این مبلغ ،در کشوری که نرخ بیکاری موج جدیدی از مهاجرت
جوانان را به راه انداخته است ،پیشنهادی قانعکننده بهحساب
میآمد.
در یک سری از حمالت سریع ،جنگجویان دولت اسالمی
آغاز به بیرونراندن واحدهای محلی طالبان کردند .مقامات
میگویند که این گروه ،اکنون مکان مشخصی در چندین
ولسوالی در والیت شرقی ننگرهار دارند .آنها در زمینهای
ناهمواری در مرز پاکستان حضور دارند که مدتها خارج از
کنترل دولت قرار داشته است.
اگرچه ممکن است بیشتر این جنگجویان در گذشته از افراد
طالبان بوده باشند ،اما بهنظر میآید آنها از صمیم قلب
شیوهی ظالمانهای که دولت اسالمی به آن شهرت دارد،
پذیرفته و در تالش برای تحکیم سلطهی خود ازطریق اعمال
خشونتهایی هستند که حتا باتوجه به وضعیت نابسامان
افغانستان نیز تکاندهندهاند.
به گفتهی ساکنان محلی ،بهمحض اینکه جهادیها
روستایی را بهتصرف درمیآورند ،شروع به گردآوردن تمام
افرادی میکنند که حتا رابطهای اندک با دولت یا گروه طالبان
داشته باشند ،ازجمله بزرگان قومی .بسیاری از این افراد،
شامل گروهی بودند که در انفجار یک بمب قتلعام شدند.
این گروه ،صحنهی این قتلعام را ثبت ویدیویی کردند.
نمایندهی والیتی وزارت مهاجرین افغانستان ،عوض خان
بشارت ،گفت :دادههای اولیه نشان دادهاند که بیش از 1700
خانواده در ننگرهار ،بهدلیل خشونتهای این گروه جدید
شورشیان آواره شدند .مقامات دیگر و بزرگان قومی تخمین
میزنند که تعداد آوارگان بسیار بیشتر است.
برخی از فجیعترین جنایات گزارششده ،در ولسوالی اچین
که درهی مامند و روستای ملکه «باغ» در آن موقعیت دارند،
اتفاق افتاده است.
مهاجمان خواستار ثبت لیستی از تمام زنان بیوه و مجرد
توسط روستاییان شدند .به گفتهی ذبیحالله عمری ،آنها در
برخی از نقاط اعالم کردهاند ازدواجهایی که دولت به رسمیت
شناخته است ،نامعتبر هستند .درابتدا ،زنان اجازه داشتند تا
خانههایشان را با برقع ترک کنند ،اما بعد به آنها گفته شد

نبرد داعش افغانستان علیه طالبان
نیویارک تایمز/مجیب مشعل
ترجمه :معصومه عرفانی

اوایل یک شب در منطقهی «باغ» ،مبارزان دولت اسالمی دهها تن از بزرگان را از کوهی باال بردند .بیشتر آنها بهاتهام کمک به طالبان و
تالش برای بهراهاندازی مبارزه علیه دولت اسالمی ،برای دو ماه در آنجا اسیر بودند.
حدود دو هفته بعد ،ده زندانی  -ازجمله برادرشوهر ملکه ،محمد یونس -به دامنههای کوه برده شدند .بیشتر جنگجویان سوار بر اسب
بودند .آنها پس از حفر یک گودال ،آن را با مواد منفجره پر کرده و زندانیان را با دستهای بسته و چشمهای پوشیدهشده در آن گودال
جمع کردند .دوربینهای ستیزهجویان ،آخرین لحظات زندانیان و صحنهی انفجار را ،حداقل از سه زاویه ثبت کردند .دو جنگجو درحال
مشتعل کردند فیوزهای بلندی که به گودال میرسیدند ،در فیلم دیده میشدند .انفجاری بزرگ ،گوشت و گردوغبار را در مقابل لنز دوربین
در فضا پخش کردند.
بههیچعنوان حق ترک منازل خود را ندارند.
اسلم جان  60ساله که تابستان امسال بعد از اینکه درطول
دههها بارها شاهد تهاجم به شهرش بود ،درنهایت از اچین
فرار کرد .او گفت« :آنها گفتند که هرکسی زن مجرد جوان
یا بیوه دارد ،ما میخواهیم با آنها ازدواج کنیم .روسها
حمله کردند ،من خانهام را ترک نکردم .آمریکاییها حمله
کردند ،ترک نکردم .ما هر اتفاقی افتاد خود را نگه داشتیم.
اما نمیتوانستیم فرزندانمان را تسلیم کنیم».
اوایل یک شب در منطقهی «باغ» ،مبارزان دولت اسالمی
دهها تن از بزرگان را از کوهی باال بردند .بیشتر آنها بهاتهام
کمک به طالبان و تالش برای بهراهاندازی مبارزه علیه دولت
اسالمی ،برای دو ماه در آنجا اسیر بودند.
حدود دو هفته بعد ،ده زندانی –ازجمله برادرشوهر ملکه ،محمد
یونس -به دامنههای کوه برده شدند .بیشتر جنگجویان سوار
بر اسب بودند .آنها پس از حفر یک گودال ،آن را با مواد
منفجره پر کرده و زندانیان را با دستهای بسته و چشمهای
پوشیدهشده در آن گودال جمع کردند.
دوربینهای ستیزهجویان ،آخرین لحظات زندانیان و صحنهی
انفجار را ،حداقل از سه زاویه ثبت کردند .دو جنگجو درحال
مشتعل کردند فیوزهای بلندی که به گودال میرسیدند ،در
فیلم دیده میشدند .انفجاری بزرگ ،گوشت و گردوغبار را در
مقابل لنز دوربین در فضا پخش کردند.
خشونتهای دولت اسالمی در اچین ،چنان شدید بود که
تعدادی از فرماندهان محلی طالبان به دولت تسلیم شدند.
تعدادی دیگر ،خانوادههایشان را به اردوگاههایی در مناطقی
تحت کنترل دولت منتقل کردند.
مردی  55ساله به نام لعل زمان گفت که او «از همان ابتدا»
با طالبان همراه بود .اما او تاکید داشت که سالحش را تنها در
برابر نیروهای نظامی خارجی استفاده کرده است .او گفت که

اگرچه خودش با ائتالف بینالمللی مبارزه میکرد ،چهار پسر
او در ارتش افغانستان در جنوب این کشور خدمت کردهاند.
او میگوید که درحال حاضر ،او هدف مضاعفی برای دولت
اسالمی است :بهدلیل طالب بودن و داشتن پسرانی که سرباز
هستند.
پیش از آغاز درگیری ستیزهجویان دولت اسالمی با طالبان
بر سر کنترل قلمرو ،آنها در اندکزمانی برای رسیدن به
دروازههای حصارک ،منطقهای استراتژیک و هممرز با والیت
کابل ،از چهار منطقه عبور کردند 27 .گروه کوچک از طالبان
محلی ،وفاداری خود را به آنها اعالم کردند که باتوجه به
برآوردهای رسمی دولت ،تعداد جنگجویان دولت اسالمی را
به  1100نفر افزایش داد.
اما طالبان خیلی زود متوجه گسترهی تهدیدات شده و عالوه
بر  4200جنگجوی خود در ننگرهار ،شروع به صفآرایی
بیش از هزار جنگجو از والیتهای مجاور کردند .یکی از
سخنگویان طالبان اعتراف کرده بود که این گروه در برخی
از مناطق این والیت ،توسط گروه اسالمی به چالش کشیده
شدند.
ارتش ایاالت متحده نیز وارد عمل شدهاند .براساس اطالعات
ارایهشده توسط ادارهی امنیت ملی افغانستان ،اقدامات
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که مناطق تحت کنترل
دولت اسالمی را از ماه جوالی ،در طی  21عملیات ،هدف
قرار دادهاند ،حدود  300مبارز شامل تعدادی از فرماندهان
ارشد آنها را کشتهاند.
بهگفتهی مقامات ،بهنظر میآید شاخههای محلی این گروه
بهنام دولت اسالمی در خراسان -نامی باستانی برای منطقهای
شامل افغانستان و پاکستان ،-هنوز به هماهنگی با رهبر اصلی
گروه داعش در عراق و سوریه نرسیدهاند.
بسیاری از رهبران جنبشهای منطقهای ،دارای سابقهی

