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»درپاسکا« منطقه ای بود که اسکندر کبیر در سال 329 قبل از 
میالد، حمله های نظامی خود به آسیای مرکزی را از آن جا به راه 
انداخت. در قرن 16، این شهر به نام »کهندژ« شناخته می شد: 
می شود،  نامیده  »قندوز«  امروز  که  »کهندژ«  باستانی.  ارگ 
خالصه شده است به نتیجه ی اشتباهاتی که در جنگ واشنگتن 

در افغانستان رخ داده است.
زمانی که طالبان در 27 سپتامبر به قندوز یورش بردند، جهانیان 

و دولت افغانستان، شگفت زده شده بودند...
صفحه 3

حادثه ی قندوز یک شبه اتفاق
 نیفتاده است!

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این 
کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین 
را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه شده بود، سرنگون کرده  

است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر 

در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...
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اتمر: 
80 درصد جنگ جویان داعش
 در ننگرهار، پاکستانی هستند

30 نفر مظنون
 به همکاری با داعش در ترکیه 

دست گیر شدند

از روسیه، متحد و حامی  امنیت را خورده است،  بدتر شدن  افغانستان که ضربت 
سابقش، درست زمانی کمک درخواست کرده که کرملین به دنبال آن ست تا موقفش را 
در صفحه ی جهانی به عنوان یک وزنه ی سنگین تثبیت کند. مقام های افغان و روسیه 

گفتند، پس از آن که ایاالت متحده و متحدانش بسیاری از سربازان شان ...

شاید این روزها به آدم های بسیاری برخورده باشید که راهِی سفر اند و به قصد 
گرم  رفتن،  نشانه ی  به  را  دست تان  هم  یا  و  می گیرند  تماس  با شما  یا  خداحافظی 
می فشارند. از دیربازان، مهاجرت امری ناگسستنی از امور روزانه ی مردم افغانستان 

شده است؛ گویی هیچ نقطه ای از زمین باقی نمانده است...

زمین لرزه، زمین را از هندوکش تا هند لرزاند. ده ها انسان را کشت و هزارها خانه را 
خراب کرد. جلو زمین لرزه را نمی توان گرفت، اما با ساختن خانه های محکم می توان 
خطر فروریختن سقف خانه و غافل گیر شدن را کاهش داد. ساختن خانه های مستحکم 

به توان اقتصادی نیاز دارد و همه می دانیم که سقف توانایی اقتصادی...

شرقی  والیت  در  داعش  گروه  حضور  تایید  از  پس  روز:  اطالعات 
این  در  گروه  این  گسترده  فعالیت های  از  گزارش ها  نشر  و  ننگرهار 
والیت، اکنون حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور مدعی شده 
است که هشتاد درصد افرادی که در چوکات نیروهای داعش در والیت 

ننگرهار فعالیت دارند، پاکستانی هستند.
به نقل از تلویزون یک، با این حال آقای اتمر افزوده که تاکنون شواهد 

و مدارکی که نشان دهد دولت های منطقه از داعش...

اطالعات روز: پس از راه  اندازی عملیات گسترده ضد تروریستی دولت 
ترکیه در این کشور، پولیس ترکیه به تازگی 3۰ تن از افرادی را که 

مظنون به عضویت در گروه داعش بودند، دست گیر کرده است.
راه اندازی عملیات ضد تروریستی به ویژه ضد داعش در ترکیه پس از 
آن آغاز می شود که در انفجار دو بمب انتحاری در شهر آنکارا به تاریخ 
18 میزان، بیش از صد نفر کشته و بیش از صد نفر دیگر زخمی شدند.

ترکیه عملیات ضد داعش را پس از این انفجارها...

افغانستان در جست وجوی تهیه
 جنگ افزار از روسیه

با لبخند در افغانستان 
خواهم ماند!

کابل لرزه



خربنامه ای  نرش  با  جمهوری  ریاست  ارگ  روز:  اطالعات 
آخرین آمار قربیان زمین لرزه روز دو شنبه را 115 تن گفته 

است.
دیروز، سه شنبه، رییس جمهور غنی در نشست ویدیویی، 
روند رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله اخیر را مورد بررسی 

قرار داد. 
امور  در  دولت  وزیر  برمک،  احمد  ویس  نشست  این  در 
و  تلفات  ارقام  آخرین  مورد  در  حوادث  به  رسیدگی 

خسارات ناشی از زمین لرزه اخیر گزارش داد.
آقای برمک گفت که بررسی های ما تا کنون نشان می دهد 
کشور  شهروندان  از   تن   115 لرزه  زمین  این  اثر  در  که 
مسکونی،  منزل   ۷۶۳۰ هم چنان  و  زخمی  تن   5۳۸ کشته، 
صدمه  یا  تخریب  قسامً  دولتی  دفرت   ۹ و  مسجد  باب   ۲۰

دیده است.
لرزه ای  از ظهر دوشنبه، 4 عقرب، زمین  بعد  حوالی 1:۳5 
وسیع  بخش های  ریشرت،  درجه   ۷.۷ شدت   به  قدرمتند 
در  لرزه  زمین  مرکز  داد.  تکان  را  پاکستان  و  افغانستان 
ولسوالی جرم والیت بدخشان، در رشته کوه های هندوکش 
در حدود ۷۰ کیلومرتی جنوب رشق شهر فیض آباد؛ مرکز 
بدخشان، با عمق ۲۰۰ کیلومرت از سطح زمین گزارش شده 

است.
هم چنان این زمین لرزه در بخش های از هند، تاجیکستان 

و چین نیز احساس شده است.
گفته می شود که به علت عمق زلزله، خسارات آن کم تر از 

زلزله هایی با قدرت مشابه است. اما با این هم در شامری از 
والیت های شامل رشقی خسارات شدید وارد کرد.

حوادث،  با  مبارزه  ملی  اداره  معاون  سیاس،  اسلم  محمد   
دیروز با رسانه ها گفته بود که تا این زمان والیت کرن با ۳۰ 
و  دارد  قرار  دیده  آسیب  والیت های  صدر  در  کشته  نفر 
والیت های بدخشان، تخار، بغالن، ننگرهار، پروان، کابل، 
قرار  بعدی  ردیف های  در  ترتیب  به  نورستان  و  خوست 

گرفته اند.
رییس جمهور غنی در این نشست دستور داد که فهرست 
واضح از خسارات و امکانات دست داشته و کمک های 
چه  به  این که  و  شده  انجام  اقدامات  جدول  و  بین املللی 

مقدار مساعدت و کمک بیشرت نیاز است، ترتیب گردد.
در  تا  داد  مربوط هدایت  مسئوالن  به  غنی هم چنان  آقای 
عاجل  تداوی  به  نیاز  که  کابل  به  زخمی  ها  انتقال  زمینه 

دارند، اقدام منایند.
و  امنیتی  نیروهای  امکانات  و  تجهیزات  از  که  افزود  غنی 
کمک  به خاطر  هوایی  قوای  به خصوص  کشور  دفاعی 
رسانی به هم وطنان آسیب دیده نیز استفاده بیشرت صورت 

گیرد.
اعالم آمادگی کشورها برای کمک به آسیب دیدگان

آسیب دیدگان  به  کمک  برای  کشورها  از  شامری  تاکنون 
ایاالت  است. سفارت  کرده  آمادگی  ابراز  اخیر  لرزه  زمین 
ایاالت  که  گفته  اعالمیه ای  نرش  با  کابل  در  امریکا  متحده 
متحده مراتب همدردی خود را با قربانیان و آسیب دیدگان 

این زلزله در افغانستان و منطقه ابراز می کند.
کمک های  بخش  در  امریکا  همکاران  که  افزوده  اعالمیه 
در  و  می شتابند  کمک رسانی  فعالیت های  به  برشدوستانه 
صورت تقاضای حکومت افغانستان برای همکاری بیشرت، 

آمادگی الزم موجود است. 
اعالم  از  با نرش خربنامه ای  هم چنان وزارت خارجه کشور 
دیدگان  آسیب  به  کمک  برای  ترکمنستان  دولت  آمادگی 

خرب داده است.
مراتب  ترکمنستان  جمهور  رییس  که  افزوده  خربنامه 
تسلیت و همدردی خود را با مردم افغانستان ابراز کرده و از 
ارسال کمک های برشدوستانه حاوی 1۲۰ تُن آرد و 1۲۰ 
تُن سمنت خرب داده است. قرار است چهارشنبه،۶ عقرب، 
این کمک های از طریق بندر آقینه به افغانستان انتقال یابد.
والدی میرپوتین، رییس جمهور روسیه نیز با نرش اعالمیه ای 
و  افغانستان  مردم  به  را  خود  همدری  و  تسلیت  مراتب 

قربانیان این زمین لرزه ابراز کرده است.
هم چنان ترکیه و ایران نیز برای کمک به زلزله زدگان اعالم 
آمادگی کرده اند. ولی تاکنون کمک رسانان بین املللی به 
کشور نیامده و اوضاع در تحت کنرتل است و امداد رسانان 

داخلی فعالً به کمک خارجی نیازی ندارند.
تاکنون  که  گفته  حوادث  با  مبارزه  ملی  اداره  معاون  اما 
افغانستان از خارج درخواست کمک نکرده ولی نهادهای 
افغانستان  امداد رسانی  غیر دولتی و سازمان ملل در روند 

را کمک می کنند.

اطالعات روز: پس از تایید حضور گروه داعش در والیت 
رشقی ننگرهار و نرش گزارش ها از فعالیت های گسرتده این 
گروه در این والیت، اکنون حنیف امتر، مشاور امنیت ملی 
رییس جمهور مدعی شده است که هشتاد درصد افرادی که 
فعالیت  ننگرهار  والیت  در  داعش  نیروهای  چوکات  در 

دارند، پاکستانی هستند.
که  افزوده  امتر  آقای  حال  این  با  یک،  تلویزون  از  نقل  به 
تاکنون شواهد و مدارکی که نشان دهد دولت های منطقه از 

داعش پشتیبانی می کنند، وجود ندارد.
امتر در مورد این ادعایش کدام سند ارائه نکرده است؛ اما 
گفته که پرسش هایی وجود دارند که باید پاسخ داده شوند. 

او افزوده که این پرسش ها با از رسگیری متاس ها با مقام های 
پاکستانی، از آنان پرسیده خواهند شد.

به  افغانستان همواره پاکستان را متهم  پیش از این مقام های 
حامیت از تروریستان کرده بودند؛ اما این نخستین بار است 
را  پایه حکومت جنگ جوهای داعش  بلنده  مقام  که یک 
پاکستانی می خواند. گروه داعش پس از آن که در کشورهای 
خاور میانه ظهور کرد، اوایل سال جاری خورشیدی فعالیت 
این گروه در افغانستان و به ویژه در ننگرهار تایید شد. این 
گروه پیشرت اعالم کرده بود که با ترصف افغانستان، پاکستان و 

ایران، امارت خراسان را افتتاح می کند.
نیروهای  با  درگیری های  بار  چندین  تاکنون  داعش  گروه 

امنیتی  داشته است. در ۲۷ سنبله سال جاری  در حمله ی 
پنج  ننگرهار  در  امریکایی  بی رسنشین  هواپیامهای 

جنگ جوی این گروه کشته شد.
در همین حال این گروه با گروه طالبان نیز در ننگرهار چندین 
درگیری داشته است.  افراد گروه داعش به تاریخ 1۹ اسد سال 
جاری 1۰ تن را به اتهام همکاری با طالبان در والیت ننگرهار 

با انفجار چندین مبب به صورت دسته جمعی کشتند.
نشان می دهد که  منترش شد،  این صحنه  از  یک ویدیو که 
داعش بعد از کندن زمین ماین ها را در آن جاسازی می کند 
و بعد این 1۰ تن را که در بدن شان نیز مبب بسته شده، باالی 

ماین ها خوابانده و بعد انفجار می دهد.

اطالعات روز: مقام ها در وزارت زراعت می گویند که 1.5۷ 
و  نیستند  از لحاظ غذایی مصئون  افغانستان  نفر در  میلیون 
۷.۳ میلیون نفر دیگر به طور متوسط در تهدید مصئونیت 

غذایی برس می برند که نیاز به درآمد کافی و غذا دارند.
مالداری  الدین حیدری، معاون وزارت زراعت و  امان  میر 
سوی  از  شده  منترش  رسمی  آمار  براساس  که  است  گفته 
نفر در رستارس  میلیارد  به یک  سازمان ملل متحد، نزدیک 
جهان در زیر خط فقر زندگی می کنند که ۸۷ درصد آن ها 

در مناطق روستایی ساکن می باشند.
افزود:  از روز جهانی غذا  تجلیل  مراسم  آقای حیدری در 
»براساس آمار سازمان ملل، در افغانستان ۲.5 میلیون نفر زیر 
خط فقر زندگی می کنند که از این میان سازمان های خیریه 

توانایی کمک به ۲.1 میلیون نفر را دارند. 
سازمان  همکاری  به  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
خوراک و زراعت ملل متحد )FAO( دیروز از روز جهانی 
زراعت  و  اجتامعی  »حامیت  شعار  با  و  محفلی  طی  غذا 
به  تجلیل  روستایی«  مناطق  در  فقر  زنجیره  شکسنت  برای 

عمل آورد.
وزارت زراعت با نرش خربنامه ای گفته است، در گزارشی که 
از سوی نهاد »صف بندی جامع مراحل مصئونیت غذایی« 
به نرش رسیده در افغانستان والیت های غور، پکتیکا، زابل، 
و  نورستان  سمنگان،  بادغیس،  بدخشان،  بامیان،  تخار، 
غذایی  کمک های  به  نیاز  که  هستند  مناطقی  از  جوزجان 

دارند. 

