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واقعًا  حاالت  بعضی  در  جز  به   - که  می رسد  نظر  به  اکنون 
استثنایی - باراک اوباما، به عنوان رییس جمهور امریکا، آخرین 
تصمیم اش در مورد افغانستان را گرفته است. تعداد کنونی 10 
هزار سرباز امریکایی تا پایان 2016، زمانی که این نیروها سریعا 
به حدود 5500 َتن کاهش می یابد، ]در افغانستان[ خواهند ماند. 
رییس جمهور بعدی با حضور ]نیروهای امریکایی[ در افغانستان 
و در قرارگاه های نسبتًا کوچک در میدان هوایی بگرام، جالل آباد 

و قندهار قدرت را به دست خواهد گرفت...
صفحه 3

افغانستان 
و رییس جمهور بعدی امریکا

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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صفحه 2

اداره انکشافی آمریکا 
به بهبود معامالت الکترونیکی
 در افغانستان کمک می کند

نشست با حضور ایران
 برای حل بحران سوریه 

در ویانا برگزار شد

به  مربوط  مسئله ی  تنها  ورزشکار  یک  به عنوان  آرزوهایش  دنبال کردن  اگر  حتا 
توانایی های فیزیکی اش بود، موانع زیادی در مقابل زینب وجود دارد. برای دو ماه 
پیش از برگزاری اولین ماراتون رسمی افغانستان در بامیان در ماه جاری، رژیم و 

تمرین های او محدود به آهسته دویدن در دور حیاط خلوت کوچک...

چند روز از زلزله ی ویران گر در افغانستان و پاکستان گذشته است و اکنون ما با 
این سوال مواجه هستیم که آیا می توان این زمین لرزه را به سادگی رویدادی ناشی 
از رشته ای طوالنی از حوادث زمین شناسی دانست؟ یا مردم افغانستان و پاکستان 

می توانند واقعا باور داشته باشند که اگر این بار خانه ها...

ماه ها قبل، حتا پیش از آن که 31 مسافر هزاره گروگان گرفته شود، مردم ولسوالی 
جاغوری از حضور گسترده ی طالبان در مناطق اطراف ولسوالی جاغوری خبر دادند. 
این خبرها به گوش تمام مقامات مسئول، از جمله به گوش آقای اشرف غنی رسید. 

حکومت این مسئله را نادیده گرفت تا فاجعه ی 31 مسافر هزاره...

امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره ی  روز:  اطالعات 
زمینه ی  در  افغانستان  حکومت  با  درازمدت  کمک  برای    )USAID(

بهبود سیستم های الکترونیکی تأدیه و دریافت، تجدید تعهد کرد.
تکنالوژی  و  مخابرات  صنایع،  و  تجارت  وزارتهای  ارشد  نمایندگان 
معلوماتی، مالیه، معارف، عدلیه، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و 
رییس بانک مرکزی، براساس هدایت رییس جمهور غنی روز پنج شنبه 

در نشستی که از سوی این اداره در کابل برگزار شد...

اطالعات روز: روز گذشته ویانا پایتخت اتریش میزبان نشست وزیران 
مورد  در  ایران  و  سعودی  عربستان  ترکیه،  روسیه،  امریکا،  خارجه 

یافتن راه حل برای بحران سوریه بود.
این کشورها که بیشترین نفوذ را در حل و فصل بحران سوریه دارند، 
بارها نشست برگزار کرده اند اما ایران که از حامیان دولت بشار اسد 

است برای نخستین بار در چنین نشستی شرکت داشت. 
وزیران خارجه کشورهای حاضر در نشست...

زنان دونده ی افغانستان، 
چالش ها و امیدها

زلزله در افغانستان و پاکستان: 
آیا امروز یک آغاز است؟

اسارت چند طالب 
و فوریت مصالحه، چرا؟



به  کشور  کریکت  ملی  تیم  آن که  از  پس  روز:  اطالعات 
تاریخ 2 عقرب در پنجمین و آخرین بازی مسابقات یک 
روزه کریکت در برابر زیمبابوه به پیروزی تاریخی دست 

یافت، روز جمعه این ورزشکاران به کشور بازگشتند.
با بازگشت این مدال آوران، شهروندان کابل دیروز جمعه 
آنان  استقبال  به  کرزی  حامد  بین املللی  هوایی  میدان  در 

رفتند و از پیروزی های این ورزشکاران استقبال کردند.
تیم های  میان  که  روزه  یک  بازی  پنج  در  عقرب   2 در 
کریکت کشور و زیمبابوه در بوالوایو دومین شهر بزرگ 
زیمبابوه برگزار شد، ملی پوشان کشور سه بازی را بردند و 

بار شکست خوردند که در نهایت  جام این رقابت ها  دو 
را به دست آوردند.