انتقال وفاداریهایشان از گروههای مختلف بودهاند و حرکت
آنها بهسوی پرچم دولت اسالمی ،تنها یک تغییر پرچم
دیگر بوده است .آنها تاکتیکهای تروریستی و سرقتهای
مسلحانه را با خود بهارمغان آوردهاند.
بسیاری از رهبران دولت اسالمی در خراسان ،ازجمله
فرماندهی ارشد این گروه حافظ سعید خان ،از اعضای
سابق طالبان پاکستان ،متعلق به مناطق قبیلهای این کشور
میباشند .حافظ سعید ،پس از حملهی ارتش پاکستان به
مناطق قبیلهای در این سال ،همراه با مبارزان خود از مرزها
عبور کرده و به افغانستان وارد شدند.
نمایندهی ارشد آقای سعید در افغانستان ،عبدالرحیم مسلم
دوست ،شاعر و مقالهنویس سابق ،مردی  55ساله با گذشتهای
افراطی است .به گفتهی مقامات ،آقای مسلم دوست که
بیشتر عمرش را در پاکستان زندگی کرده است ،مدت کوتاهی
پس از حمالت  11سپتامبر  ،2001توسط نیروهای امنیتی آن
کشور بازداشت شد .ارتش ایاالت متحده ،او را به اتهام ارتباط
با القاعده به زندان گوانتانامو فرستادند .او در  2005آزاد شد
و قبل از اعالم وفاداری به شاخهی جدید دولت اسالمی ،به
طالبان پاکستانی پیوست.
مسلم دوست ،در ویدیویی که در آن وفاداریاش را به داعش
و رهبر و خلیفهی خودخواندهاش ابوبکر البغدادی اعالم
میکرد ،گفت که او در زمان زندانیبودنش در گوانتانامو،
رویای دولت اسالمی را دیده بود .او در رویایش ،دری بزرگ
و بسته را دیده بود که به باور او «بارگاه خالفت» بوده است.
باالی در ،ساعتی قرار داشته که ساعت «دوازده دقیقه قبل از
دوازده» را نشان میداده است.
او در این ویدیو گفت« :به ذهنم رسید که به خواست خداوند،
خالفت پس از  12سال پایهگذاری خواهد شد .رویای من به
حقیقت پیوسته است».
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آیا سرکوب طالبان نا ممکن شده است؟
عرفان مهران

علیرغم پیشرفت قابل مالحظهی طالبان،
هنوز فرصتهای زیادی برای مهار این
گروه وجود دارد .طالبان اکنون نیز توان
رویا رویی با نیروهای امنیتی افغانستان را
ندارند .جبهات جنگ شواهد خوبی برای این
مدعا است .طالبان در هرضد حملهی نیروهای
امنیتی به شکست مواجه و تلفات سنگینی را
متقبل شدهاند .این نشان میدهد که نیروهای
امنیتی توانایی سرکوب طالبان و مهار این
گروه را دارا میباشند .اما چهگونگی مدیریت
این نیروها در شرایط کنونی از اهمیت زیادی
برخوردار میباشد .تا کنون نیروهای امنیتی
در موقف دفاع و ضد حمله در برابر طالبان
قرار داشتهاند .باید مدیریت این نیروها از
این وضعیت تغییر کند .موقف دفاعی نشانه
ضعف محسوب میشود .هرچند نیروهای
امنیتی کشور از قدرت الزم برای سرکوب
مخالفان برخوردارند ،اما موقف دفاعی این
نیروها ناشی از مواجههی سیاسی با طالبان
میباشد که از مدتها پیش به این طرف
مدیریت شده است .در شرایط حاضر بایستی
نیروهای امنیتی در موقف تهاجمی قرار گیرند
و با طالبان تا سرکوب قاطع آنان برخورد
شود.
جنگ و ناامنی ،این روزها در افغانستان به شدت گسترش
یافته است .طالبان حمالت خود را در حوزههای مختلف شدت
بخشیده و بخشهای عمدهی کشور را در معرض تهدیدات
بلند امنیتی قرار دادهاند .شمال کشور کانون اصلی تجمع
طالبان شده و بخشهای دیگر نیز از تهدیدات آنان در امان
نیستند .بر اساس اطالعات برخی منابع غربی ،طالبان پس از
سال  2001م به بعد هیچگاهی نتوانسته بودند حضور و نفوذ
خود را در این حد گسترش دهند .اکنون اعضای این گروه
صرفاً حضور فزیکی در بخشهای مختلف کشور ندارند ،بلکه
آنان توانسته اند با سازماندهی بیشتر و نظم و انسجام بهتر،
مناطق بیشتری را در معرض سقوط قرار دهند .طالبان طی
یک ماه اخیر ،پیشرفتهای قابل مالحظهای در شمال کشور
داشتهاند .قندوز را به سادگی تصرف کردند ،دو ولسوالی در
بدخشان میان این گروه و دولت چندین بار دست به دست
شدند ،برخی از ولسوالیها در تخار مورد تهدید قرار گرفت.
فاریاب در تب و لرز هجوم طالبان قرار دارد .در کاپیسا
نیروهای امنیتی درگیری شدیدی با طالبان داشتند و در جنوب
کشور اوضاع غزنی نیز آشفته و ناآرام به نظر میرسد .علیرغم
اینکه ،نیروهای امنیتی کشور ضد حمالت موفقانهای را
علیه طالبان به راه انداختند و در بخشهای مختلف ،تلفات
گستردهای را به طالبان وارد کردند ،اما نفس چنین تحرکات
در کشور نشانهی آن است که طالبان با برنامه و سازماندهی
متفاوت ،اندک اندک بر بخشهای بیشتری در کشور مسلط
میشوند.
اینکه چه عواملی باعث گسترش و تقویت طالبان گردید،
سلسله عوامل متعددی نقش دارند .در اینجا تاکید اصلی
برچهگونگی مواجهه دولت با پدیدهی طالبان میباشد .به
نظر میرسد ،بیش از هر عامل دیگری ،چهگونگی برخورد
با این پدیده از سوی حلقات تصمیم گیرنده در دولت باعث