در همین حال وزارت زراعت از سال 1۳۸4 بدین سو بیش 
از 5۰۰ هزار زن روستایی را در راستایی زراعت و مالداری 

آموزش داده است.
معاون وزارت زراعت هم چنان با اشاره به دست آورد ها در 
زراعت کشور  بخش  در  »دست آوردها  وزارت گفت:  این 
بیشرت است و همه ساله میزان تولید غله، میوه، سبزی و دیگر 
نیازمندی ها رقم بیشرت را نشان می دهد. در کنار این مسئله در 
سال جاری 1 میلیون ۲۷5۰۰ نفر در افغانستان از کمک های 

غذایی سازمان های بین املللی مستفید شده اند.«
با این وجود مناینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد 
بر جلوگیری از ضایع شدن غذا در جهان تأکید کرد و گفت 
که غذا نباید ضایع شود؛ زیرا افراد زیادی نیازمند آن هستند.

اطالعات روز: پس از آن که آملان اعالم کرد شامر زیادی 
از پناه جویان افغان را اخراج می کند، اعضای مجلس سنا 
با انتقاد تند از این اقدام می گویند که آملان باید در مورد 

اخراج پناه جویان افغان تجدید نظر کند.
جلسه  در  سنا،  مجلس  اول  معاون  ایزدیار،  محمدعلم 
شده  پذیرفته  اصول  اساس  »بر  گفت:  سنا  مجلس  دیروز 
منی تواند  کشوری  هیچ  مهاجرت،  بین املللی  سازمان 

مهاجرین را به اجبار اخراج کند.«
سناتوران  شدید  نگرانی های  به  توجه  با  ایزدیار  آقای 
مجلس  طرف  از  نامه  یک  خصوص،  این  »در  افزود: 
به  بود،  خواهد  سناتوران  نگرانی های  دربرگیرنده  که  سنا 
سفارت آملان در کابل می فرستد تا نخست وزیر آملان در 

نظر  تجدید  افغان  مهاجران  اخراج  به  نسبت  تصمیم خود 
با تحمل  افغان  این سناتوران، شهروندان  به گفته ی  کند.« 
سختی فراوان از تهدیدها و جنگ فرار می کنند و آن گاه 
و  می کنند  مرز  رد  را  آنان  دوباره  پذیر  مهاجر  کشورهای 

این مسئله قابل قبول نیست.
»نگرانی  نثار حارث، یک عضو دیگر مجلس سنا گفت: 
شدید خود را نسبت به تصمیم مرکل اعالم می کنیم، مرکل 
که  کرد  اعالم  دهد،  قهرمان جلوه  را  زمانی خواست خود 
مهاجران را در خاک خود جا می دهد، اما حاال می گویند 
تصمیم  در  آملان  امیدواریم  می کنیم؛  اخراج  را  مهاجران 

خود تجدید نظر کند.«
این  از  افغان  پناه جویان  بر خروج  مبنی  اخیر آملان  اقدام 

کشور، نگرانی و انتقادهای را به دنبال داشت.
مهاجرین  سه  امور  وزیر  بلخی،  عاملی  حسین  سید   
مهاجرین  خصوص  در  آملان  با  ما  که  گفت  پیش  روز 
مهاجران  کشور  این  که  صورتی  در  و  داریم  تفاهم نامه 
را  آنان  کند،  اخراج  دوجانبه  تفاهم نامه  خالف  را  افغان 

منی پذیرد. 
از  و  ندارد  فرقی  با   سوریه   افغانستان  وضع  افزود،  او 
کشورهای اروپایی خواست  پناه جویان  افغان را بپذیرند و 

با آنان تبعیض آمیز برخورد نکنند.      
»پرو  پناه جویان  حامی  سازمان  از  ِپلترَس،  مارای  تازگی  به 
ازول« گفته که این اقدام از چارچوب قانونی رسیدگی به 

درخواست پناهندگی خارج است.

قربانیان زمین لرزه به 115 تن رسید2

اتمر: 
80 درصد جنگ جویان داعش در ننگرهار، پاکستانی هستند

بیشتر از یک ونیم میلیون نفر در کشور، 
مصئونیت غذایی ندارند

سناتوران: 
آلمان باید در اخراج مهاجرین افغان تجدید نظر کند

دشواری های امداد
 و نجات در بدخشان 

دو  لرزه ی  زمین  از  برآمده  خسارات  و  انسانی  تلفات  گراف 
روز گذشته هم چنان در حال افزایش است. بر اساس آخرین 
اطالعات، 115 نفر در اثر زلزله جان باخته، در حدود 530 نفر 
در 9 والیت کشور زخمی شده، نزدیک به یک هزار رأس 
مواشی تلف شده، بالغ بر 7600 منزل، 12 مکتب، 17 مسجد 

تخریب شده و 20 ساختمان دولتی آسیب دیده است. 
پس از زمین لرزه، بسیاری از کشورها از ارسال کمک های 
شان به آسیب دیدگان زلزله افغانستان اعالم آمادگی کردند. 
اما ویس برمک، وزیر دولت در امور حاالت اضطرار، پس از 
وقوع زلزله با تلویزیون یک گفت که دولت از نظر مالی مشکل 
در  انتقال کمک ها  آن ها  برابر  در  اساسی  بلکه چالش  ندارد 

مناطق آسیب دیده است. 
در  کمک ها  انتقال  دشواری  مورد  در  برمک  آقای  سخنان 
مناطق آسیب دیده جای تأمل دارد. آیا نیروهای امداد رسان 
با مشکل لوجستیگی روبه رو است یا مسئله غیر از آن چیزی 

است که ویس برمک می گوید؟
مرکز زمین لرزه والیت بدخشان بود، بیشترین زیان و آسیب 
را هم ساکنین این والیت متقبل شده اند. این والیت از نظر 
موقعیت جغرافیایی نیز دشوار گذر است و خصوصاً در مواقع 
حاالت اضطرار حکومت در این مناطق با مشکل کمک رسانی 
مواجه می شود. اما مشکلی را که برمک به عنوان یک چالش 
مطرح  والیت  این  در  طبیعی  نظر  از  کمک رسانی  برابر  در 
می کند یک توجیه است. واقعیت این است که شمال ناامن 
است و دو ولسوالی که در والیت بدخشان بیشترین خسارت 
بنابراین،  دارد.  قرار  زیر کنترل طالبان  اکنون  را دیده است، 
استداللی را که اکنون مقامات حکومت وحدت ملی در مورد 
دشواری های کمک رسانی در این مناطق مطرح می کنند نه 
فرافکنی است. ولسوالی ورودج و منطقه  بلکه  واقعیت  یک 
خستک ولسوالی جرم والیت بدخشان از مدت ها به این سو 
تحت حاکمیت دولت نیست بلکه فرمانروایان اصلی در این 

ساحات طالبان می باشند.
نهادهای  مشکل  ندارد،  قرار  دولت  کنترل  زیر  که  مناطقی 
خیریه و امداد رسان  را نیز چند برابر بیشتر می کند. طالبان 
همیشه به نهادها و سازمان های غیر دولتی و خیریه اخطار و 
در بسیاری مواقع کارمندان این نهادها را کشته و سر بریده اند. 
با  نهادهای بشردوستانه هم زمان  سازمان های غیر دولتی و 
گسترش قلمرو حکومت کارهای شان را وسعت داده اند و با 
ناامن شدن والیات و ولسوالی ها دفاتر شان را بسته یا ساحه 

فعالیت شان را محدود کرده اند. 
ناامن شد و اکنون طالبان در  اوایل سال جاری  از  بدخشان 
ولسوالی وردوج و خستک مسلط است. طالبان با نشر اعالمیه، 
ابراز همدردی کرده  با قربانیان زمین لرزه ی اخیر در کشور 
است اما هیچ ضمانتی را به سازمان های خیره و کمک رسان 
برای امداد رسانی در مناطق آسیب دیده که تحت حاکمیت 
آن ها قرار دارد، نداده است. با این وضع، دولت قادر نخواهد 
بود به شهروندان آسیب دیده کمک کند و سازمان های خیره 
هم جرأت نمی توانند پا با مناطقی بگذارند که تحت کنترل 

طالبان قرار دارد.  
امنیت یکی از عناصر اصلی برای بقا و دوام یک جامعه است، 
در  است.  برخوردار  آن کم تر  از  افغانستان  جامعه  که  چیزی 
فقدان امنیت ضمن آن که نباید انتظار حاکمیت قانون را کشید 
بلکه شاهد تلف شدن اعضای جامعه هم بود که از درماندگی و 
عدم دست رسی به مواد اولیه مرگ تدریجی را تجربه می کنند. 
این وضعیت برای دولت یک ناکامی و شرم ساری تمام عیار 
است که نه آمادگی برای امداد و نجات دارد و نه کنترلی بر 
جغرافیایش. تنها شهروندان است که از یک طرف مورد خشم 
ناامنی و  طبیعت قرار می گیرند و از جانب دیگر هزینه های 
ضعف حاکمان و دولت ناکارامد شان را نیز پرداخت می کنند.

ولسوالی های  از  را  طالبان  به زودی  حکومت  صورتی که  در 
زلزله زده اخراج نکند، فصل سرما از راه خواهد رسید و آن گاه 
ساکنان این مناطق باید انتظار یک فاجعه ی دیگر غیر از زمین 

لرزه را هم بکشند. 
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»درپاسکا« منطقه ای بود که اسکندر کبیر در سال ۳۲۹ قبل 
از میالد، حمله های نظامی خود به آسیای مرکزی را از آن جا 
به راه انداخت. در قرن 1۶، این شهر به نام »کهندژ« شناخته 
نامیده  »قندوز«  امروز  که  »کهندژ«  باستانی.  ارگ  می شد: 
در  که  اشتباهاتی  نتیجه ی  به  است  شده  خالصه  می شود، 

جنگ واشنگتن در افغانستان رخ داده است.
بردند،  یورش  قندوز  به  سپتامبر   ۲۷ در  طالبان  که  زمانی 
حتا  بودند.  شده  شگفت زده  افغانستان،  دولت  و  جهانیان 
 ،)ISI( پاکستان  استخباراتی  حامی اصلی طالبان، سرویس 

چنین پیروزی ساده ای را انتظار نداشت. 
والیت  دروازه های  در  یک باره  به  شورشیان  بااین حال، 
قندوز ظاهر نشدند. درطول حداقل ۹ سال –و تحت نظارت 
نیروهای امنیتی بین المللی و ایاالت متحده-، آن ها روستا به 

روستا و منطقه به منطقه در سراسر والیت نفوذ کردند. 
بااین حال، توانایی یا قابلیت های استراتژیک آن ها نبود که 
تبدیل ساخت. درعوض،  آسان  پیروزی  به یک  را  قندوز 
مجموعه ای از خطاهای بزرگ و مداوم از خطاهای دولت 
افغانستان و نیروهای بین المللی به رهبری ایاالت متحده بود 

که این رویداد را تسهیل ساخت. 
بازی های احمقانه

که  دارد  وجود  جدی  اتهامات  باشد،  هرچه  آن  دلیل 
سایر  و  قندوز  درواقع،  است.  درجریان  قومی  بازی های 
والیات شمالی قربانی آزمندی های سیاستمداران کابل برای 
قدرتمندکردن اهرم فشار و طمع زورمندان محلی برای نفوذ 

بیشتر شدند. 
به شکلی  قومی  کارت های  که  مدت هاست  درحال حاضر، 
توسط  احمقانه  به شکلی  و  آی.اس.آی  توسط  زیرکانه 
دولتمداران و سیاستمداران افغانستان به بازی گرفته می شود. 
صحنه ی این بازی، در اواسط دهه ی 1۹۸۰، زمانی که دولت 
پاکستان تبدیل شده بود به مجرایی برای توزیع کمک های 
بود.  شده  آماده  افغانستان،  مجاهدین  به  متحده  ایاالت 
از  مختصر  و  پارچه پارچه  قومی  چشم انداز  یک  پاکستان 
گروه های مقاومت افغانستان به حامیان آمریکایی خود ارایه 
در یک  تاجیک ها  و  پشتون ها  تصویر،  این  در  بود.  کرده 

نزاع تاریخی و همیشگی نشان داده شده بودند.
دیگر  از  بسیاری  مانند  نارضایتی،  و  قومی  رقابت های 
کشورهای چندقومی درحال توسعه، پیش از جنگ نیز در 
افغانستان وجود داشت. اما دهه های 1۹۶۰ و 1۹۷۰، آغاز 
آن،  در  که  بود  مساوات طلبانه  بیشتر  دولتی  برای  دوره ای 

مفهوم دولت وحدت ملی شروع به شکل گیری می کرد. 
سازمان های  به  تبدیل  بعدها  که  اسالمی  سیاسی  احزاب 
بودند.  گرفته  شکل   1۹۶۰ دهه ی  در  شدند،  جهادی 
داشتند  وجود  ملی گرایی  دسته های  زمان  آن  در  هم چنین 
به  را  آن  عضویت  می توانستند  قومی  گروه های  تمام  که 
اسالمی  پان  ایدئولوژی  از  جماعت ها  این  بیاورند.  دست 
میان،  این  در  بودند.  کرده  الگوبرداری  اخوان المسلمین 
حزب  و  ربانی  برهان الدین  رهبری  به  اسالمی  جمعیت 
منابع  به رهبری گلبدین حکمتیار، بخش عمده ی  اسالمی 
مالی ایاالت متحده را دریافت کرده و بزرگ ترین شبکه ها 

را در افغانستان توسعه دادند.
در دوران مقاومت و به ویژه پس از پیروزی این گروه ها در 
سال 1۹۹۲، مبارزات ایدئولوژیک راه را برای آغاز جنگی 
زمان،  آن  در  کرد.  باز  منابع  کنترل  و  برتری  برای  سخت 

قومی  بازی  مهارت های  بر  مجاهدین  فرماندهان  و  رهبران 
برای بسیج کردن هوادارانشان تسلط پیدا کرده بودند. 