آوره   2۰ دیدار  دو  در  کشور  پوشان  ملی  روز  هامن  در 
دیدار  پرداختند که هر دو  رقابت  به  زیمبابوه  با  نیز  دیگر 
نیز  بیست آوره را  با پیروزی پشت رس گذاشتند و جام  را 

از آن خود کردند.
تازه ترین  در  کشور  کرکت  ملی  تیم  پیروزی،  این  از  پس 
نُهم  مکان  در  کرکت  جهانی  شورای  آوره   2۰ بندی  رده 

جهان قرار گرفت.
ملی پوشان کشور درحالی تیم قدرمتند کریکت زیمبابوه 

از  یکی  کشور  این  کریکت  تیم  که  کردند  مغلوب  را 
و  می رود  شامر  به  جهان  در  کریکت  قدرمتند  تیم های 

عضو اصلی شورای بین املللی کریکت است.
بدست  را  شورا  این  کامل  تاهنوز عضویت  افغانستان  اما   

نیاورده است.
باشندگان کابل این پیروزی تاریخی تیم کریکت کشور را 

دست آورد بزرگ خواندند. 
که  دارد  باور  کشور  کرکت  بورد  رییس  دانش،  الله  نسیم 
خواهد  تغییر  را  کریکت  ملی  تیم  به  نگاه ها  پیروزی  این 

داد.

متحده  ایاالت  بین املللی  انکشاف  اداره ی  روز:  اطالعات 
حکومت  با  درازمدت  کمک  برای    )USAID( امریکا 
افغانستان در زمینه ی بهبود سیستم های الکرتونیکی تأدیه و 

دریافت، تجدید تعهد کرد.
مخابرات  صنایع،  و  تجارت  وزارتهای  ارشد  منایندگان 
امور  کار،  عدلیه،  معارف،  مالیه،  معلوماتی،  تکنالوژی  و 
اجتامعی، شهدا و معلولین و رییس بانک مرکزی، براساس 
هدایت رییس جمهور غنی روز پنج شنبه در نشستی که از 

سوی این اداره در کابل برگزار شد، اشرتاک کردند.
برای   USAID اداره  عمومی  رییس  معاون  فولی،  جیسون 
افغانستان که از واشنگنت برای بازدید به کابل آمده بود، تعهد 
الکرتونیکی  پرداخت  سیستم  مورد  در  افغانستان  حکومت 

پول را ستایش کرد.
منایندهUSAID  گفت: »اداره ی انکشاف بیناملللی امریکا 
آماده کمک به حکومت افغانستان در عرصی سازی و ساده 

سازی رسیدها و پرداختهای پول میباشد.«
آقای جیسون افزود: »در حقیقت، قابلیت دست رسی بیشرت 

و پوشش شبکههای مخابراتی موبایل در این کشور فرصت 
خوبی را برای وصل منودن میلیونها افغان به اقتصاد رسمی 
و واریز منودن تأدیات سکتور خصوصی و دولتی از طریق 
مجراهای مؤثر و شفاف که کارایی بهرت از پول نقد دارد، به 

وجود آورده است.«
عبدالزراق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 
تطبیق  از  افغانستان  حکومت  حامیت  از  نشست  این  در 

»برنامه ی انتقال پول از طریق مبایل« خرب داد.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هم چنین بیان داشت: 
»وزارت مخابرات به ثبت اطالعات بایومرتیک سیم کارت ها 
آغاز منوده است که ثبت انتقال پول از طریق مبایل را بسیار 

آسان تر خواهد ساخت.«
گفت:  بانک  افغانستان  د  رییس  هم چنین  نشست  این  در 
»مؤثریت، شفافیت و امنیت از جمله ویژگی های خاص این 
تکنالوژی می باشد و به همین دلیل د افغانستان بانک از آن 

استقبال می کند.«
غیر  نقد  پول  سیستم  که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس 

مطمنئ، غیر مؤثر و فسادآور است. او به نهادهای حکومتی 
دستور داده است تا در صورت امکان از سیستم پرداخت غیر 

نقدی )پرداخت الکرتونیکی( استفاده منایند.
رییس جمهور هم چنین گفته است: »تأدیات الکرتونیکی از 
طریق مبایل یا بانک را می توان برای خریدهای روزمره و نیز 
پرداخت معاشات، تعرفههای گمرکی، بلهای خدمات عامه 
)آب، برق و غیره(، مالیات و سایر محصوالت استفاده منود.«
به باور رییس جمهور غنی، سیستم پرداخت الکرتونیکی، از 
یک سو مردم را در پرداخت مالیات و محصوالت راحت تر 
می کند و از سوی دیگر جمع آوری آن را برای حکومت 

آسان تر می سازد.
طی سه سال اخیر برخی آموزگاران و منصوبان پولیس و اردو 
معاشات شان را از طریق تکنالوژی موبایل تحت پروژههای 

آزمایشی پرداخت معاشات دریافت کرده اند.
تعهد  نشست  این  در  کننده  اشرتاک  نهادهای  و  وزارتها 
منودند که در هر زمان ممکن برای پرداخت و دریافت وجوه 

از سیستم الکرتونیکی استفاده منایند.