فربه شدن آن گردیده است .پس از حملهی نیروهای ائتالف
به رهبری ایاالت متحده امریکا در افغانستان در سال 2001
م ،گروه طالبان عمالً متالشی شدند .در سالهای اولیه
حضور نیروهای خارجی در کشور ،گروه طالبان هیچگونه
تحرکات جدی را از خود نشان ندادند .بخشهای عمدهی
افغانستان تحت کنترل دولت بود و یا الاقل از حضور طالبان
در آن خبری نبود .اما با گذشت زمان ،تحرکات طالبان در
کشور بیشتر گردید .به مرور ،حمالت آنان بیشتر و بیشتر
شد و طالبان با سازماندهی مجدد قوای شان ،عمالً به یک
نیروی چالشبرانگیز در برابر دولت ظاهر شدند .از همان آغاز
سازمانیابی این گروه ،معلوم بود که برنامهی اصلی ،سرکوب
قاطع طالبان نبود بلکه دولت وقت تالشهای خود را در دو
جبههی جنگ و صلح با طالبان پیگیری کرد .در جبهه جنگ،
دولت سیاست دفاعی را در پیش گرفت .به نیروهای امنیتی
تنها در شرایط خاص اجازه عملیات نظامی داده شد .در طی
چند سال گذشته ،برخی عملیات پراکندهای علیه طالبان اجرا
شد و از روند مدیریت جنگ معلوم بود که برنامه کلی و جدی
برای نابودی طالبان وجود ندارد .در جهت دیگر ،تالشها برای
صلح بیشتر شدت گرفت .برای نخستین بار ،طرح مصالحه با
طالبان در سالهای  2007و  2008از سوی رییس جمهور
کرزی مطرح شد و پس از آن در کنفرانس لندن در سال 2010
میالدی ،این طرح عمالً از حمایت جهانی برخوردار گردید.
دولت به جای سرکوب طالبان ،روش مسالمتآمیز را در پیش
گرفت .در نخستین اقدام ،ادبیات دولت در مواجهه با طالبان
تغییر کرد .این گروه ،از یک گروه تروریستی به گروه مخالف
دولت و در نهایت «برادران ناراضی» در لحن سران نظام ارتقا
پیدا کرد .به دنبال آن تالشهای گستردهای در جهت رهایی
اعضای طالبان از زندانهای گوانتانامو ،دولت پاکستان و
زندانهای نیروهای خارجی و دولتی در داخل کشور آغاز شد.
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شمار زیادی از سران طالبان و نیروهای جنگی آنان در مقاطع
مختلف پس از سال  2010م از زندانها رها گردیدند .عملیات
هوایی نیروهای خارجی علیه طالبان متوقف شد و به نیروهای
امنیتی دستور داده شد تا از سالحهای سنگین علیه طالبان
استفاده نکنند .شورای عالی صلح به هدف مذاکره با طالبان
تشکیل شد و مبالغ هنگفتی برای پیشبرد مذاکرات صلح ،به
مصرف رسید .در ادامه این تالشها نمایندگی سیاسی طالبان
در قطر گشایش یافت و برخی از اعضای کلیدی این گروه،
اجازه سفر در بسیاری از کشورهای خارجی و برقراری ارتباط
با سران کشورهای منطقه و جهان را بدست آوردند .به موازات
این تالشها برای صلح ،گروه طالبان فربه و فربهتر شدند
و حمالت خود را شدت بخشیدند .طالبان هرگونه مذاکره
با دولت را منتفی دانسته و پاسخ درخواستهای صلح را با
حمالت سنگین انتحاری و تروریستی پاسخ گفتند .اقدامات
دولت به ریاست حامد کرزی دارای این پیامد نا خواسته بود که
طالبان را بیش از پیش فربهتر و بزرگتر ساخت.
با روی کار آمدن دولت وحدت ملی ،انتظار میرفت ،مدیریت
سیاسی جنگ تغییر کند .اما چنین چیزی عمالٌ در برنامههای
سران دولت وحدت ملی مشاهده نشد .نه تنها ،دولت جدید
برنامهای قاطعی را روی دست نگرفت ،بلکه وضعیت به
نفع طالبان آشفتهتر و نا بسامانتر شد .این شرایط اوضاع
نا مناسبی را بر کشور حکم فرما ساخت .اکنون تب جنگ
و ناامنی سراسر کشور را در نوردیده است و مسئله نابودی
طالبان به یک پرسش جدی تبدیل شده است .در حال
حاضر نیروهای امنیتی در موقف دفاع و ضد حمله قرار دارند.
مدیریت نیروهای امنیتی به شدت آشفته است و سران دولت
وحدت ملی ،درگیر اختالفات و کشمکش بر سر کسب بیشتر
قدرت و ثروت میباشند.
علیرغم پیشرفت قابل مالحظهی طالبان ،هنوز فرصتهای

زیادی برای مهار این گروه وجود دارد .طالبان اکنون نیز توان
رویا رویی با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند .جبهات
جنگ شواهد خوبی برای این مدعا است .طالبان در هرضد
حملهی نیروهای امنیتی به شکست مواجه و تلفات سنگینی را
متقبل شدهاند .این نشان میدهد که نیروهای امنیتی توانایی
سرکوب طالبان و مهار این گروه را دارا میباشند .اما چهگونگی
مدیریت این نیروها در شرایط کنونی از اهمیت زیادی برخوردار
میباشد .تا کنون نیروهای امنیتی در موقف دفاع و ضد حمله
در برابر طالبان قرار داشتهاند .باید مدیریت این نیروها از
این وضعیت تغییر کند .موقف دفاعی نشانه ضعف محسوب
میشود .هرچند نیروهای امنیتی کشور از قدرت الزم برای
سرکوب مخالفان برخوردارند ،اما موقف دفاعی این نیروها
ناشی از مواجههی سیاسی با طالبان میباشد که از مدتها
پیش به این طرف مدیریت شده است .در شرایط حاضر
بایستی نیروهای امنیتی در موقف تهاجمی قرار گیرند و با
طالبان تا سرکوب قاطع آنان برخورد شود .این امکان بیش
از هر زمان دیگری موجود میباشد .طالبان یک نیروی غیر
مشروع در کشور میباشند و مردم بیش از هر زمانی از ظلم و
استبداد طالبانی به سطوح آمدهاند .اقدامات اخیر این گروه
در قندوز و مناطق دیگر ،وجههی غیر انسانی آنان را بیش
از پیش برمال ساخته است .بنابراین ،جنگ و سرکوب قاطع
آنان بیش از هر زمان دیگری مشروعیت یافته است .مردم
بدون وابستگیهای قومی و سمتی ،به این نتیجه رسیدهاند
که طالبان ابزاری در جهت رسیدن بیگانگان به منافع شان
میباشند و بدین ترتیب حاضر اند در سرکوب آنان با دولت
حمایتهای وسیعی را انجام دهند .این مهمترین فرصت
برای دولت وحدت ملی است تا از یکطرف دشمن خود را از
صحنهی سیاسی خارج سازد و از سوی دیگر ،مشروعیت خود
را در میان مردم از طریق برخورد جدی با طالبان احیا کند.
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بگو مگو از
Waheed Omer
یک جایی کسی نوشته بود که اگر یک مسلامن و یک
کافر در آب بیافتند ٬خداوند هامنی را نجات خواهد داد که
آببازی یاد دارد .دعا و ترضع و انتظار کمک غیب هیچ
مسلامن در حال غرق شدن را کمک منیکند.
من با پیام میان خالی و دعاگونهی «ما هرگز به گذشته
باز منیگردیم» هامن قدر مشکل دارم که با پیامهای بدبینانهی «ما در حال سقوط
هستیم و هیچ کاری منیتوانیم» دارم .در واقع ٬هر پیامی که ذهنیت کاذب ایجاد کند
غیر مسئوالنه است.
واقعیت این است که ما واقعا از ساحل دور شده میرویم؛ تعداد ما شنا بلد نیستیم و
تعداد ما شنا منیکنیم .بهخاطر این که غرق نشویم باید شنا یاد بگیریم و شنا کنیم،
بس!