گرایش فکری جنگ طلب
از بزرگان  نقاط دیگر کشور، قدرت  اکثر  در قندوز، مانند 
که  خارجی  کشورهای  حمایت  تحت  فرماندهان  به  سنتی 
پیدا  انتقال  داشتند،  برعهده  را  مسلح  شبه نظامیان  رهبری 
کرده بود. اما گرایش جنگ طلب نخبگان جدید و فقدان 
دانش حکومت داری منجر به این شده بود که کنترل منابع و 

گسترش نفوذ، تنها اهداف آن ها باشد. 
به واقع  که  است  افغانستان  والیت های  از  یکی  قندوز، 
تشکیل  را  گروه  بزرگ ترین  پشتون ها  است.  چندقومیتی 
و  هزاره ها  تاجیک ها،  ازبک ها،  آن  به دنبال  و  می دهند 

هم چنین تعداد کم تری از دیگر اقوام هستند. 
مالکان  از  تعدادی  شوروی،  جماهیر  اتحاد  جنگ  از  قبل 
پشتون در راس ساختار قدرت در این والیت بودند. قندوز 
و  بود  گرفته  رونق  کشاورزی  صنعت  پیشگامان  تالش  با 
این  از  نیز  قومی  گروه های  دیگر  از  بانفوذ  خانواده های 

شکوفایی بهره می بردند. 
درگیری های  نخستین   ،۹۰ دهه ی  در  مجاهدین  پیروزی 
جمعیت  محلی  فرماندهی  زد.  جرقه  را  قندوز  در  جناحی 
در  جهادی،  گروه های  دیگر  و  اسالمی  حزب  و  اسالمی 
رقابت  والیت  این  مختلف  مناطق  کنترل  برای  زمان  آن 

می کردند. 
این از نمونه های جنگ داخلی برای »تاج و تخت کابل« 
بود که به طور عمده میان حکمتیار و ربانی درگرفت. بیشتر 
فرماندهان تاجیک گروه دوم، زمانی که درنهایت در سال 
توسط  بودند،  یافته  دست  اندکی  پیروزی های  به   1۹۹۷
طالبان تارومار شدند. با خروج جمعیت، فرماندهان حزب 
اسالمی یا به نیروهای طالبان پیوستند و یا بی طرف ماندند. 

بسیاری از فرماندهان محلی، پس از شکست طالبان در سال 
۲۰۰1، به شهرت بازگشتند. اگرچه برخی از اعضای حزب 
پست های  بیشتر  یافتند،  دست  رسمی  مقامات  به  اسالمی 

امنیتی به فرماندهان جمعیت داده شد. 
احساس  اسالمی،  جمعیت  دوم  درجه  و  ارشد  فرماندهان 
می کردند آن ها حق دارند تا سهم خود از قدرت را مطالبه 
نظامی  مبارزات  در طول  ببرند؛ چراکه  بهره  آن  از  و  کرده 
آمریکا علیه طالبان و القاعده در سال ۲۰۰1، آن ها نیز در 

نیروهای زمینی خدمت کرده اند. 
پشتون های این والیت )قندوز( احساس می کردند به حاشیه 
زورمندان  انتقام  به عنوان  را  این  آن ها  بودند.  شده  رانده 
تاجیک در جواب جنایاتی که طالبان در زمان فتح قندوز 

انجام داده بودند، می دیدند. 
که  هم چنان  شد.  مشاجره  نقاط  از  دیگر  یکی  زمین، 
که  دریافتند  آن ها  بازمی گشتند،  کشور  به  پناهندگان 
شده  مصادره  نزدیکانشان  و  فرماندهان  توسط  امالکشان 
چاره ای  راه  می کردند  فکر  پشتون ها  به خصوص  است. 
جای  قدرت  نخبگان  حمایتی  سیستم  در  دیگران  ندارند. 

داده شده یا جذب شده بودند. 
چند فرمانده ی درجه دوم سابق طالبان که دیگر بخشی از 
گروه شورشیان نبودند، تالش می کردند تا حمایت بازیکنان 
تیم  عضو  قندوز  در  که  آلمان  ارتش  )به ویژه  بین المللی 
و  زمین  مالکیت  مسایل  درمورد  را  بود(  والیتی  بازسازی 
تضمین  توسعه ای  پروژه های  قراردادهای  به دست آوردن 

کنند. اما آن ها به نفع قوماندان های شبه نظامیان رد شدند. 
اراذل و اوباش قانونی

از مردم  با کمک بخشی  با ظهور مجدد طالبان که مسلماً 
دولت  و  متحده  ایاالت  بود،  افتاده  اتفاق  محلی  ناراضی 
افغانستان، در سال ۲۰۰۹ برنامه هایی را برای ایجاد نیروهای 
نیروهای  برای  کمک  و  همکار  به عنوان  محلی  شبه نظامی 

امنیت ملی درحال توسعه ی افغانستان راه اندازی کردند. 
بازیگران  از  بسیاری  برای  مناسبی  موقعیت  برنامه ها  این 
سیاسی در کابل فراهم کردند تا نفوذ خود در این والیات 
تا  بود  باعث شده  اصل  در  برنامه  این  اما  کنند.  تقویت  را 
وفادار  خود  محلی  فرماندهان  به  که  شبه نظامیانی  فعالیت 

بودند، قانونی شود. 
ریاست  توسط  مجزا  شبه نظامی  برنامه ی  یک  درحالی که 
بود،  اجرا  درحال  استخباراتی  سرویس  و  ملی  امنیت 
وزارت داخله برنامه های پلیس محلی افغانستان )ALP( را 

 راه اندازی کرد که توسط ایاالت متحده تأمین می شود. 
بخش عمده ای از 11۲5 جایگاه پلیس محلی در قندوز، به 
فرماندهان طرفدار جمعیت و تعداد اندکی از دیگران رسید 
که تفاوت چندانی با اراذل و اوباش نداشتند. گفته می شد 

آن ها در تجارت مواد مخدر و اسلحه درگیر هستند. 
قتل ها،  از  بین المللی، خالصه ای  و  چندین سازمان داخلی 
تجاوزهای  حتا  و  آدم ربایی ها  ضرب وشتم ها،  شکنجه ها، 
در  مخصوصا  شبه نظامیان،  توسط  شده  انجام  جنسی 

استان های شمالی، ثبت کرده اند. 
قبل از حمله ی قندوز، والی جدید که توسط رییس جمهور 
والیت  این  در  او  اصالحات  اجرای  به منظور  اشرف غنی 
سوی  از  شدیدی  مخالفت های  با  بود،  شده  انتخاب 
فرماندهان شبه نظامی مواجه شد. والی که از زمان انتصاب 
خود در ماه دسامبر گذشته، در اجرای برنامه های اصالحات 
شکست خورده بود، بر انحالل این نیروهای خودسر تاکید 

داشت. 
ازقضا، نیروهای پولیس محلی و دیگر نیروهای شبه نظامی 
حمالت  شروع  با  که  بودند  گروه هایی  نخستین  میان  در 
طالبان بر والیت قندوز در ماه گذشته، از آن جا فرار کردند. 
که  می کنند  ادعا  غیرپشتون  سیاستمداران  از  برخی  اکنون 
شورای امنیت ملی، بدنه ی مشورتی رییس جمهور، به عنوان 
در  را  پشتون  فرماندهان  فوق محرمانه،  برنامه ای  از  بخشی 
والیت های شمالی مسلح کرده اند. به گفته ی آن ها این برنامه 
برای مقابله با تاثیر و نفوذ دو گروه جمعیت اسالمی و نفوذ 

طالبان در منطقه اجرا می شود. 
رویداد  باشد،  داشته  وجود  اتهام  این  در  هم  حقیقتی  اگر 
در  خود  مهارت  ملی  امنیت  سرویس  که  داد  نشان  قندوز 
عالوه براین،  بود.  زده  تخمین  بیش ازحد  را  بازی ها  این 
برای توسعه ی حکومت داری  استراتژی غنی  چشم انداز و 
کرزی،  حامد  دولت  سیاست  از  نشانه هایی  بدون  محلی، 

شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. 
یا  کابل  بازی های سلطه ی سیاست مداران  به درازا کشاندن 
جنرال های راولپندی و تنش های قومی در افغانستان، نه به 
بین المللی آن. در  نه شرکای  و  بود  افغانستان خواهد  سود 
ندارند.  باور  بازی ها  این  به  افغان ها  مردم،  توده ی  سطح 
قندوز دیگر »دراپسکا« نیست و افغانستان نیز هرگز نباید بار 
دیگر به عنوان سکوی پرشی برای فزون خواهی های داخلی 

و خارجی استفاده شود. 
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زمین لرزه، زمین را از هندوکش تا هند لرزاند. ده ها انسان را کشت و هزارها 
خانه را خراب کرد. جلو زمین لرزه را نمی توان گرفت، اما با ساختن خانه های 
محکم می توان خطر فروریختن سقف خانه و غافل گیر شدن را کاهش داد. 
ساختن خانه های مستحکم به توان اقتصادی نیاز دارد و همه می دانیم که 
از  این حرف هاست.  از  پایین تر  افغانستان،  مردم  اقتصادی  توانایی  سقف 
این رو، هرقدر که ریشتر زلزله باال باشد، میزان تلفاتش در افغانستان بیشتر 
خواهد بود. زلزله ی اخیر با توجه به آماری که در اختیار رسانه ها قرار گرفته 
115 کشته، 538 زخمی برجا گذاشته، 7630 خانه، 12 مکتب، 17 مسجد 

و 20 دفتر در 9 والیت افغانستان تخریب شده است. 
در کنار زمین لرزه، افغانستان با لرزه ی دیگری به نام کابل لرزه مواجه است. 
کابل لرزه به مجموع رواداشت های مقامات دولتی، سیاسیون و زورمندان 
گفته می شود که در آن ها خیر جمعی نهفته نیست. مثاًل چندی قبل لیست 
مشاورین وزارت مالیه و مبلغ معاشات آن ها به نشر رسید که مطابق آن، 
فقیرترین مشاور این وزارت، ماهانه بیشتر از 100هزار افغانی معاش دریافت 
می کند. حاال با توجه به این لست، شما به وزارت خانه های دیگر فکر کنید 
که در این مدت احتیاط کرده و لست مشاورین با مبلغ معاشات آن ها بیرون 
نشده. واقعیت مسلم این است که هیچ وزارت خانه بدون مشاور نیست و 
هیچ مشاوری از معاش باال بدش نمی آید. ما در مجموع 24 وزارت داریم 
این  در راس  وزیرانی که  است.  میز  که تشکیالت یکی دیگر هم روی 
بیست وچهار آدرس معتبر قرار دارند، شاید کم ترین دخل و تصرف در میزان 
معاشات مشاورین خویش داشته باشند، چرا؟ چون مشاورین خویش را یا از 
روی رفاقت شخصی انتخاب می کنند یا هم به اساس سفارشات سیاسی-

مصلحتی. افشاء شدن تعداد مشاورین و معاشات شان، دل و دماغ ملت را 
می لرزاند. هرکسی که برای اولین بار بشنود که فالنی مشاور وزیر مالیه 
ماهانه 250000 افغانی معاش دریافت می کند، تعجب می کند و از خود 
می پرسد که چه خبر است؟ مردم به نان شب خویش گیر مانده اند اما این ها 
را ببین! حاال شما به 24 وزارت دیگر و مشاورین و معاشات مشاورینش 

فکر کنید، آیا نمی لرزید؟
آدم ها و ماجراهای دیگر  از  پر  برداریم، کابل  از سر مشاورین  اگر دست 
است که ما را می لرزاند. ماجرای قندوز، غورماچ، بدخشان، غزنی و آدم های 
که پشت این حوادث روی چپرکت های نرم ارگ و آدرس های حکومتی 
از مسئولین  و هر کدام  اتفاقات  این  از  یکی  را می دانیم؟ هر  خوابیده اند 
حکومت وحدت ملی، به تنهایی کابل را می لرزاند. برای مثال، ابتکار وزیر 
مخابرات را در نظر بگیرید. وزارت مخابرات از روز اول میزان شروع کرد و تا 
حاال ده درصد مالیه از مجموع کریدت و اعتباری که مشترکین شرکت های 
مخابراتی به حساب شان می افزاید، به حساب دولت واریز می کند. توجیهی 
که پشت این ابتکار استفراق می کند این است که در تمام جهان، مردم 
افغانستان هم  مالیه، در مصارف دولتی سهم می گیرند مردم  پرداخت  با 
باید مصارف دولت را آهسته آهسته بدوش بکشند. با آن که این ابتکار را 
پارلمان کشور نقره داغ کرد، اما تا هنوز اجراء می شود. این ابتکار با آن که 
مقبول است اما وقتی کنار معاشات میلیونی مشاورین و مقامات حکومتی 
قرار می گیرد، کشور را می لرزاند. مخصوصاً که هیچ تفاوت مثبت در کیفیت 
خدمات مخابراتی به وجود نیامده. چرا در کیفیت خدمات مخابراتی تغییر 
مشترکین  از  که  مواجه ایم. محصولی  کابل لرزه  با  ما  نشده؟ چون  ایجاد 
شرکت های مخابراتی گرفته می شود، در قدم اول باید برای بهبودی در 
کیفیت و کمیت خدمات مخابراتی مصرف شود، بعداً اگر اضافی شد، برای 
خوش خدمتی دو دسته و چهارپایه به رییس جمهور و وزیر مالیه تقدیم 
شود. وقتی وزیر مخابرات صالحیت استفاده از محصول مالیاتی در حوزه ی 
مربوطه اش را ندارد و تکلیف محصوالت مالیاتی را وزارت مالیه یا رییس 
قربانی  ما  از  که  مواجه ایم  زلزله ای  با  خودبه خود  ما  کند،  تعیین  جمهور 

می گیرد. 
اگر برای کاهش خطر زمین لرزه نیاز به ساختن خانه ی محکم داریم، برای 
نجات از کابل لرزه چه کار باید بکنیم؟ هیچ راهی غیر از بلندبردن آگاهی 
جمعی نداریم. باید درس بخوانیم، رادیو گوش کنیم، روزنامه بخوانیم، کتاب 
انتخابات شرکت کنیم و  در  رود.  باال  تا فهم جمعی در جامعه  بخوانیم، 
بدون هیچ مصلحت و تعلق نسبتی، به کسی رای بدهیم که فکر می کنیم 
اهل کار است. آن عبارت مشهور را شنیده اید که می گوید: برای یادگرفتن 
هیچ وقت دیر نیست! این چهارده سال باید به اندازه ی کافی به ما یاد داده 
باشد که چه طور با آینده ی خویش بازی یا برخورد کنیم. چه طور می توانیم 
به وزیر مالیه بفهمانیم که معاش مشاورین ات، تناسب منطقی با کارآیی 
شان ندارد، آن ها به مراتب بیشتر از آن چه شایسته اش هستند را می برند 

و می خورند.
کابل لرزه ها ادامه خواهند یافت مگر این که ما بخشی از آن نباشیم و عماًل 

جلوش را نگیریم. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

کابللرزه

حادثه ی قندوز یک شبه اتفاق 
نیفتاده است!

منبع: الجزیره/ هلنا ملک یار

مرتجم: معصومه عرفانی

چندین سازمان داخلی و بین المللی، 
خالصه ای از قتل ها، شکنجه ها، 

ضرب وشتم ها، آدم ربایی ها و حتا تجاوزهای 
جنسی انجام شده توسط شبه نظامیان، 
مخصوصا در استان های شمالی، ثبت 

کرده اند. 
قبل از حمله ی قندوز، والی جدید که توسط 
رییس جمهور اشرف غنی به منظور اجرای 

اصالحات او در این والیت انتخاب شده بود، 
با مخالفت های شدیدی از سوی فرماندهان 

شبه نظامی مواجه شد. والی که از زمان 
انتصاب خود در ماه دسامبر گذشته، در اجرای 
برنامه های اصالحات شکست خورده بود، بر 
انحالل این نیروهای خودسر تاکید داشت. 

ازقضا، نیروهای پولیس محلی و دیگر 
نیروهای شبه نظامی در میان نخستین 

گروه هایی بودند که با شروع حمالت طالبان 
بر والیت قندوز در ماه گذشته، از آن جا فرار 

کردند. 
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 35-Mi پاکستان، متحد دیرینه امریکا گفت که چهار هلیکوپتر

را به عنوان نشانه ای از گرم شدن روابط از مسکو خواهد خرید. 

آخرین دسته از هلیکوپترهای Mi-17 یک سال قبل به افغانستان 

با  قراردادبستن  امریکایی  قانون گذاران  و  شدند  داده  تحویل 

قرار  منع  را  روسی،  اسلحه  کننده  صادر  اکسپورت،  روسوبرون 

دادند مگر این که برای کمک به محافظت از ناوگان افغانستان 

خرید  برای  می خواهد  اکنون  کابل  باشد.  پرزه جات  عرضه  و 

هلیکوپترهای Mi-35، با روسوبرون اکسپورت قرارداد جداگانه 

ببندد. ظفر هاشمی، سخن گوی اشرف غنی، گفت کابل امیدوار 

است مسکو این تجهیزات را اهدا کند. وی گفت: »در صورتی 

که روسیه پول بخواهد، حکومت افغانستان تجهیزات محدودی 

را، اما با پرداخت از درآمدهای داخلی، خریداری خواهد کرد«. 

در  دالر  میلیارد  از 5  به کم تر  افغانستان  در  مالیات  جمع آوری 

یک سال بالغ می شود. این کشور برای پرداخت معاشات ارتش 

حاشیه  به  برای  اسلحه  و  سوخت  مواد  تهیه  و  پولیس اش  و 

افغانستان که ضربت بدتر شدن امنیت را خورده است، از روسیه، 

متحد و حامی سابقش، درست زمانی کمک درخواست کرده که 

کرملین به دنبال آن ست تا موقفش را در صفحه ی جهانی به 

عنوان یک وزنه ی سنگین تثبیت کند. مقام های افغان و روسیه 

از  بسیاری  متحدانش  و  متحده  ایاالت  آن که  از  پس  گفتند، 

سربازان شان را از افغانستان خارج کردند و کمک های مالی را 

کاهش دادند، رییس جمهور اشرف غنی از مسکو برای ارتش 

این کشور که با مشکالت دست و پنجه نرم می کند، سالح های 

  35-Mi جنگی  هلیکوپترهای  و  کوچک  سالح های  سنگین، 

درخواست کرده است. این اقدام فرصت دیگری برای کریملین 

ایجاد کرده و پتانسیل تقابل با ایاالت متحده را باال برده است. 

روابط شرق– غرب هم اکنون نیز بر سر مسایلی چون اوکراین 

گفت:  امریکایی  مقام  یک  است.  تیره  میانه  خاور  سیاست  و 

»روسیه از این فرصت استفاده می کند«. 

هم چنین  اقدام  این  رقابت ها،  این گونه  از  فراتر  حال،  این  با 

نگرانی های روسیه را انعکاس می دهد که بدترشدن امنیت در 

بنیادگرایی  و  کند  بی ثبات  را  میانه  آسیای  می تواند  افغانستان 

اسالمی را به مرزهای خود این کشور بکشاند. والدیمر پوتین، 

رییس جمهور روسیه، در یک نشستی در 16 ماه اکتوبر گفت، 

از آن جایی که گروه های ستیزه جو به دنبال گسترش فعالیت های 

شان در سرتاسر منطقه است، اوضاع »به حالت بحرانی نزدیک 

ما  »برای  گفت:  میانه  آسیای  رهبران  دیگر  به  او  می شود«. 

مهم است که برای عکس العمل در برابر چنین سناریویی آماده 

باشیم«.

مبارزه  هدف  به  سوریه  در  را  هوایی  جنگ  گذشته  ماه  روسیه 

با دولت اسالمی در منطقه با تقویت کردن بشاراالسد، رییس 

جمهور سوریه، آغاز کرد. این کشور هم چنین اتحاد تازه ای را با 

ایران و عراق و با هدف مشابه تشکیل داد.

در  را  امیدواری هایی  کریملین  قوی  و  جدید  خارجی  سیاست 

در  روسیه،  که  است  آورده  بوجود  افغان  سیاستمداران  میان 

به  متحد دوستانه تر  عنوان یک  به  نیروهای غربی،  پی خروج 

کشورشان باز خواهد گشت؛ کشوری که شاهد کاهش سربازان 

امریکایی از اوج 100 هزار سرباز در سال های 2010 و 2011 

به حدود 10 هزار سرباز در سال جاری بوده است.

افغانستان  از   1989 سال  در  سرخ  ارتش  سربازان  آخرین 

بود  ملی  ترومای  یک  هردو طرف  در  جنگ  این  شدند.  خارج 

که با شکست مسکو و سرانجام فروپاشی حکومت کمونیست 

افغانستان پایان یافت. مداخله مستقیم، به دلیل این سابقه، 

برای مردم روسیه یک تصمیم بسیار دشوار خواهد بود. 

که  گفت  افغانستان،  در  روسیه  سفیر  مانتیتسکی،  الکساندر 

را  نظامی  کمک  برای  افغانستان  درخواست  روسیه  حکومت 

دنبال  به  بررسی می کند؛ کمکی که وی گفت در سال جاری 

خروج بسیاری از نیروهای امریکایی و ناتو افزایش یافته است. 

این  اما  کرد،  خواهیم  فراهم  را  کمک هایی  »ما  گفت:  وی 

بدان معنا نیست که سربازی از فدریشن روسیه این جا در خاک 

افغانستان خواهد بود.« »چرا ما بار مشکلی را حمل کنیم که 

توسط امریکایی ها و کشورهای عضو ناتو حمل نشد«. 

را  روسی   17-Mi باری  هلیکوپترهای  گذشته  در  پنتاگون 

برای  را  افغانی  متخصصان  روسیه  و  است  کرده  خریداری 

حفاظت از آن ها آموزش داده است. اما مداخله نظامی مسکو 

در اوکراین در اوایل سال 2014 باعث شد که امریکا به این 

همکاری پایان بدهد. 

در  افغانستان،  جمهور  رییس  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید 

است.  بوده  روسیه  با  مستقیم  ارتباط  برای  تالش  مقدم  خط 

ارتش  فرمانده  یک  عنوان  به  که  تباری  ازبک  دوستم،  آقای 

در حکومت طرفدار شوروی افغانستان به شهرت رسید، در ماه 

با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، و دیگر مقام های  جاری 

وزارت دفاع این کشور دیدار کرد تا کمک های احتمالی را مورد 

پاسخ  دوستم،  سخن گوی  فیضی،  سلطان  بدهد.  قرار  بحث 

روسیه به این درخواست را مثبت توصیف کرده گفت: »جنرال 

دوستم از روسیه خواست به اوضاع در افغانستان توجه کند.« 

»شمال افغانستان و کشورهای متحد روسیه تهدید می شوند – 

به این دلیل است که روسیه مایل به کمک است«. 

این جنگ ساالران پیشین با رمضان قدیروف، رهبر جمهوری 

در  که  قدیروف  آقای  کرد.  دیدار  نیز  کریملین  طرفدار  چچن 

رسانه های اجتماعی روسیه حضور عمده دارد، تصاویری هردوی 

آن ها را باهم پست کرد و احساسات نظامی آقای دوستم را به 

جوش آورد. آقای قدیروف در صفحه »ویکونتکتی«اش گفت: 

»ما  دارد.«  نیاز  روسیه  کمک  به  سوریه،  مانند  دقیقا  »کابل، 

اطمینان دادیم که رهبری روسیه به این پرسش پاسخ مناسبی 

خواهد داد«.

از آن جایی که کابل، پس از خروج بسیاری از سربازان امریکایی 

و متحدان امریکا، به دنبال حامیان جدید است، رقابت تازه ای 

بین مسکو و واشنگتن در حال شکل گیری است. در ماه اگست، 

نگهداشتن شورشیان، عمدتا به گشاده دستی بین المللی وابسته 

است. 

از  است:  افغانستان  حامی  بزرگ ترین  هنوز  متحده  ایاالت 

تهاجم سال 2001 که طالبان را سرنگون کرد، واشنگتن بیش 

از 109 میلیارد دالر را برای بازسازی این کشور تعهد کرده است. 

جاپان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دیگر کمک کنندگان 

امریکایی و  به گفته ی یک مقام  افغانستان هستند.  به  بزرگ 

تأمین هلیکوپتر  برای  در حال حاضر  متحده  ایاالت  دیگران، 

است.  دیگر  کننده ی  تأمین  دنبال  به  به  افغانستان  برای 

تا  دارند  نیاز  هوایی  پشتیبانی  به  شدیدا  افغانستان  نیروهای 

مانع پیشرفت های طالبان و دیگر گروه های شورشی شوند که 

را  و شهرهای عمده  داده اند  قرار  دفاعی  در حالت  را  حکومت 

احاطه کرده اند.

برای  را  قندوز  شمالی  شهر  طالبان  جنگ جویان  گذشته،  ماه 

در  شان  پیروزی  بزرگ ترین  و  کردند  تصرف  کوتاهی  مدت 

چهارده سال جنگ را رقم زدند. در شمال، از جمله والیت های 

فاریاب، جوزجان و بدخشان، جنگ های شدیدی جریان داشته 

است. مقام های افغان و روسی گفتند که ترکمنستان، ازبکستان 

به  پاسخ  در  اخیراً  افغانستان–  همسایه های   – تاجکستان  و 

جنگ های شدید در والیت های مرزی افغانستان، به مرزهای 

جنوبی شان نیروهای تازه نفس فرستاده اند. مقام های نظامی و 

دیپلماتیک هر سه کشور ]در این مورد[ ابراز نظر نکردند.