Haroon Amirzada
«جنبش ضد ترس» و بیداری اجتامعی را در کابل باید
تقویت کرد!
بعد از سقوط قندوز یک جو روانی غالب در شهر کابل شکل
گرفته است که امکان دارد دشمن به کمک ستون پنجم در
میان شهروندان طالبپرست در بخشهای جنوبی و رشقی
کابل و در همدستی با گروههای داخل نظام تکرار شود .دولت هیچ تالشی منیکند که این
نگرانی شهریان کابل را برطرف کند .بر عکس بازار شایعات دوست و دشمن گرم است.
دشمن از دو ابزار نیرومند استفاده میکند :ترساندن و غافلگیر کردن .دشمن در قندوز
نخست غافلگیر کرد و سپس با ایجاد وحشت آفرینی ترس ایجاد کرد .آیا دشمنان این
سناریو را در جاهای دیگر از جمله در کابل تعقیب خواهند کرد؟
بدون شک این سناریو در هیچ جاه منیتواند موفقانه عملی شود مگر اینکه خیانت توسط
دو گروه صورت نگیرد :یکی ستون پنجم در دولت و دیگر ستون پنجم در میان اهالی .در
قندوز دشمن هر دو را داشتند .دشمن در قندوز بدون جنگ روانی پیش از سقوط شهر را
بهطور غافلگیرانه اشغال کرد.
بدترین حس اینست که بسیاریها فکر کنند که ارگ کابل بهجای دفاع از مردم خود
همدست با طالبان اند .افزون بر آن بدترین حس اینست که اهالی یک منطقه از منطقه
دیگر ترس داشته باشند و تصور کنند که بهحیث ستون پنجم طالبان اند .بهگونه مثال
بسیاری شهریان کابل از هوتخیلیها و یا ترهخیلیها و یا نواحی دیگر ترس دارند که
ستون پنجم طالبان اند.
این ترس را رصف یک نیرو میتواند بر طرف کند و آن دولت وحدت ملی .اما دولت از یک
طرف در بر طرف کردن نگرانیهای مردم خاموش است و از طرف دیگر یک تعداد رهربان
آن متهم به عالقهمندی به طالبان اند.
چهگونه به مردم اطمینان داد که زیر تاثیر تبلیغات جنگ روانی دشمن نروند و با روحیه بلند
به کار و زندگی شان ادامه بدهند؟ همچنان چهگونه مردم را بیدار نگهداشت که غافلگیر
نشوند باید برای دفاع از جان ،ناموس و مال شان آماده باشند؟
به باور این قلم بهجای اطمینانهای میان تهی و غافلگیرانه باید منابع تهدید در شهر کابل
را زیر کنرتل و نظارت گرفت و مردم را روحیه داد.
اگر هر شایعات را تبلیغات دشمن بنامیم خیلی اشتباه است باید میان شایعات دشمن و
شایعاتی ناشی از تهدیدهای بالقوه تفکیک قایل شد.
سناریوی قندوز در کابل عملی نخواهد شد اگر مردم ضد طالبان اتکا به نفس و بیدار
باشند .از منابع تهدید در شهر نرتسند بلکه با ترس برزمند و جنبش ضد ترس را تقویت کنند.


جلیل تجلیل

خاموشی حکومت در برابر تبلیغات دشمن
یکی از مواردی انتقادی که همیشه از آن یاد میشود،
تبلیغات دشمنان مردم افغانستان از آدرس خود شهروندان
است .این نکته همواره از سوی مسئوالن امنیتی و حکومتی
گوشزد میشود که شهروندان تبلیغات دشمنان را بیشرت از
تبلیغات فعالیتهای نیروهای امنیتی کشور میکنند ،اما هیچگاه از خود نپرسیدند که رمز
موفقیت این همه تبلیغات به نفع دشمن به گفتهی خودشان در چیست؟ آیا هیچگاهی به
این نکته اندیشیدهاند؟ اگر اندیشیده چرا نتوانستند جلو تبلیغات آنها را بگیرند و یا حداقل
با آنان همسان عمل کنند؟
مسئوالن و حکومتیان! اوال این را خوب بهخاطر داشته باشید ،نرش و پخش بعضی
واقعیتهای موجود از صفحه کابل تاکسی چنان ذهن تان را مرصوف کرد و درگیر مسدود
کردن این ماجرا شدید که حتا فراموش کردید که فردای آنروز که صفحه کابل تاکسی بسته
شد ،تقرری و اطالعات معاونت شورای امنیت را دوباره خود همین دفرت به بیرون داد و این
تٌف رسباالیی بود که به ریش خود انداختند.
دوماً؛ بارها و بارها از طریق مکتوبها ،مسئوالن محلی و باالدستان تان گفتهاید که از دادن
اطالعات به رسانهها خودداری منوده و این به عنوان یک راز و محرم نزد حکومت است که
تنها از مرکز میتوانند رسانهها اطالعات بگیرند .وقتی شهروندان عمال میبینند که طالبان
و یا هرگروه دیگری جنایت میکند و دست به عمل ضدانسانی میزند ،به نرش و پخش آن
میپردازند تا حکومت بیدار شوند و اقدام کنند ،اما وقتی به حکومتیان مراجعه کنیم نه تنها
که واقعیتها را بیان منیکند بلکه از ارائه معلومات نیز خودداری میمنایند.
وقتی حکومت صفحه کابل تاکسی را به عنوان یک آدرس ضد منافع ملی و حکومتی عنوان
میکند .آن را میبندد چرا یک بار به خود زحمت منیدهد سایتهای تبلیغاتی و نرشاتی
همین طالبان و دشمنان مردم افغانستان را مسدود منیکند.
بخواهیم نخواهیم تبلیغات یکی از نکتههای اساسی و تاثیرگذار در جنگ و مبارزه است.
طالبان خوب از این مهارت استفاده میکنند ،اما وقتی به حکومتیان برسد دهن میبیندند
و از دادن اطالعات و معلومات خودداری میکنند وخود نکتهی است که زمینه را برای
تبلیغات دشمن فراهم میکند .هیچگاه دشمن در برابر نیروهای امنیتی کشور تاب مقاومت
منیآورند و تاکنون پاسخهای دندانشکن دریافت کردهاند ،اما متاسفانه که سخنگویان
و مسئوالن رسانههای حکومت در این زمینه هیچگونه ابتکار عمل را از خود نشان نداده
واقدام نکردهاند.

خبرهای خارجی

امریکا برای اپوزیسیون سوریه از هوا
مهمات پرتاب کرد
اطالعات روز :سخ نگوی
فرماندهی نیروهای امریکایی در
خاورمیانه اعالم کرده که ایاالت
متحده امریکا ،به روز ی کشنبه،
از ه وا مهامت ب رای جن گجویان
اپوزیسیون سوریه که با گروه
داعش در حال نربد هستند ،پرتاب
کرده است.
به نقل از سایت فارسی الع ربیه،
کلنل پاتریک رایدر ،به روز دوشنبه
این خرب را اعالم کرده است.
وی گفته« :این عملیات ه وایی
موفق ،مهامتی ب رای مجموع ههایی
سوری ف راهم آورد که مسئوالنشان
از سوی ایاالت متحده شناسایی و
انتخاب شدهاند».
ه مچنان شبکه خربی سی.ان.
ان گ زارش داده است که اردوی
امریکا شبانه  50تُن مهامت را

ب رای گروههای شورشی در شامل
سوریه تحویل داده است که اکرث
آن سالح خفیفه بوده و در 112
بسته م یباشد.
در همین حال ،ابومغاذ ،سخ نگوی
«جبهه انق البیون الرقه» در سوریه،
گفته که امریکا به گروهای مسلح
اپوزیسیون دولت بشار اسد خرب
داد که اسلحه جدید در اختیار

آنها ق رار داده م یشود .این اقدام
ب رای حامیت گروههای مخالف
دولت اسد است که ب رای بیرون
راندن نظامیان داعش از شهر رقه
در حال نربد هستند.
وی گفته است« :با آمریکای یها
تشکیل جلسه دادیم و بر رس
این موضوع ت وافق شد .آنها به
ماگفتند که اسلحه جدیدی در راه
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است».
طیارههای باری  17-cامریکایی
در حالی که با ج تهای جنگی
حامیت م یشدند ،این مهامت
را در والیت حسکه ،در شامل
سوریه ،ب رای اپوزیسیون سوریه
پرتاب کرده است.
امریکا چند روز قبل اعالم کرده
بود که روسیه به بهانه حمله بر
نیروهای داعش ،مخالفان بشار
اسد را نیز مورد هدف ق رار داده
است.
گفته م یشود پس از حمله
نظامی روسیه بر م واضع نیروهای
تروریستی داعش در خاک سوریه،
سیاس تهای باراک اوباما ،رییس
جمهور امریکا ،در رابطه به بح ران
سوریه با تغیی راتی روب هرو شده
است.

کمالاوغلو:
عامالن انفجارهای آنکارا از دوستان اردوغان هستند
اطالعات روز :حزب جمهوری خ واه خلق
ترکیه ،عامالن دو انفجار خ ونین شهر آنکارا را
از دوستان اردوغان معرفی کرد.
کامل قلی چدار اوغلو ،رییس حزب جمهوری
خ واه خلق ترکیه در واکنش به انفجارهای
روز شنبه که  95نفر را کشت ،آنرا نتیج هی
ِ
دخالت
سیاس تهای رجب طیب اردوغان و
آشکار حزب او در امور داخلی سوریه و بکار
بسنت سیاس تهای طایف های و مذهبی خط رناک
در این کشور دانست و داعش و دولت احمد
داوود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه ،را در قبال این
انفجارها مسئول شمرد.
به گ زارش بخش فارسی شبک هی خربی العامل،
اوغلو با اشاره به کشته شدهها و زخمیان
این انفجارها ،خاطر نشان کرده است که:
«سیاس تهای اردوغان و حزب عدالت و
توسعه ،سبب شده است که ترکیه ،در سوریه
و منطقه ،جز اخ وان املسلمین و گروههای
ِ
دوست دیگری نداشته باشد.
تروریستی ،هیچ

اردوغان و دولت عدالت و توسعه سالحها
و تجهی زات نظامی خط رناک ب رای گروههای
مسلح تروریست در سوریه فرستادند و اردوغان
به دروغ به ملت ترکیه گفت :الریهایی که ب رای
سوریه فرستادیم ،حامل محم وله کم کهای
انسان دوستانه ب رای مردم سوریه بود».
وی فاش کرده است که «:اردوغان و دول تهای
عدالت و توسعه سبب نفوذ تروریس تها از
طریق ترکیه به روسیه شدهاند .تروریس تها از
خط تلفن ترکیه استفاده م یکردند و دولت
ترکیه تروریس تها را در اردوگاههای ویژه در
انتاکیه و دیگر شهرهای ترکیه ،آموزش م یداد».
رسان ههای ترکیه نیز ،مانند جمهوریت ،با نرش
تصاویر ویدیویی و شامر اسناد ،ادعا کرده بودند
که حزب عدالت و توسعه که اکنون بر ترکیه
حاکم است ،در انفجارهای آنکارا دست داشته
و هم واره از گروهای تروریستی چون داعش و
النرصه حامیت کرده و کم کهای نظامی و
اطالعاتی کرده است.

عفوبینالملل:
نیروهای ُکرد سوریه مرتکب جرایم جنگی شدهاند
اطالعات روز :عفو بی نامللل برخی نیروهای وابسته
به تشکیالت کردهای سوریه را به آزار اقلی تهای
ساکن مناطق کردنشین متهم کرده است.
این سازمان در گ زارشی منترش شده در وبسایت
خود گفته است ،مدارکی به دست آورده که نشان
م یدهد برخی ساکنان مناطق تحت تسلط نیروهای
امنیتی «مدیریت خودگردان کُرد» مورد آزار ق رار
گرفت هاند.
عفو بی نامللل ،این اقدامات در حد ج رایم جنگی
عن وان کرده است.
به نقل از بی بی سی ،این سازمان افزوده که کوچ
اجباری ،تخریب خان هها ،ترصف و انهدام ام وال
اع راب یا ترکم نهای ساکن این مناطق از جمله

اقداماتی است که نیروهای کُرد مرتکب آن شدهاند.
در برخی م وارد ،متامی اهالی یک روستا به اتهام
حامیت از داعش متام روستای شان تخریب شده
است .این گ زارش م یاف زاید که سه منطقه عمدت اً
کرد نشین واقع در شامل سوریه ،که روژاوا خ وانده
م یش وند ،زیر تسلط نیروهای مدیریت خودگردان
ق رار دارند.
از جنوری سال  ،٢٠١٤حزب اتحادیه دموک راتیک
کردستان رهربی این تشکیالت را در دست داشته
است .نیروهای موسوم به «یگانهای مدافع خلق» به
این حزب وابست هاند.
با آغاز جنگ داخلی سوریه ،این گروه اعالم کرد از
حکومت یا مخالفان مسلح آن حامیت من یکند

بلکه هدف آن« ،کسب آزادی» ب رای کُردهای
سوریه است .با ای نهمه ،با ورود نیروهای داعش
و ه مچنین جبهه نرصت به منطقه ،درگیریهایی
بین دو طرف روی داده است .این نیروها از حامیت
آمریکا برخوردارند.
این سازمان از مدیریت خودگردان کُرد خ واسته
است تا هرگ ونه اقدامی در زمینه آزار یا کوچ
اجباری ساکنان منطقه تحت تسلط خود را فورا ً
متوقف کند و کسانی را که پیشرت ب یجا شدهاند،
به محل سک ونت آنان بازگرداند و به آنان خسارت
بدهد .ه مچنین کسانی را که مرتکب آزار و اذیت
ساکنان منطقه شدهاند به نحو شایسته مجازات
کند.

مجلس ایران توافقنامه هستهیی را تأیید کرد
اطالعات روز :مجلس ای ران دیروز سه شنبه21 ،
میزان ،بعد از بح ثهای شدید ت واف قنام ه اتومی
ای ران با قدرتهای بی ناملللی را تایید کرد.
خربگزاری دولتی ای ران «ای رنا» ،گزارش داد که 161
مناینده به این ت واف قنامه رای مثبت و تنها 59
مناینده رای منفی دادند.
ه مچنین  13عضو دیگر مجلس رای ممتنع
دادند .اما حرف آخر را در متام امور سیاسی در
ای ران ،آیت الله علی خامن های ،رهرب مذهبی این
کشور می زند .او نیز در گذشته حامی تاش را از
این ت واف قنامه اعالم کرده بود.
پس از سالها مذاک رات ،ای ران در ماه جوالی سال