جنگ  روسیه  گفت:  افغانستان،  در  روسیه  سفیر  مانتیتسکی، 

اما  است.  فرستاده  تاجیکستان  به  بیشتری  نظامی  افزارهای 

روسیه  که  می گویند  خارجی  و  افغان  مقام های  از  تعدادی 

کارگزاران قدرت در شمال افغانستان، از جمله جنگ ساالران 

و سیاستمداران محلی، را در بخشی از تالش های شان برای 

مهار افراط گرایی در امتداد مرز تقویت می کند. آقای مانتیتسکی 

این گفته را رد کرد. نذیر احمدزی، یک قانون گذار افغان گفت 

که در جریان سفری در روسیه در اوایل ماه جاری با مقام های 

انفرادی  کارگزاران  از  آن ها  حمایت  که  آن چه  مورد  در  روسی 

احمدزی گفت: »ما  آقای  مواجه شد.  قدرت خوانده می شود، 

باید از  آن را غیرقانونی می دانیم« و گفت که هرگونه نزدیکی 

طریق حکومت مرکزی باشد. »آن ها از خودشان دفاع کردند. 

آن ها گفتند: »ما انتخابی نداریم؛ چون ظهور ]دولت اسالمی[ 

در افغانستان برای ما یک تهدید کالن است««. اخیراً رییس 

جمهور روسیه گفت که بین 5000 تا 7000 تن از جمهوری های 

پیوسته اند.  میانه  شرق  در  اسالمی  دولت  به  شوروی  پیشین 

نشانه هایی از ظهور آن در افغانستان جای نگرانی خاص دارد. 

گروه های شورشی دیگر، جنبش اسالمی ترکمنستان را شامل 

ارتش  عملیات  یک  نتیجه  در  آن  جنگ جویان  که  می شود 

پاکستان در آن سوی مرز به افغانستان فراری داده شدند.

شوروی،  سربازان  خروج  از  پس  حتا  بدین سو،  وقت  دیر  از 

افغانستان از جمله منافع استراتژیک روسیه بوده است. مسکو 

در دهه 1990 از اتحاد شمال مخالف طالبان حمایت کرد و به 

فرماندهان جهادی که زمانی با آن ها می جنگید، اسلحه داد و 

از آن ها حمایت کرد. ارتش روسیه در تاجیکستان نیروی زمینی 

دارد که در قطعه 6000 نفری دو صدویکم »موتورایزد رایفل« 

اند، قطعه ای که قبال نیروی مرزی اصلی تاجیکستان  مستقر 

یاروسالو  می داد.  تشکیل  را  افغانستان  با  مرز  امتداد  در 

روشچوپکین، سخن گوی این قطعه گفت که این واحد با عنصر 

حمل و نقل هوایی، عمدتاً هلیکوپترهای باری، در یک پایگاهی 

در عینی، بیرون از شهر دوشنبه، تقویت شده است.

عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس 
جمهور افغانستان، در خط مقدم تالش 

برای ارتباط مستقیم با روسیه بوده است. 
آقای دوستم، ازبک تباری که به عنوان 
یک فرمانده ارتش در حکومت طرفدار 
شوروی افغانستان به شهرت رسید، در 
ماه جاری با سرگئی شویگو، وزیر دفاع 

روسیه، و دیگر مقام های وزارت دفاع 
این کشور دیدار کرد تا کمک های 

احتمالی را مورد بحث قرار بدهد. سلطان 
فیضی، سخن گوی دوستم، پاسخ روسیه 

به این درخواست را مثبت توصیف کرده 
گفت: »جنرال دوستم از روسیه خواست 

به اوضاع در افغانستان توجه کند.« 
»شمال افغانستان و کشورهای متحد 
روسیه تهدید می شوند - به این دلیل 

است که روسیه مایل به کمک است«. 

ایاالت متحده هنوز بزرگ ترین حامی 
افغانستان است: از تهاجم سال 2001 
که طالبان را سرنگون کرد، واشنگتن 

بیش از 109 میلیارد دالر را برای 
بازسازی این کشور تعهد کرده است. 

جاپان و کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا، دیگر کمک کنندگان بزرگ 
به افغانستان هستند. به گفته ی یک 

مقام امریکایی و دیگران، ایاالت 
متحده در حال حاضر برای تأمین 

هلیکوپتر برای افغانستان به دنبال 
تأمین کننده ی دیگر است. نیروهای 
افغانستان شدیدا به پشتیبانی هوایی 

نیاز دارند تا مانع پیشرفت های 
طالبان و دیگر گروه های شورشی 

شوند که حکومت را در حالت دفاعی 
قرار داده اند و شهرهای عمده را 

احاطه کرده اند.

افغانستان در جست وجوی تهیه 
جنگ افزار از روسیه

ترجمه: حمید مهدوی

منبع: وال اسرتیت ژورنال/مارگریتا ستانساتی و ناتان هاج



شاید این روزها به آدم های بسیاری برخورده باشید که راهِی 

با شما تماس می گیرند  یا  اند و به قصد خداحافظی  سفر 

از  رفتن، گرم می فشارند.  نشانه ی  به  را  یا هم دست تان  و 

دیربازان، مهاجرت امری ناگسستنی از امور روزانه ی مردم 

باقی  زمین  از  نقطه ای  هیچ  گویی  است؛  شده  افغانستان 

نمانده است که یک »افغانی« در آن حضور نداشته باشد. 

کتله ای که با مهاجرت خو گرفته است، حاال نیز آواره ترین 

افغانستان،  از  غیر  به  هرجایش  که  دنیایی  دنیایند.  مردم 

فرش هایی  جاده هایش  روی  و  دارد  تابنده تری  خورشیِد 

روی  و  بروی  کافی ست  فقط  می شود؛  دیده  اسکناس  از 

را  پیوندش  که  امری ست  خوشبختی  بخوری.  غلت  آن 

ما  با  ناسازگاری  سِر  گویی  و  است  کرده  قطع  ما  مردم  با 

دارد. مردم ما هم که به سر زوری مشهور اند و پیگیِر این که 

خوشبختی کجاست، تا به آن جا بروند.

آن  نه،  آن سوی آب ها همین است؟  پنهاِن  آیا حقیقِت  اما 

من  امثال  و  من  برای  که  دیگری ست  دنیای  آب ها  سوی 

کسانی اند  من  امثال  از  منظورم  ندارد.  زندگی  برای  جایی 

که اگر از افغانستان رخت سفر ببندند چیزهای زیادی برای 

از دست دادن دارند؛ چیزهایی که صرفاً پول نیست و شاید 

خسته کننده ی  دنیای  مهاجرت،  باشد.  ارزش  بیشترشان 

از  بسیاری  که  دارم  هم  را  اطمینان  این  دارد.  را  خودش 

مجالی  اگر  و  خسته اند  کشور،  از  خارج  در  ما  دوستان 

و  آمدم  دنیا  به  مهاجرت  در  خودم،  برمی گردند.  بیابند، 

زندگی  آن  در  ببینم  را  این که وطن  بدون  را  زیادی  سالیان 

کردم.

آمدم،  افغانستان  به  کرزی  حامد  رسیدن  قدرت  به  از  بعد 

هم  را  کار  همین  و  دهم  پایان  هجرت  به  دیگر  خواستم 

ابتدایِی حضورم در کابل، شهری  ماندم. روزهای  کردم و 

که بیشتر به »شهر ارواح« می ماند سخت گذشت، و باور 

این  روشِن  آینده ی  به  امید  اما  گذشت،  سخت  که  بکنید 

سرزمین وادارم می کرد تا در این شهر و این کشور بمانم. 

در آن زمان، جوانکی که تازه به جوانِی خود می بالد و دست 

چپ و راستش را شناخته، مجبور بود ساعت ها زیر آفتاب 

یا برف در »پل باغ عمومی« کیله/ موز بفروشد و بعد هم به 

درس و مشق اش برسد. زمانی که به کابل آمده بودم، تنها 

ساختمان بازسازی شده، مارکِت دو طبقه  در کوته سنگی 

این سال ها می بینم  در  اما  بود و ویرانه.  تاریک  بود. شهر 

که این آبادی ها روز به روز بیشتر می شود. یکی اگر خراب 

در  آبادی  موضوعِ  البته  می شود!  آباد  دیگر  تای  شد، صد 

شهر ما بیشتر به مردم و شعور و سلیقه ی شان برمی گردد. 

کرده  را  کار  کم ترین  افغانستان  دولت  شاید  زمینه  این  در 

طاقت فرسا  کارهای  با  که  بودند  مردم  خود  بیشتر  باشد. 

ساختمان های  و  رسیدند  دل  مراد  به  شبانه روزی شان  و 

هم  من  ماندن  دالیل  از  یکی  شاید  کردند.  آباد  آن چنانی 

همین مورد باشد؛ که بمانم و ساختمانی آباد کنم!

بعد  و  بودند  کرده  وضع  شب گردی  قیودات  زمان،  آن  در 

شب ها  نداشتی.  را  گذار  و  گشت  حِق  شب،  اوایل  از 

بودی  مجبور  می شد  روشن  جنراتورها  که  ساعتی  برای 

فعال  تلویزیون  تنها  که  ملی  تلویزیون  مزحرِف  برنامه های 

بود، را ببینی. اما زمان گذشت و حاال شب ها تا دیروقت 

به  تلویزیون  کنترل  وقتی  و  می زنی  پرسه  جاده ها  این  در 

عوض  شبکه  می توانی  بخواهد  دلت  تا  هست،  دستت 

کنی؛ از شبکه ی ورزشی گرفته تا خبری.

به  کار  نیست.  امنیتی خوب  اوضاع  که  است  این درست 

آن صورت وجود ندارد. خاک باد و ِگل و الی در تابستان 

و زمستان مردم را می آزارد. تعصب هنوز به صورت جدی 

از  کم تر  بسیار  شهر  این  در  زندگی  امکانات  دارد.  وجود 

رفاهی ست که در غرب و کشورهای دیگر است. جاده ها 

دیگر؛  ایراد  و  عیب  یک  و  هزار  و  نشده اند  درست  هنوز 

اما، اگر همین طور دانه دانه برویم و این سرزمین خالی از 

سکنه شود، همه ی این مسایل حل خواهد شد؟ عزیزی که 

آن سوی  تأمین کنی!  را  آینده ی خود  تا  به خارج می روی 

مرز چیزی جز خفت و خاری انتظار تو را نمی کَشد. تویی 

از  بسیاری  دید  از  و  بودی  کسی  خودت  برای  این جا  که 

مردم محترم شمرده می شدی و دستی به کار و  قلم داشتی! 

آن سوی آب خبری از این چیزها نیست! تو از اروپا فقط 

چند تصویر از برج ساعِت کاخِ وست مینستر و برج ایفل 

را دیدی. این درست که آن سوی آب همه چیز پاک است 

بزنی.  واکس  رنگ/  کفش هایت  به  روز  هر  نیست  الزم  و 

و این هم درست که در آن سوی آب حق گفتار و نوشتِن 

چیزها خواهی  این  به  رفتنت  با  واقعاً  اما  داری.  را  نقادانه 

رسید؟ یک بار شوق رفتن را از سرتان بیرون کنید و به این 

باید  شما  و  شماست  از  هستی  این  کجای  که  بیاندیشید 

تا  کنید  کار  و  بمانید  شود.  آباد  تا  کنید  خدمت  کجا  به 

همین جا را اروپا بسازیم.

روزهای  و شاهد  بمانم  افغانستان  در  دارم  که دوست  من 

که   کسانی  برای  شاید  که  روزهایی  باشم.  هم  خوبش 

رفتند، رؤیا باشد. من، با لبخند در افغانستان خواهم ماند. 

بگذار آلودگِی هوای کابل ریه های مرا خراب کند! بگذار 

در انتحاری کشته شوم! بگذار مرا گروگان بگیرند! بگذار 

بیکار بمانم! اما، شاید به روزهای خوِب این سرزمین هم 

برسم و روزی دوباره بنویسم: »با لبخند ماندم و امروز را 

دیدم!«
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تصمیم  افغانستان  دولت  گزارش ها،  اساس  بر 
گرفته است که اختالفات خود با امارت خود مختار 
یک  کند.  حل  مذاکره  طریق  از  را  »طاعشستان« 
هیئت دولتی به همین منظور به ولسوالی جاغوری 
در  طاعشستان  امارت  نمایند گان  با  تا  کرده  سفر 

زابل گفت وگو کند.
آن  در  که  می شود  گفته  قلمروی  به  »طاعشستان« 
طالب و داعش در کنار هم برادروار زندگی می کنند 
وحشی گری  سبک های  در  سلیقه یی  تفاوت های  و 
تا کنون نتوانسته اند این عهد برادری را سست کنند.
به  جاغوری  مسافران  از  تعدادی  اواخر،  این  در 
اند، به زور وارد قلمرو  بهانه ی این که عازم کابل 
گروگان  عنوان  به  را  خود  و  شدند  طاعشستان 
تالش های  کردند.  تحمیل  طاعشستان  امارت  بر 
این  برگرداندن  برای  طاعشستان  مقامات  اولیه ی 
طرف،  آن  از  ماندند.  بی نتیجه  جاغوری  به  افراد 
بین المللی  نهادهای  سوی  از  طاعشستان  امارت 
حقوق بشر زیر فشار شدید قرار داشتند که هرچه 
نجات  تنهایی  از  را  مذکور  گروگان های  زودتر 
تصمیم  طاعشستان  مقامات  سرانجام،  بدهند. 
مردم  تمام  گروگان  افراد  نجات  برای  که  گرفتند 
باشند  هم  با  همه  تا  بگیرند  گروگان  را  جاغوری 
متاسفانه  نشود.  دلتنگ  دیگر  کسی  پشت  کسی  و 
مردم  قبول  مورد  نیز  طاعشستان  امارت  طرح  این 
به  نتیجه، هر دو طرف  در  نگرفت.  قرار  جاغوری 
میان،  این  در  رفتند.  پیش  نظامی  درگیری  سوی 
افغانستان هر چند بی طرف است و دخالت  دولت 
و  طاعشستان  چون  بیگانه یی  کشورهای  امور  در 
بار  این  نمی داند،  درست  خود  برای  را  جاغوری 
قبول زحمت نموده و حاضر شد میان آن دو کشور 
پادرمیانی کند. سخن گوی دولت افغانستان در این 

زمینه به صدای امریکا گفت:
مرز  و طاعشستان  ولسوالی جاغوری  دولت  با  »ما 
فقط  نمی توانیم  بنابراین  و  داریم  طوالنی  مشترک 
تقصیر  ما  نظر  به  اگرچه  باشیم.  وضعیت  نظاره گر 
و  پاسپورت  بدون  که  است  جاغوری  برادران  از 
دولت  اما  می شوند،  طاعشستان  خاک  داخل  ویزه 
به  را  تقصیر  زمینه  این  در  می خواهد  افغانستان 

گردن طرف خاصی نیندازد.«
خودگروگان  مسئله ی  حل  از  پس  است  قرار 
افغانستان  دولت  و  طاعشستان  امارت  شد گان، 
کنند.  باز  سفارت خانه  همدیگر  پایتخت های  در 
خبرنگاران  به  طاعشستان  شهروندان  از  یکی 
گفت : »من به عنوان یک طاعش افتخار می کنم که 
مردمان سرزمین های دیگر به خاطر جاذبه ی شدید 
گروگان  زیبا  سرزمین  این  در  را  خود  طاعشستان 

می گیرانند.«

هویت : طاعش














با لبخند در افغانستان 
خواهم ماند!