روان میالدی با پنج عضو دایمی شورای امنیت
سازمان ملل متحد و آملان روی کنرتل ب رنام ههای
هست هیی بحث ب رانگیزش م وافقت کرد.
به نقل از دویچه ویله ،بر این اساس ای ران اجازه
استفاده غی رنظامی از تکنالوژی هست هیی را ب رای
اهداف صلح آمیز به دست آورده است .ه مزمان
این ت واف قنامه از ساخنت مبب اتومی ای ران را منع
م یکند .ای ران هم واره قصد ساخنت مبب اتومی را
که از طرف غرب ادعا می گردید ،رد کرده است.
ته ران با این ت واف قنامه به کاهش ب رنام ههای اتومی
و کنرتل آن تعهد کرده است .بنابرین ق رار است
ای ران دو سوم از سانرتیفیوژها ب رای غنی سازی

یورانیوم را از بین بربد .ه مچنین ای ران باید حدود
 95درصد از یورانیوم غنی شدهاش را از بین بربد
و یا از کشور خارج کند .در عوض ،تحری مهای
بی ناملللی علیه این کشور به تدریج از میان
برداشته م یشود .این تحری مها از سالهای زیادی
به این طرف اقتصاد ای ران را شدیدا ً مترضر
ساخت هاند.
از سویی هم ،ت واف قنامه هست هیی با ای ران در سطح
بی ناملللی مورد استقبال ق رار گرفت ،اما این
ت واف قنامه ه مچنین مخالفانی نیز دارد .ارسائیل
این ت واف قنامه را رد کرده و از ع واقب آن هشدار
داده است.
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رقابتهای بیست اوره
برای قندوز
کرکت بورد افغانستان ،تصمیم دارد ب رای
کمک و انگیزهدادن به آسی بدیدهگان
والیت قندوز ،رقابت  20اورۀ کرکت را
راهاندازى مناید.
به نقل از آژانس خربی پژواک ،عزیز
غروال عضو خاص رسان ههای کرکت
بورد کشور دیروز گفت که کرکت بورد
افغانستان به عن وان یک ادارهی ملی،
رسالت و مسئ ولیت اجتامعی دارد که
به آسیب دیدهگان والیت قندوز کمک
مناید.
به گفته آقای غروال ،ق رار است این
مسابقات میان تیم الف و تی مهای
در حال رشد کرکت کشور ،در میدان
بی ناملللی الکوزی-کابل برگ زار شود و
پ ولی که از برگ زای این مسابقات به دست
م یآید ،ب رای کمک به آسیب دیدهگان
والیت قندوز اختصاص داده شود.

آقای غروال گفت که این مسابقات روز
پن جشنبه  23می زان سال جاری (فردا) میان
تی مهای مورد نظر برگ زار خ واهد شد و
جریان مسابقات به صورت زنده ،توسط
تلویزیون آریانا پخش خ واهند شد.
نسیم الله دانش رییس عمومی کرکت
بورد کشور گفت که کرکت بورد
افغانستان ،رسالت اجتامعی خود را ایفا
م یکند و عاید به دست آمده از این
رقاب تها به آسیب دیدهگان والیت قندوز
کمک خ واهد شد.
در همین حال شفیق الله ستانکزی،
رییس اج رایی این بورد عالوه کرد که
کرکت به عن وان یک ورزش پذیرفته شده
در کشور ،در متام عرص هها موثر ثابت
شده و اکنون از طریق بازیکنان ملی این
رشته ،به کمک آسیب دیدهگان ح وادث
اخیر والیت قندوز م یشتابد.

آنچلوتی:
رم بهرتین تیم رسی  Aاست
کارلو آنچلوتی ،اسطوره باشگاه رم ،معتقد است که
 Aاست
جالوروسی باکیفی تترین تیم حال حارض رسی 
اما مطمنئ نیست که شاگردان رودی گارسیا جدیترین
مدعی قهرمانی این فصل باشند.
رم در حال حارض با  4امتیاز اختالف نسبت به فیورنتینای
 Aق رار دارد .آنچلوتی
صدرنشین ،در رتبه چهارم رسی 
که  8سال ب رای رم بازی کرد ،معتقد است رودی گارسیا
بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد اما رقابت قهرمانی این
فصل را بسیار عجیب م یداند.
او به کوریره دلو اسپورت گفت :رقابت این فصل
قهرمانی بسیار عجیب است .در دیدارها هر نتیج های
ممکن است رقم بخورد و در نهایت ،هر اتفاقی ممکن
است رخ بدهد.
فیورنتینا خیلی خوب کار کرده و باشگاههای بزرگ را
که در تابستان خیلی تغییر کرده اند ،غاف لگیر کرده
است .آنها در اوج هستند اما این عدم قطعیت وجود
دارد که در پایان فصل چه تیمی در صدر خ واهد بود.
ما من یدانیم چه تیمی قهرمان م یشود؛ فیورنتینا ،ناپ ولی،
رم و حتی یوونتوس م یت وانند ب رای قهرمانی بجنگند.
رم تیمی است که از بی شترین کیفیت برخوردار است و
م یت وانند فاتح اسکودتو ش وند .آنها در خط حمله ادین
ژک و ،محمد صالح ،ژروینی و ،یاکو فالکه و توتی را دارند.
در خط میانی هم راجا ناینگوالن و می رامل پیانیچ را در
اختیار داریم که م یت وانند هامن قدرت و تکنیک را در
اختیار تیم ق رار بدهند.
تنها مشکالتی در خط دفاعی وجود دارد اما در حال
حارض ،آنها قابل اعتامدترین تیم هستند .ق رار گرفنت
دنیله ده روسی در خط دفاعی ،در ادامه موج بازی کردن
خاویر ماسک رانو و خاوی مارتینز در خط دفاعی بارسا
و بایرن است.





پاسخ دورمتوند
به عالقه بارسا به اوبامیانگ

بیل دوست ندارد
مثل رونالدو بهرتین مدل دنیا باشد

باشگاه دورمت وند عن وان کرد که قصد فروش
پیر ام ریک اوبامیانگ را به بارسل ونا ندارد.
در طول چند روز اخیر شایعاتی مبنی
بر عالقه بارسا به جذب مهاجم گاب ونی
دورمت وند منترش شده است .با این حال،
مایکل زورک ،مدیر ورزشی دورمت وند عن وان
کرد که اوبامیانگ یکی از کلیدیت رین

بازیکنان آنهاست و قصد فروشش را
ندارند.
او گفت :ما ب رنام ههای مشخصی ب رای اوبا
داریم.
اوبامیانگ خود نیز شایعه پیوسنت به بارسا را
رد کرد و گفت :با متام قلبم اینجا هستم و
هی چگاه من یخ واستم تیم را ترک کنم.



ولبک:
زمستان به میادین برمیگردم
دنی ولبک ،مهاجم آرسنال عن وان کرد که
متام تالشش را ب رای بازگشت به میادین تا
زمستان انجام خ واهد داد.
مهاجم سابق منچس رتی ونایتد در ماه سپتام رب،
عمل ج راحی روی زانویش انجام داد و ب رای
مدتی طوالنی از میادین به دور خ واهد بود.
ولبک عن وان کرد که متاشای بازیهای
آرسنال از سکوها ب رایش خیلی سخت
است و متام تالشش را م یکند که هر چه
رسی عتر به میادین برگردد.
او گفت :ای نکه یک تاریخ مشخص ب رای
روز بازگشتم بگویم کار سختی است ،حدود

سال نو(میالدی) .پس از عمل ج راحی،
ب رای  4هفته پایم در آتل بود که آسان
نبود .فعالی تهای زیادی با دستگاه انجام
دادم ،حدود  6ساعت در روز .خوشحامل
که آتل را کنار گذاشته ام و راه م یروم .به
نظرم به بازگشت به میادین نزدی کتر شده
ام .نیمکت نشینی و متاشای بازیها خسته
کننده است ،آدم به نظر ب یخاصیت م یآید
ولی باید انگیزهام را حفظ کنم .مشخصا
روزهای زیادی است که با متام وجود دوست
دارید به میدان برگردید ولی در این پروسه
باید با زمان کنار آمد .کار سختی است.



نویر و دخیا،
مسی و رونالدوی دروازهبانها هستند
رسالکس فرگوسن ،رسم ربی سابق
منچس رتی ونایتد ،معتقد است مانوئل نویر
و داوید دخیا به رتین دروازهبانهای حال
حارض دنیا هستند و تاکید کرد که این دو
در پست خودشان ،در اندازههای لی ونل
مسی و کریس رونالدو کار م یکنند.
نویر از سوی فدراسیون جهانی تاریخ و
آمار فوتبال ،در سالهای  2013و 2014به
عن وان به رتین دروازهبان دنیا انتخاب شد؛
در حالی که دخیا در فصول  2012-13و
-15 ،2014عن وان به رتین دروازهبان لیگ

برتر را به دست آورد.
فرگوسن به خ ربنگاران گفت :نویر و
دخیا به رتین دروازهبانهای دنیا هستند.
آنها با بقیه فاصله زیادی دارند .مسی
و رونالدو به رتین بازیکنان هستند و
نویر و دخیا در اندازههای آنها ،در بین
دروازهها هستند.
فرگوسن در سال  ،2011دخیا را از
اتلتیکو مادرید به خدمت گرفت و او را
جانشین ادوین فن درسار که از فوتبال
خداحافظی کرده بود ،کرد.

جاناتان بارنت ،مدیر ب رنام ههای گرت بیل ،به شایعات
اختالف بین ستاره ولزی با کریستیانو رونالدو واکنش
نشان داد.
گرت بیل سال  2013به رئال مادرید پیوست .او در فصل
اول حضورش در رئال ،بسیار موفق و درخشان ظاهر شد
اما سال گذشته کیفیت او به وضوح افت کرد .بارنت ،در
مصاحب های جنجالی ،چند ماه قبل ادعا کرد که بازیکنان
رئال در زمین به بیل پاس من یدهند و او چندان مورد
عالقه ه متیم یهایش ق رار ندارد .شایعات اختالف بین
بیل و رونالدو نیز هنوز هم بر رس زبان هاست.
بارنت در واکنش به این اخبار گفت :بیل و رونالدو هر
شب باهم بیرون من یروند و شام من یخورند اما رابطه
شان خوب است .هیچ تنفری هم بی نشان وجود ندارد.
گرت بر خالف رونالدو ،شخصیت آرامی دارد .فکر
م یکنم او م یت واند هنوز چیزهای زیادی در زمینه فوتبال
از رونالدو یاد بگیرد.
گرت این سبک زندگی خود را دوست دارد و من یخ واهد
آن را تغییر دهد .او فوتبالیست بزرگی است و چیزی
بیشرت از این من یخ واهد .همه هدف او این است که
روزی به رتین بازیکن دنیا شود .فکر من یکنم گرت مثل
رونالدو بخ واهد وارد دنیای تبلیغات شود .من یخ واهد
به رتین مدل دنیا باشد یا به رتین مارک لباس را راهاندازی
کند .او فقط به فوتبال فکر م یکند.


بازوبند بدیمن اسپانیا برای
فابرگاس
سسک فابرگاس ،ستاره چلسی ،در دیداری که بازوبند
کاپیتانی اسپانیا را به بازو بست ،یک رضبه پنالتی را از
دست داد.
در شبی که ویسنته دل بوسکه به چند بازیکن اصلی
تیمش اس رتاحت داده بود ،فابرگاس بازوبند کاپیتانی
را در دیدار مقابل اوک راین در اختیار داشت .در دقیقه
 24این دیدار ،اسپانیا صاحب یک رضبه پنالتی شد و
فابرگاس م یت وانست گول دوم تیمش را به مثر برساند اما
رضبه او از باالی دروازه به بیرون رفت تا بازوبند کاپیتانی
ب رای او چندان خوش یمن نباشد .این دیدار ،صدمین
بازی ملی فابرگاس هم بود.
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آلوس:
به پدرو گفتم که به چلسی نرود
پدرو رودریگز ،ستاره سابق بارسل ونا ،تابستان
امسال این تیم را به مقصد چلسی ترک
کرد.
پدرو در حالی بارسا را ترک و به چلسی
پیوست که به تازگی ق راردادش را با آبی
اناریها متدید کرده بود اما ب یاعتامدی
انریکه به وی و نیمکت نشین یهای
متامدی باعث شدند تا پدرو تصمیمش
ب رای جدایی از بارسا را قطعی کند .او در
چلسی تبدیل به مهرهای ثابت شده است.
دنی آلوس ،مدافع راست برزیلی بارسل ونا

که مدتها با پدرو در این تیم ه مبازی
بود ،در همین رابطه گفت :وقتی پدرو
تصمیمش به جدایی را گرفت؛ با او
صحبت کرم تا متقاعدش کنم که مباند؛
چون مطمنئ بودم که در این صورت او
خوشحال خ واهد بود.
به او گفتم که به چلسی نرود و در بارسل ونا
مباند اما مشکل ای نجا بود که همه چیز
دست او نبود .برخی من یخ واستند او در
بارسا مباند .اگر همه چیز به پدرو بستگی
داشت ،او ب رای سالها در بارسل ونا م یماند.



دخیا:
با خوش شانسی اوکراین را بردیم
داوید دخیا ،دروازهبان اسپانیا عن وان کرد که
تیم ملی کشورش خوش شانس بوده که
ت وانسته اوک راین را شکست دهد.
دوشنبه شب گذشته اسپانیا در کیف به
مصاف اوک راین رفت که در نهایت موفق
شد  0-1ح ریف خود را شکست دهد.
این در حالیست که در ج ریان بازی ،داوید
دخیا چندین بار دروازه الروخا را نتجات
داد و مانع گو لزنی اوک راین یها شد.
او در کنف رانس خربی پس از بازی گفت:
متام تیم خوب کار کرد .م یدانستیم که در

ورزشگاهی سخت مقابل ح ریفی سخت
ق رارخ واهیم گرفتیم که نیاز به پیروزی
دارد ،بناب راین پیروزی خ وبی کسب کردیم.
همیشه سعی م یکنم به رتین عملکردم
راب رای تیمم داشته باشم .م یخ واهم کار
م ربی ب رای انتخاب دروازهبان شامره 1
را ب رای یورو سخت کنم .م یخ واهم در
سطح فصل گذشت هام که سطح باالیی
بود ،مبانم .کار سختی است .ثبات سخت
است ولی م یخ واهم به رشد و پی رشفت
ادامه دهم.