   چهارشنبه 6 عقرب، 1394سال چهارم شماره 939

اما آیا حقیقِت پنهاِن آن سوی آب ها 
همین است؟ نه، آن سوی آب ها 

دنیای دیگری ست که برای من و 
امثال من جایی برای زندگی ندارد. 
منظورم از امثال من کسانی اند که 

اگر از افغانستان رخت سفر ببندند 
چیزهای زیادی برای از دست دادن 

دارند؛ چیزهایی که صرفًا پول 
نیست و شاید بیشترشان ارزش 

باشد. مهاجرت، دنیای خسته کننده ی 
خودش را دارد. این اطمینان را هم 
دارم که بسیاری از دوستان ما در 

خارج از کشور، خسته اند و اگر 
مجالی بیابند، برمی گردند. خودم، 

در مهاجرت به دنیا آمدم و سالیان 
زیادی را بدون این که وطن را ببینم 

در آن زندگی کردم.

مرتضی برالس 



عملیات  اندازی  راه   از  پس  روز:  اطالعات 
این  در  ترکیه  دولت  تروریستی  ضد  گسرتده 
کشور، پولیس ترکیه به تازگی ۳۰ تن از افرادی 
را که مظنون به عضویت در گروه داعش بودند، 

دست گیر کرده است.
راه اندازی عملیات ضد تروریستی به ویژه ضد 
که  می شود  آغاز  آن  از  پس  ترکیه  در  داعش 
در انفجار دو مبب انتحاری در شهر آنکارا به 

تاریخ 18 میزان، بیش از صد نفر کشته و بیش 
از صد نفر دیگر زخمی شدند. 

این  از  پس  را  داعش  ضد  عملیات  ترکیه 
انفجارها افزایش داد ه اند.

خربگزاری  گزارش  به  و  زمانه  رادیو  از  نقل  به 
عقرب   ۵ سه شنبه  روز  عملیات  این  دوغان، 
در شهر »کونیا«، واقع در مرکز ترکیه که گفته 
می شود داعش در آن حضور فعال دارد، انجام 

از  پس  روز  یک  در  عملیات  این  است.  شده 
امنیتی  نیروهای  دیگر  عملیات  سلسله  یک 

ترکیه در شهر دیابکر صورت گرفته است.
شهر  در  ترکیه  امنیتی  مأموران  دوشنبه  روز 
قرار  حمله  مورد  را  داعش  مخفی گاه  دیاربکر 
داعش  که در جریان آن هفت شورشی  دادند 
دیگر  مظنون   1۲ و  کشته  پولیس  مأمور  دو  و 

بازداشت شدند.

جمهوری  رییس  روحانی،  حسن  روز:  اطالعات 
ایران در دیدار با سفیر جدید اسپانیا در تهران از 
لغو تحریم ها علیه ایران تا پایان سال جاری میالدی 

خرب داده است.
ایرنا، گزارش داده که آقای  ایران  خربگزاری دولتی 
بر گسرتش  تأکید  این نشست ضمن  روحانی در 
روابط ایران با اسپانیا گفته که طبق برنامه ریزی ها، 
»تحریم های ظاملانه« علیه جمهوری اسالمی ایران 

تا پایان ۲۰1۵ رفع خواهند شد.
گسرتش  در  مانعی  گفته  هم چنان  روحانی  آقای 

روابط تهران و مادرید وجود ندارد.
به نقل از ایرنا، حسن روحانی روز سه شنبه هنگام 
نامه ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر  دریافت اعتامد 
مادرید،  و  »تهران  افزود:  تهران  در  اسپانیا  جدید 
عالوه بر عرصه اقتصادی، ظرفیت های خوبی برای 
توسعه همکاری ها در زمینه های فرهنگی، علمی، 

تحقیقاتی و گردش گری دارند.«
روحانی افزوده که هم اکنون بسیاری از رشکت های 
و  حضور  تقویت  رسگرم  آسیایی  و  اروپایی 
و  هستند  ایران  اقتصادی  طرح های  در  مشارکت 
فعاالن اقتصادی اسپانیا نیز باید تالش کنند از رقبا 

عقب منانند.
به گفته ی روحانی، اسپانیا جایگاه خوبی در اذهان 
عمومی مردم ایران دارد و مانعی در گسرتش روابط 

دوجانبه وجود ندارد.
اسپانیا در شورای  به عضویت موقت  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  متحد،  ملل  سازمان  امنیت 

»معتقدیم مادرید می تواند در حل و فصل مسایل 
منطقه از جمله تروریسم، در شورای امنیت نقش 

مفید و مثبتی ایفا کند.«
در همین حال ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر جدید 
اسپانیا گفته: »اسپانیا مصمم است همکاری های 
عالقه  مورد  عرصه های  همه  در  ایران  با  را  خود 

گسرتش دهد.«
هیئت  سفر  چندین  به  اشاره  با  بوسکتس  آقای 
گسرتش  برای  تهران  به  کشورش  اقتصادی 
همکاری ها و تعامالت اقتصادی افزوده: »در دوره 

مسئولیتم در تهران متام تالش خود را برای گسرتش 
همکاری های همه جانبه تهران – مادرید به ویژه در 
می گیرم.«  بکار  اقتصادی  و  فرهنگی  عرصه های 
مشرتک  سمینار  برگزاری  به  اشاره  با  بوسکتس 
زمینه های  و  اسپانیا  و  ایران  روابط  تاریخ  بررسی 
فرهنگی  و  اقتصادی  فعاالن  مشارکت  و  حضور 
دو کشور که ماه آینده در اسپانیا برگزار می شود، 
افزوده که اسپانیا تجربیات فراوانی در مقوله بحران 
آب و مدیریت مرصف آن دارد و آماده است این 

تجربیات را در اختیار ایران بگذارد.

سه  از  مراسمی  برگزاری  با  تاجیکستان  مقام های 
در ۲۵  حصار،  باستانی  شهر  برپایی  سالگی  هزار 

کیلومرتی غرب شهر دوشنبه، تجلیل کردند.
قلعه ای است  یا  تاریخی حصار، دژ  اثر  مهم ترین 
که یکی از بناهای تاریخی آسیای میانه  به شامر 
می آید. دولت تاجیکستان می خواهد قلعه حصار 
یونسکو  از سوی  جهان  تاریخی  میراث  عنوان  به 

ثبت شود.
حصار«  »قلعه  تاریخی  و  فرهنگی  مجموعه 
مسعود  گفته  به  دارد.  مساحت  هکتار   8۶ حدود 
ادبیات  در  پاریس،  مقیم  ایرانی  محقق  میرشاهی، 
جنوب  نواحی  متدن  از  بخشی  باستان شناسی، 
تاجیکستان به نام »فرهنگ حصار« معروف است 

که از 8۰۰۰ سال پیش آغاز می شود.
است  میرشاهی می گوید: »حصار رسزمینی  آقای 
منطقه  این  از  قدیم  ایرانیان  نیاکان  و  اجداد  که 
گذشته اند و بخشی به طرف فالت ایران رفته اند و 
بخشی به طرف هند که در این میان راه مانده اند. 
افغانستان هستند و در کوه های سلیامن  آن ها در 
همین ها  گزیده اند.  مسکن  جمشید  کوه های  یا 
کردند  حرکت  جنوب  طرف  به  باالخره  که  بودند 
و کیانیان و دوره پیش از هخامنشیان که در تاریخ 
ایران و تاریخ منطقه فارس ها وجود دارد را تشکیل 

داده اند.«
بیرون  در  نو  مدرسه  در  که  این جا  آثارخانه  در 
دروازه حصار واقع است، بازیافت ها و اشیای نادری 
محفوظ است که برخی از آن ها مانند ظرف های 

سفالی قدمت بیش از چهار و نیم هزارساله دارند.
کاوش های  درجریان  میالدی  گذشته  سال 
رسستونی  حصار  قلعه  محوطه  از  باستان شناسی 
پیدا شد که در آسیای میانه  منحرص به فرد است 

و به گفته باستان شناسان دوهزار سال قدمت دارد.
تحوالت  تاریخ  مسیر  در  حصار  باستانی  شهر 
زیادی دیده است. حصار در قرن 1۹ و ابتدای سده 
می شد.  محسوب  رشقی  بخارای  اداری  مرکز   ۲۰
پس از اشغال بخارا توسط روس ها در سال 1۹۲۰، 

عامل خان، آخرین امیر بخارا از آن جا فرار کرد.
او همراه خانواده  اش در راه فرار از بخارا به افغانستان 
حدود شش ماه در قلعه حصار زندگی کرد. روس ها 
پس از اشغال بخارا در نود و پنج سال پیش بیشرت 
آثار تاریخی شهر باستانی حصار را تخریب کردند.

اکمل حمیداف، مدیر آثارخانه مجموعه تاریخی 
و فرهنگی حصار، می گوید: »در زمان شوروی یک 
شعار بود که دنیای کهنه را زیر و زبر کرده، دنیای نو 
می سازیم. به همین خاطر، همه آن بناها، مدرسه ها 
و مسجدها را که در این جا بودند، خراب کرده و 
استفاده  دوشنبه  شهر  بنیاد  در  خشت های شان  از 

کردند.«
یا قلعه حصار از مهم ترین آثار تاریخی شهر  دژ 

تاریخ  طول  در  حصار  است.  حصار  باستانی 
مثل  داشته،  گوناگونی  نام های  خود  چندهزارساله 
شومان، حصار شومان و حصار شادمان. اما امروزه 
از این شهر تاریخی، به جزء یک دژ، دو مدرسه و 
یک کاروان رسای هم باقی مانده که البته چندین 

بار در سال های گذشته مرمت و بازسازی شده اند.
خرب تأسیس جمهوری تاجیکستان را در سال 1۹۲۴ 
در میدان مرکزی حصار اعالم کردند. در سال 1۹۷۹ 
مجموعه تاریخی و فرهنگی حصار تأسیس شد 
و از آن وقت به این جانب آثار باقی مانده تحت 

حامیت دولت قرار دارند.
یونسکو یا سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل 
متحد جشن سه هزارسالگی حصار را به فهرست 
سنه های مهم تاریخی خود در سال جاری شامل 
کرد. اکنون دولت تاجیکستان از یونسکو خواسته 
جهان  تاریخی  میراث  عنوان  به  را  حصار  قلعه  تا 
ثبت کند و آن را تحت حفاظت خود قرار بدهد. 

)بی بی سی(
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بگو مگو از

را  دخرتی  از  دل خراش  بسیار  عکسی  کسی  که  دیدم  حاال  همین 

گذاشته که در زلزله  به سختی زخمی شده. به نظر من، پخش کردن 

این گونه تصویرها در فیس بوک هیچ دلیل موجهی ندارد.

گاه که بعضی از کاربران فیس بوک عکس های قربانیاِن جفای طالب 

و داعش را می گذارند، حداقل می توانند بگویند که این کار را به خاطر 

نشان دادن قساوت و شقاوت طالبان می کنند. در مورد عکس های قربانیان زلزله چنین توجیهی 

هم وجود ندارد؛ مگر این که بخواهیم ستِم طبیعت یا خداوند را نشان بدهیم.

به گامن من، در گذاشنت عکس های دل خراش باید کمی تأمل و تفکیک کرد. شاید گاهی الزم 

باشد که با تصویر فاجعه چشم در چشم شویم؛ ولی در موارد بسیاری پخش کردن تصویرهای 

دل خراش بیش از آن که سودی برساند، روان های زخمی ما را زخمی تر می کند. این گونه تصویرها 

غالبا ما را به صورت مداوم در چنگ اضطراب و خشم و کین و نفرت نگه می دارند و منی گذارند 

که حتا برای لحظه یی هم از چنربه ی سیاه دیدن و تباه ماندن بیرون بخزیم و در مجالی بازتر به 

گزینه ها و راه های بهرت برای به سامان کردن حیات جمعی خود فکر کنیم.