نیامر:
حاال زمان مناسبی برای متدید قرارداد نیست

پس از ای نکه فاش شد باشگاه
منچس رتی ونایتد ،دو ماه پیش به نیامر پیشنهاد
قابل توجهی ب رای پیوسنت به این تیم داده
بود ،مدی ران بارسل ونا در صدد متدید فوری
ق رارداد ستاره برزیلی خود برآمدند.
نیامر که مقابل سویا ،صدمین بازی خود با
پی راهن بارسل ونا را انجام داد ،در سومین فصل
حضورش در این باشگاه امیدوار است بار
دیگر فاتح س هگانه شود .او در واکنش به
عالقه بارسل ونا ب رای متدید ق راردادش گفت:
از ای نکه در بارسل ونا هستم بسیار خوشحامل.
ای نجا خیلی خوب خودم را با محیط وفق
داده ام .از کودکی رویای بازی ب رای بارسل ونا
را در رس داشتم و انجام  100بازی ب رای این

تیم ،فوقالعاده ارزشمند است.
من هنوز سه سال دیگر با بارسا ق رارداد دارم
و مسایل م ربوط به متدید ق رارداد را به پدرم
واگذار کردهام .این مساله باعث نگ رانی من
نیست و فعال روی بازیهای بعدی تیم و
ای نکه بت وانم مهره موثری ب رای بارسا باشم
مترکز کردهام .فکر من یکنم حاال زمان
متدید ق رارداد باشد؛ البته که دوست دارم
با بارسا متدید کنم اما در این مورد بعدا
صحبت خ واهیم کرد.
می خ واهیم روند موفق فصل پیش را این
فصل نیز ادامه دهیم و فاتح س هگانه شویم.
اگر ه واداران مثل همیشه پش تما باشند،
رسیدن به این مهم ،دور از دسرتس نیست.



رونالدو :قانع نیستم،
کفش طالی پنجم را میخواهم

ک ریستیانو رونالدو ،نابغه پ رتگالی رئال
مادرید ،دیروز چهارمین کفش طالی دوران
حرف های خود را دریافت کرد .او با  48گول،
ب رت رین گولزن اروپا در فصل گذشته بود.
رونالدو هم راه با فلورنتینو پرز و دیگر
اعضای باشگاه رئال مادرید ،دیروز وارد هتل
پاالس مادرید شد و در م راسمویژهای ،کفش
طالی چهارم خود را دریافت کرد.
او پس از دریافت این جایزه ،به خ ربنگاران
پ رتعداد حارض در م راسم گفت :م یخ واهم
از همه کسانی که به ای نجا آمدهاند قدردانی
کنم؛ از سفیر پ رتگال ،رئیس ،م ربی ،اعضا
و ه واداران باشگاه رئال مادرید .این یکی از
شی ری نت رین لحظات زندگی من است.

دریافت چهارمین توپ طال ب رای من یک
افتخار باارزش است .این جایزه ب رای من
بسیار مهم است و باید از ه متیم یهایم و
همه کسانی که به من ب رای رسیدن به این
عن وان کمک کردند تشکر کنم .م یدانم که
تنها بازیکنی هستم که چهار کفش طال را
کسب کرده با این حال قانع نیستم و کفش
طالی پنجم و ششم را هم م یخ واهم.
می خ واهم این فصل با رئال فاتح س هگانه
شوم .دوست دارم با رئال ،قهرمانی اللیگا،
لیگ قهرمانان و ک وپا دل ری را کسب کنم.
پیش به سوی اهداف بعدی .امیدوارم سال
بعد نیز همی نجا شام را بار دیگر مالقات
کنم.

محل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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پایگاه نظامیان هسپانیایی در هرات
به یک مرکز بزرگ تجاری تبدیل میشود
اطالعات روز :گزارشها به نقل از مقامهای محلی والیت
هرات میرسانند که یک پایگاه نیروهای هسپانیایی در
هرات بهزودی به بزرگترین مرکز تجاری در این والیت
تبدیل میشود.
این مقامها گفتهاند که طرح ایجاد این مرکز ،پس از
تکمیل روند واگذاری تأسیسات نظامیان خارجی به
دولت افغانستان عملی خواهد شد.
این در حالیست که به تاریخ  14میزان ،مسئوالن اتاقهای
تجارت و صنایع کشور خواستار تبدیل شدن پایگاههای
نظامی آمریکا به مکانهای تجاری شده بودند .آنان
میگفتند که باید در نشست مشرتک اتاقهای تجارت
افغانستان و آمریکا که قرار است ماه آینده در واشنگنت
برگزار شود ،روی این مسئله گفتوگو صورت بگیرد.
به نقل از سالموطندار ،احسانالله حیات ،سخنگوی والی

هرات گفته که پایگاه نظامی هسپانیا در کنار میدان هوایی
بیناملللی هرات است و این مرکز به هدف فعالیتهای
تجاری به بخشهای خصوصی سپرده خواهد شد.
آقای حیات افزوده که طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری
در کنار میدانهای هوایی کشور بر بنیاد هدایت رییس
جمهور روی دست گرفته شده و قرار است این طرح زیر
نظر ادارههای مختلف و با دقت کامل عملی شوند.
به گفتهی سخنگوی والی هرات ،ایجاد این مرکز تجاری
تجربهیی تازه برای بهبود روند رسمایهگذاری در هرات
است.
همچنان سعد خطیبی ،رییس اتاقهای تجارت هرات
گفته که این مرکز تجارتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصاد،
رسمایهگذاری و صادرات محصوالت حوزهی غرب به
خارج از کشور خواهد داشت.
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مطبعه ریاست امتحانات کانکور با امکانات بهتر تجهیز شد
اطالعات روز :ادارهی انکشاف بیناملللی
ایاالت متحدهی امریکا با نرش اعالمیهای
از کمک به ارزش  275000دالر امریکایی
تجهیزات به وزارت تحصیالت عالی جهت
حامیت از آوردن اصالحات در امتحان
کانکور در دانشگاههای دولتی خرب داده
است.
در این اعالمیه آمده که« :این اداره
پرينرتهای دیجیتل چند منظوره ،اسکرنهای
مختلفالنوع با قابلیت خوانش فورمههای
امتحان و همچنان اسکرنهای با قابلیت
باالی اسکن اوراق به وزارت تحصیالت
کمک منوده و کارمندان این وزارت را در
بکارگیری این تجهیزات آموزش میدهد».
همچنان وزارت تحصیالت عالی در
خربنامهای گفته که با این تجهیزات ،مطبعه

جدید ریاست امتحانات کانکور ،به روز سه
شنبه 21 ،میزان افتتاح شد.
به گفتهی فریده موهمند ،وزیر تحصیالت
عالی ،با افتتاح این مطبعه و استفاده از
ماشینآالت مدرن در تطبیق شفافیت،
مصئونیت و تأمین عدالت در پروسه کانکور
تغییرات مثبت رومنا خواهد شد.
ادارهی انکشاف بیناملللی نیز گفته است که
تجهیزات مذکور وزارت تحصیالت عالی
را قادر میسازد تا مؤثریت چاپ و روند
منرهدهی امتحانات کانکور را بهبود بخشد.
پی مایکل مکینلی ،سفیر ایاالت متحدهی
امریکا در کابل ،به منایندگی از ادارهی
انکشاف بیناملللی ایاالت متحدهی امریکا
در محفلی که به این مناسبت برگزار شده
بود گفت ،این اداره بهخاطر ترسبع پروسهی

کانکور این تجهیزات را کمک کرده تا فساد
در کانکور کاهش یابد.
به نقل از این اعالمیه ،در گذشته ،روند
امتحان کانکور از اثر ادعاهای مبنی بر
وجود فساد ،نقل و واسطه بازی آسیب دیده
بود .وزارت تحصیالت عالی در اوایل سال
جاری یک برنامهی اصالحات را بهمنظور
بهبود شفافیت در روند امتحانات کانکور راه
اندازی منود.
ریاست امتحانات وزارت تحصیالت عالی
با این دستگاه چاپ پررسعت میتواند کلید
جوابات مخصوص به هر یک از شاملین
امتحان و صدها نسخه از ورق سواالت را
چاپ کند.
گفته شده که تجهیزات جدید میتواند باعث
کاهش تقلب در روند امتحان کانکور شود.