منایی از نفرِت بی مهار را من در واکنش های عجیب تعداد زیادی از کاربرانی دیدم که به خاطر 

یک لغزش لفظی کامال بی اهمیت برای چند روز پی در پی گریبان ارشف غنی را گرفته بودند. 

چهره ی دیگر این نفرت فراگیر را می توان در برابر پاکستان دید. گویی پاکستان یک پدیده ی تک 

یاخته ی ویروسی است که جز نفرت را سزاوار نیست. منونه ها فراوان اند.

سالمت روان مان مهم است و باز گذاشنت دروازه های این روان بر وزِش بی امان تندبادی از 

تصویرهای خشونت آلود و روان شکن رفته-رفته سالمت روان را از ما خواهد ستاند.

طالبان از مردم و سازمان های خیریه خواسته اند که به کمک آسیب 

پیام می خواهند بگویند که  با نرش این  دیدگان زلزله بشتابند. آن ها 

و خوشبختی شان تالش  آرامش  برای  و  اند،  مردم رشیک  غم  در 

می کنند.

اگر واقعا فریبی در کار نیست و طالبان می خواهند صاقانه به آسیب 

دیدگان زلزله کمک کنند، چرا برای کاهش درد و رنج مردم، اقدام عملی منی کنند؟ بهرتین کار 

عملی که طالبان برای کمک به مردم می توانند بکنند، اعالم یک آتش بس چند روزه است.

اگر طالبان حارض نیستند به خاطر آرامش آسیب دیدگان و کمک رسانی به آن ها، حتا برای چند 

روزی به جنگ و کشتار پایان دهند، و آتش بس موقت اعالن کنند، هرگز منی توانند ادعای 

دلسوزی برای مردم بکنند. آن ها عمال کار مفیدی را که می توانند انجام بدهند منی دهند، و با 

ادامِه جنگ و کشتار، توان دولت و سازمان های خیریه را برای کمک رسانی به مردم نیازمند 

محدود می کنند. آتش بس موقت و پایان جنگ و کشتار، نیاز فوری مردم است، نه حرف و 

شعار.

چرخیدن و زندگی در دنیای مجازی، مخصوصا فیس بوک عالوه بر 

این که منبع اطالعات است، یک آرشیف نیز هست. یا حد اقل من 

این طوری فکر می کنم. یک آرشیف بسیار بزرگ از زندگی نامه های 

خود نوشته. آرشیف هیجان انگیز و شدیدا هراس آور.

این آرشیف بزرگ از این رو هیجان آور است که لحظه های بسی غریب و ناب انسان ها آدم 

را رسمست می کند و از آن جهت هراس آور است که چنین لحظه های ناب در زندگی همین 

برش تجربه می شود.

یکی از این لحظه های واقعا غریب هراس آور کمبود خاطره و سخن گفنت از مسیر کتاب خانه 

است. تقریبا در این چند سال هیچ فردی را ندیده ام که از خاطره ی رفنت به کتاب خانه سخن 

رانده باشد.

من با فقر این خاطره روبه رویم. دوست دارم چنین خاطره را در زندگی دیگران بدانم. برای من 

بسیار مهم است کسی که از خاطره مسیر کتاب خانه سخن می گوید. حد اقل سخن گفنت 

از این خاطره برای من معیار سنجش آدم ها است. برای من سخن گفنت از این خاطره واقعا 

یک مالک است، یک سنجه است.

مثال تصور کنید کسی بنویسد که من در مسیر کتاب خانه بودم که به یک قهوه خانه وارد شدم 

و فالنی را در آن جا دیدم. قهوه خوردم و بسی سخن ها که نگفتم. دوستم مرا به فالن بازی، 

فیلم یا هرچیزی دیگری دعوت کرد. این لحظه ی دعوت مهم است. زیرا این لحظه لحظه ی 

انعطاف است، لحظه ی چرخش است و تعقیب این لحظه نشان می دهد که شوق فالنی از 

کتاب خواندن چه طوری تغییر کرد.

من به نقطه ی انعطاف های زندگی خودم و دیگران بسیار ارزش قائل هستم. از این جهت 

پی گیری و ردیابی این نقطه های انعطاف به فیس بوک وابسته ام می سازد.

مدتی چالش کتاب داشتیم. در آن مدت به فقر این خاطره پی بردم. حاال اجازه دهید یک 

حکم کلی صادر کنم: ملتی که به چنین فقری گرفتار باشد، باید به انتحاری هایش فخر کند.

رویارویی تازه ی دو ابر قدرت گذشته 

روسیه و غرب بر رس مسئله ی سوریه وارد فاز جدیدی شده است. با 

وجود تالش های ظاهرًا دیپلامتیک اّما صف آرایی های جدید نظامی 

در حال شکل گیری است. سخن گوی رییس جمهور روسیه آقای 

دیمرتی پسیکوف در گفت وگوی داغ )Hard Talk( بی.بی.سی که دیشب نرش شد، بخشی 

از عوامل رویاروی غرب و ناتو با روسیه را توضیح داد. او با جسارت و اعتامد به نفس از 

نیروی نظامی مرشوع روسیه و رژیم اسد دفاع کرد و در ضمن تأکید کرد که هیچ اپوزیسیوِن 

مرشوع و مردمی در سوریه فعالیت ندارد، بل، هر گروهی که در برابر نظام مرشوع اسد فعالیت 

می کنند، تروریست ها اند. این در حالی ست که از دید آمریکا و متحدانش، روسیه به بهانه ی 

جنگ با داعش، گروه های میانه روی مخالف رژیم را رسکوب کرده و از این طریق، به تداوم 

رژیم اسد کمک می کند.

به هرحال باید دید که در نتیجه ی این بازی جدید قدرت،کدام محور برنده و کدام محور 

بازنده خواهد شد؟ 

Sakhidad Hatif

Abdullah Watandar

Hamid Fidel

Yasin Samim
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کرد  عنوان  ژرمن  سن  پاری  مهاجم  ابراهیموویچ،  زالتان 
که انتقادات اخیر رسانه های فرانسه از عملکرد او برایش 

اهمیتی ندارد. 
مهاجم ۳۴ ساله فصل را خوب رشوع نکرد ولی رفته رفته 
توانست روند خود را بهبود بخشیده و مقابل سن اتین، 
یک گول زد و یک پاس گول به کاوانی داد. ایربا پس از 
بازی عنوان کرد که انتقادات رسانه ها از او، تاثیری روی 

عملکردش ندارد. 
پیروزی  مادرید،  رئال  مقابل  شکست  از  پس  گفت:  او 
نخوردیم؟  شکست  رئال  مقابل  کردیم.  کسب  خوبی 
من  که  اینجاست  می آمد. مشکل  نظر  به  این طور  ولی 
این  به  هم  اهمیتی  بنابراین  منی شوم  متوجه  فرانسوی 

انتقادات منی دهم. 
پی اس جی با پیروزی مقابل سن اتین، اختالف خود با 

تیم دوم جدول را به ۷ امتیاز رساند. 

جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا، احتامل جدایی 
رشم آور  را  شایعات  این  و  کرد  رد  را  باشگاه  این  از  مسی 

دانست. 
فوق ستاره آرژانتینی که در حال حارض دوران مصدومیتش را 
سپری می کند، فصل گذشته به جدایی از جمع آبی اناری ها 
نزدیک بود. در روزهای اخیر نیز شایعاتی مبنی بر احتامل 
جدایی او مطرح شده بود. حال بارتومئو این موضوع را رد کرد 

و هر گونه احتامل جدایی مسی را رد کرد. 
او گفت: افرادی که می گویند مسی باید از بارسا جدا شود 
باید رشمگین باشند. مسی در حال ریکاوری برای رسیدن به 
بازی با رئال مادرید است. لئوو پدرش حضور در باشگاهی 
بارسا  اوبرای ۳ فصل دیگربا  دیگر را تصور هم منی کنند. 
قرار داد دارد. مسی از سازمان مالیات اسپانیا خیلی عصبانی 
اگر  نیست.  عادی  منترش شد  مسی  از  که  اطالعاتی  است. 
رفتار  او  با  دیگران  مثل  باید  اشتباهی کرده  او  مالی  مشاور 

شود. مسی شایسته احرتام بیشرتی است. 

خاویر تباس، رئیس لیگ اسپانیا اعالم کرد که محرومیت 
ناراحت  اتفاق  داور  به  توهینش  از  پس  ماسکرانو  خاویر 

کننده ای است. 
پس از درگیری لفظی ماسکرانو با داور دیدار بارسا مقابل ایبار 
و اخراج، مدافع آرژانتینی احتامال با محرومیتی ۳ جلسه ای 
روبرو خواهد شد. در این صورت او دیدار ال کالسیکو را از 

دست خواهد داد. 
تباس در این رابطه گفت: اگر ما آرژانتینی بودیم، لفظی که 
ماسکرانو استفاده کرد لفظ رکیکی نبود. حاال تصمیم کمیته 
تصمیم گیری  موضوع  این  درباره  که  بود  خواهد  انضباطی 

کند. 
بازیکن  هر  یا  ماسکرانو  این که  از  ولی  ندیدم  را  بازی  من 

دیگری ال کالسیکو را از دست بدهد ناراحت می شوم. 

مادرید  رئال  باشکاه  فرانسوی  اسطوره  زیدان،  الدین  زین 
به رس  این روزها در مراکش  باشگاه،  این  تیم دوم  و مربی 

می برد. 
زیدان که تابستان امسال، یکی از گزینه های رسمربی گری 
خود  کار  به  هم چنان  بود،  آنچلوتی  برکناری  از  پس  رئال 
در تیم دوم این باشگاه ادمه می دهد. تیم او در حال حارض 
شد  موفق  هفته  این  و  اسپانیاست   ۳ لیگ  صدرنشین 

حریفش را با سه گول مغلوب کند. 
این که  مورد  در  مراکشی،  با خربنگاران  در مصاحبه  زیدان 
یا  دارد  رس  در  برنامه ای  رئال  اول  تیم  رسمربی گری  برای 
خیر گفت: رسمربی رئال؟ هنوز زمان مناسب برای این کار 
فرانرسیده و فعال مقطع مناسبی بری مربی گری رئال مادرید 

نیست. 
در  اما  شوم  رئال  مربی  روزی  دارم  دوست  که  است  مسلم 
حال حارض بنیتس رسمربی است و به اعتقاد من، عملکرد 
رئال  برای  مناسبی  مربی  او  بوده.  فوق العاده  بدین جا  تا  او 
است. من در حال حارض از کار در تیم دوم لذت می برم. 
به بازیکنانم افتخار می کنم. فعال تیم اول جدول هستیم و 

باید به همین روند ادامه دهیم. 

فیل جونز:
 می جنگم و جایگاهم را به دست می آورم

گواردیوال: 
هدفم کسب سه گانه نیست!

رونی: دیپای و مارسیال می توانند 
مثل من و رونالدو شوند

گارسیا: 
رم بخت اول قهرمانی ایتالیا نیست

رونالدینیو: 
نیامر جانشین من در بارسا خواهد بود

گرانرو: 
باید به مورینیو احرتام بیشرتی گذاشته شود

ونگر: 
آرتتا مربی بزرگی در آینده خواهد شد

فیل جونز، مدافع منچسرتیونایتد عنوان کرد 
که آماده است برای کسب جایگاهش در 

ترکیب این تیم با رقبا بجنگد. 
جونز به دلیل مصدومیت، دیدارهای اوایل 
این حال،  با  داد.  از دست  را  یونایتد  فصل 
دیگر  بار  توانست  منچسرتسیتی  مقابل  او 
که  کرد  عنوان  حال  و  برگردد  میادین  به 
ترکیب  در  جایگاهش  برای  می خواهد 

یونایتد با رقبا بجنگد. 
هستیم.  منچسرتیونایتد  در  ما  گفت:  او 
مثل  بازیکنانی  حضور  شایعه  همیشه 

راموس و هوملز شنیده می شود. این موضوع 
برای ما مشکلی نیست. باید وقتی در تیم 
زیر 1۴ ساله ها بازی می کنید با این موضوع 
بیایید. فوتبال بدین شکل است ولی  کنار 
بجنگید.  جایگاه تان  به  رسیدن  برای  باید 
شایسته  بیایید،  کنار  این  با  اگر منی توانید 
رقابت  اینجا  نیستید.  باشگاه  در  حضور 
از بهرتین  ما در یکی  نزدیکی وجود دارد. 
نگران  کمی  هستیم.  جهان  باشگاه های 
به  جهان  بازیکنان  بهرتین  که  اگر  می شوم 

حضور در باشگاه ما نزدیک نباشند. 

دشوارترین  امروز  بایرن  این که  رغم  علی 
رو  پیش  را   ۲۰1۵ سال  پایان  تا  اش  مسابقه 
با خونرسدی گفت که روی  دارد، گواردیوال 
و  منی کند  خاصی  فشار  احساس  خود 

اسرتس کسب سه گانه را ندارد. 
امشب  مصاف  آستانه  در  گواردیوال  پپ 
دوم  مرحله  در  ولفسبورگ  مقابل  تیمش 
فصل جاری جام حذفی گفت: این مسابقه 
اما  است.  فینال  یک  مثابه  به  من  برای 
را  سه گانه  دارند  انتظار  ما  از  همه  اگرچه 
با این حال فشار خاصی روی خودم  بربیم، 
انتظار را  نتوانیم این  احساس منی کنم. اگر 
بایرن  اما  می شوم  متاسف  بخشیم،  تحقق 
را  شانسش  هم  آینده  سال  می تواند  مونیخ 
برای کسب این مهم امتحان کند. برای من 

تفاوتی ندارد. 

پایان  رغم  علی  که  ساله   ۴۴ مربی  این 
تکلیف  هنوز   ۲۰1۶ سال  در  قراردادش 
ماندنش در مونیخ را مشخص نکرده درمورد 
یکی  بازی  این  گفت:  امروز  بازی  اهمیت 
از  قبل  تا  که  است  بازی هایی  مهم ترین  از 
می مانیم  جام  این  در  یا  داریم.  کریسمس 
روز  ببازیم،  اگر  اما  می شویم  حذف  یا 
شنبه  پنج  بود؛  خواهیم  ناراحت  چهارشنبه 
کمی کم تر و از جمعه هم زندگی به حالت 
عادی بازخواهد گشت.  او با اشاره به طوفانی 
بایرن  قبلی  مصاف  در  لواندوفسکی  که 
مقابل ولفسبورگ در بوندسلیگا به پا کرد و 
با پنج گول این تیم را در هم کوبید افزود: 
آن بازی متام شده و بازی مقابل ولفسبورگ 
در  باخت مان  است.  جدید  بازی  یک 

سوپرکاپ فصل قبل را فراموش نکنیم. 

معتقد  منچسرتیونایتد،  کاپیتان  رونی،  وین 
است ممفیس دیپای و آنتونی مارسیال از 
زوجی  به  تبدیل  شدن  برای  الزم  پتانسیل 
بهرت از زوج او و کریس رونالدو، برخوردار 

هستند.  
رونالدو و رونی بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ 
در کنار هم در الدترافورد بازی  کردند و به 
سه قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی 

در چمپیونزلیگ رسیدند.    
به  تابستان  این  در  مارسیال  و  دیپای 
منچسرتیونایتد پیوستند و رونی اعتقاد دارد 
آن ها می توانند به زوج  خوبی تبدیل شوند.  
که  است  واضح  گفت:  خربنگاران  به  او 
اما  است  سخت  موضوع  این  بینی  پیش 
خوبی  بازیکنان  بسیار  دو  این  مطمئنا 
زیادی  توانایی های  و  استعداد  که  هستند 

دارند. اگر به همین شکل، به یاد گرفنت و 
بتوانند  که  امیدوارم  بدهند،  پیرشفت  ادامه 
به زوجی مانند من و رونالدو تبدیل شوند؛ 
برای تیم فوق العاده خواهد بود  اگر بتوانند 

چنین کاری بکنند.  
اتفاق خوب این است که آن ها می خواهند 
بازیکنان  در  مسئله  این  دیدن  بگیرند؛  یاد 
جوان خوب است. این طور  نیست که آن ها 
آن ها  از  که  کارهایی  وفقط  بیایند  تیم  به 

خواسته شده را انجام بدهند.  
آن چه  به  و  می کنند  کار  تیم  برای  آن ها 
مربی می گوید، توجه دارند. مطمنئ هستم 
زیادی  آن ها  چیزهای  خال،  فان  نظر  زیرا 
می شود  کمک  آن ها  به  و  می گیرند  یاد 
بازیکنانی بسیار بسیار بزرگ     تبدیل  به  تا 

شوند.  

AS رم که رشوعی ضعیف در فصل جاری 
 A از رسی  هفته  از گذشت ۹  داشت، پس 
ایتالیا، توانسته خود را به صدر جدول برساند. 
رم دوشنبه شب موفق شد در زمین فیورنتینا، 
یک برد باارزش ۲-1 کسب کرده و خود را به 
ایتالیا برساند. رمی ها   A صدر جدول رسی
کسب  برد  دو  تنها  ابتدایی،  هفته   ۵ در  که 
کرده بودند، حاال به لطف ۴ پیروزی متوالی، 

صدرنشین ایتالیا هستند. 
پایان  در  رم،  فرانسوی  مربی  گارسیا،  رودی 
مسابقه و در پاسخ به سوالی مبنی بر شانس 
رم برای فتح اسکودتو گفت: نه تنها رم که 
صاحب  منی توان  حاال  از  را  تیمی  هیچ 
تا  دانست.  قهرمانی  برای  شانس  بیشرتین 
تیم  یک  رم  به  پیش،  هفته  چند  همین 

به  قادر  که  می گفتند  بی مرصف  و  آشغال 
کسب پیروزی در بازی هایش نیست اما حاال 

همه از ما متجید می کنند. 
و  شده  سپری  فصل  چهارم  یک  هنوز 
منی توانیم رم را بخت اول قهرمانی بدانیم؛ 
چون در حال حارض در صدر قرار دارد. باید 
به خودمان باور داشته باشیم و بدانیم که اگر 
کسب  را  قهرمانی  می توانیم  باشیم،  متحد 

کنیم. 
باالی  کیفیت  بازی ها  همه  در  باید  رم 
خودش را نشان دهد و من نیازی منی بینیم 
که این مساله را به بازیکنانم یادآوری کنم؛ 
این مساله واقف هستند.  به  چون خودشان 
بازیکنان رم چه از لحاظ ذهنی و چه بدنی، 

در رشایطی عالی قرار دارند. 

عنوان  بارسلونا  باشگاه  اسطوره  رونالدینیو، 
باشگاه  این  در  او  جانشین  نیامر  که  کرد 

خواهد شد. 
به  سانتوس  از   ۲۰1۳ سال  برزیلی  نیامر 
خوبی  بسیار  عملکرد  و  پیوست  بارسلونا 
اینجای  به  تا  تیم  این  حمله  خط  در 
همراه  به  که  رونالدینیو  است.  داشته  کار 
چمپیونزلیگ  و  طال  توپ  برنده  بارسلونا 
در  او  جانشین  نیامر  که  کرد  عنوان  شده، 

بارسا خواهد بود. 

او گفت: بله او جانشین من خواهد بود. او 
بازیکن بزرگی است و مسلام تاریخ سازی 
اسطوره های  روند  نیامر  کرد.  خواهد 

پیشین برزیل را پیش رو خواهد گرفت. 
گفت:  فوتبالش  آینده  درباره  رونالدینیو 
ولی  گشت  بازخواهم  میادین  به  بعد  سال 
تنها  به  منی دانم در کجا. در حال حارض، 
اسرتاحت است و  چیزی که فکر می کنم 
به  واقعا  که  است  تعطیالت  از  بردن  لذت 

آن نیاز دارم. 

استبان گرانرو، هافبک سابق رئال مادرید به 
سابقش  رسمربی  مورینیو،  ژوزه  از  حامیت 
پرداخت و عنوان کرد که او شایسته احرتام 

بیشرتی است. 
نتایج ضعیفش در  به خاطر  اخیرا  مورینیو 
در  حضور  و  چلسی  همراه  به  برتر  لیگ 
تحت  شدت  به  جدول،  شانزدهم  رده ی 
فصل   ۳ که  گرانرو  است.  گرفته  قرار  فشار 
تحت هدایت مورینیو در رئال مادرید بازی 

کرده بود، در توئیتی به حامیت از رسمربی 
سابق خود پرداخت. 

از  که  آن هایی  نوشت:  توئیت  این  در  او 
رافائل نادال و ژوزه مورینیو انتقاد می کنند، 

باید بیشرت به این دو احرتام بگذارند. 
دیدار  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
مورینیو  فرصت  آخرین  لیورپول،  مقابل 
خواهد  چلسی  نیمکت  روی  ماندن  برای 

بود. 

کرد  عنوان  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 
تیمش در آینده  مایکل آرتتا، هافبک  که 

مربی بزرگی خواهد شد. 
آرتتا ۳۳ ساله در فصل جدید تنها ۵ بازی 
است.  داده  انجام  لیگ  در  آرسنال  برای 
متجید  به  چی ها  توپ  فرانسوی  رسمربی 
و  پرداخت  تیمش  اسپانیایی  هافبک  از 
فوتبال  از  از خداحافظی  او پس  که  گفت 

می تواند مربی بزرگی شود. 
تیم  روی  زیادی  تاثیر  مایکل  گفت:  او 
منی کند.  بازی  که  وقتی  حتی  می گذارد، 
او در مترینات خیلی جدی است. هر روز، 
آماده  را  خودش  مترین  از  قبل  ساعت  دو 
می کند و این کامال کار درستی است. فقط 
تیم  روی  زیادی  تاثیر  رفتارش،  به  توجه  با 
می گذارد. او تجربه فوق العاده ای دارد و در 

بین بازیکنان مورد احرتام است. امیدوارم که 
او وارد مربی گری شود. وقتی مربی هستید، 
بازیکنان تان مسیر  ببینید  دوست دارید که 
با  را  تجربیات تان  و  گرفته  پیش  را  شام 
فوق العاده  واقعا  می گذارید.  میان  در  آن ها 
وارد  مایکل  مثل  بازیکنی  اگر  شد  خواهد 
ما  که  تفکری  و  روحیه  شود.  مربی گری 
بعد  دوره های  به  بازیکنان  توسط  داشتیم، 
حارض  حال  در  ولی  می کند.  پیدا  انتقال 
فوتبالیست  هنوز  مایکل  که  بگویم  باید 
است. اولین چیز، وقتی که با تیمی قرارداد 
را  تالش تان  متام  که  است  این  می بندید 
او کیفیت  کنید.  انجام دهید و خوب کار 
الزم برای مربی شدن در آینده را دارد ولی 
باید به عنوان بازیکن روی  در حال حارض 

فوتبالش مترکز کند. 
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محل اعالنات تجارتیمحل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق برش از به آتش کشیده 
شدن خانه های 1۰۶ عضو گروه طالبان توسط گروه داعش در 

والیت رشقی ننگرهار خرب داده است. 
این کمیسیون با نرش اعالمیه ای گفته در ولسوالی های اچین و 
این که صاحبان  بهانه ی  به  تعداد 1۰۶منزل مسکونی  پچیراگام 
گروه  سوی  از  می کنند،  همکاری  طالبان  گروه  با  خانه ها  این 

داعش به آتش کشیده شده است. 
شامل  که  فامیل   ۲۲1۷ تعداد  ولسوالی ها  همین  در  هم چنان 
شان  کاشانه  و  خانه  ترک  به  مجبور  می شود،  نفر   1۴۰1۷

گردیده اند. 
این کمیسیون در اعالمیه ی خود از افزایش نقض حقوق برش 
توسط گروه داعش در والیت ننگرهار ابراز نگرانی منوده است. 
در این اعالمیه آمده است که گروه داعش 1۵ غیرنظامی شامل 
۷ بزرگ قومی و 8 فرد عادی از جمله یک کودک را به صورت 

»بی رحامنه ای« به قتل رسانده است.
گفته اند  نازیان  و  اچین  ولسوالی  قومی  بزرگان  همین حال  در 
در  و  شخصی  زندان  سه  اچین  ولسوالی  در  داعش  گروه  که  
ولسوالی نازیان یک زندان شخصی را برای نگهداری افراد مورد 

نظر ایجاد کرده اند.   
هم چنان این نهاد حقوق برشی از مسدود شدن تعداد ۵۲ باب 
از  تعداد ۲۷۶۶۷ دانش آموز پرس و دخرت  مکتب و محرومیت 

حق آموزش و بیکاری تعداد ۶۰۴ آموزگار خرب داده است. 
برش،  حقوق  نقض  افزایش  از  کمیسیون  این  حال  همین  در 

پروسه  شدن  مختل  قومی،  بزرگان  و  ملکی  افراد  شدن  »کشته 
صحی،  خدمات  به  دست رسی  پرورش،  و  آموزش  عادی 
وسایل  کم بود  و  رسپناه  تخریب  و  گسرتده  بی جاشدگی 
این  معیشتی، موجودیت زندان های غیرقانونی و شخصی« در 

والیت اظهار نگرانی کرده است. 

در  درگريی  طرف های  متام  از  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
را  برشدوستانه  حقوق  و  برش  حقوق  نقض  کشور  مي خواهد 
و  حقوق  و  مال  و  جان  مصئونیت  به  و  ساخته  متوقف  فوراً 
آزادی های مردم ملکی احرتام بگذارند. کمیسیون هم چنین از 
متامی نهادهای مربوطه دولتی و مجامع بین املللی می خواهد 
با این وقایع با جدیت برخورد منوده و با شناسایی و تحقیق در 
زمینه برای دست گیری، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق برش 
و حقوق برش دوستانه تدابیر و اقدامات جدی، عملی و موثر 

را اتخاذ منایند.
بود  این گروه داعش تصاویر ویدئویی را منترش کرده  از  پیش 
که در آن نشان می داد اعضای این گروه چند عضو اسیر گروه 
طالبان را مجبور می کنند که روی مبب بنشینند و مبب ها را زیر 

پای آن ها منفجر می کنند.
گروه طالبان به انتشار این تصاویر ویدیویی واکنش نشان داد و 
کشتار اعضای خود به دست اعضای داعش به این صورت را 

»غیرقابل تحمل« خواند.
گروه  اعضای  از  شامری  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 

طالبان با ابوبکر البغدادی رهرب داعش بیعت کرده بودند. 

داعش1۰6خانهرابهاتهامهمکاریباطالباندرننگرهارآتشزدهاست