ارچی  دشت  ولسوالی  از  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
شورشیان  امنیتی  نیروهای  که  داده اند  خرب  قندوز  والیت 

طالب  را از بخش های عمده این ولسوالی بیرن رانده اند.
این مقام های افزوده اند که مرکزهای مهم طالبان نابود شده 
را  امنیتی  نیروهای  با  و جنگ  رویارویی  توان  و شورشیان 

ندارند.
آمده  بدست  حالی  در  امنیتی  نیروهای  تازه  موفقیت های 
از والیت  امنیتی  مقامات  هفته ی گذشته  که دوشنبه  است 
اندازی  راه  از  پس  امنیتی  نیروهای  که  کردند  تایید  قندوز 
فرماندهی  توانستند  ولسوالی  این  در  پاک سازی  عملیات 

پولیس این ولسوالی را از کنرتل طالبان خارج کنند.
فرمانده پولیس قندوز در انفجار ماین در ولسوالی دشت 

ارچی زخمی شد 
در همین حال گزارش ها از ولسوالی دشت ارچی می رسانند 
قندوز حوالی  پولیس  فرمانده  باغ،  قسیم جنگل  که محمد 
این  مرکز  در  انفجار  یک  نتیجه ی  در  جمعه،  دیروز  ظهر 

ولسوالی زخمی شده  است.
نرصالدین سعدی، ولسوال دشت ارچی گفته که این رویداد 
رسباز  چند  با  همراه  باغ  جنگل  آقای  که  داد  رخ  زمانی 
امینتی،  نیروهای  دست  به  ولسوالی  ترصف  از  بعد  پولیس 

مرصوف گشت زنی بودند که با انفجار مواجه شدند.
جریان  در  شب  شنبه  پنج  که  گفته  هم چنان  سعدی  آقای 
انجام  ولسوالی  این  اطراف  در  که  هوایی  عملیات  یک 
از  شامری  که  شدند  کشته  مسلح  طالب   ۵۰ از  بیش  شد؛ 

جنگ جویان خارجی نیز در میان آن ها می باشند.
گذشته  ماه  دو  جریان  در  کشور  شامل  در  قندوز  والیت 
با  طالبان  گروه  میزان   6 در  بود.  شدید  ناآرامی های  شاهد 
حمله گسرتده از چند جهت، شهر قندوز برای سه روز در 
ترصف خود داشتند. نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات 

گسرتده توانستند پس از 13 روز این شهر را پس بگیرند.

 8 جمعه،  روز  حوالی  روز:  اطالعات 
بر  طالبان  که  بود  شده  گزارش   عقرب، 
منطقه ی  در  محلی  پولیس  پاسگاه های 
والیت  این  پسابند  ولسوالی  یارک  خاک 

حمله کرده  اند.
محسنی،  مصطفی  غالم  امروز  شام  حوالی 
با  تلفونی  متاس  در  غور  پولیس  فرمانده 

اطالعات روز، حمله طالبان بر پاسگاه های 
که  افزود  برعکس  و  کرد  رد  را  پولیس 
طالبان  قرارگاه های  بر  پولیس  نیروهای 

حمله کرده اند.
آقای محسنی افزود که درگیری تاهنوز در 
قسمت های از ولسوالی پسابند جریان دارد 
3 طالب کشته، ۵  در درگیری ها  تاکنون  و 

تن دیگر زخمی و مقدار سالح و مهامت 
نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

به  درگیری ها  این  در  کرد  تایید  محسنی 
نشده  وارد  تلفات  افغان  امنیتی  نیروهای 

است.
آقای  از  نقل  به  پژواک  خربگزاری  پیشرت 
ساعت  طالبان  که  بود  نوشته  محسنی 

استقامت  چند  از  جمعه،  روز  صبح   3:3۰
محلی  پولیس  نیروهای  پاسگاه های  باالی 
کرده اند.  حمله  یارک  خاک  منطقه  در 
داشته  خود  با  را  غور  والی  نظر  خواستیم 
باشیم؛ اما با متاس های مکرر موفق نشدیم.

چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 
نگفته  است.

کرن  والیت  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
نتیجه ی  در  که  می رسانند  کشور  رشق  در 
حمله هواپیامی بدون رسنشین خارجی  در 
این والیت سه عضو القاعده کشته شده اند.
پولیس  فرمانده  سیدخیل،  عبدالحبیب 
حمله  این  که  گفته  رسانه ها  کرنبه  والیت 
پنج شنبه شب در منطقه »درین« غازی آباد 

صورت گرفته است.
آقای سید خیل افزوده که یک تن از کشته 

القاعده  شبکه  مهم  خارجی  عضو  شده ها 
بوده و دو محافظ آن افغانی می باشند.

هوایی  حمله  نتیجه ی  در  نیز  این  از  پیش 
این  در  خارجی  نیروهای  هواپیامهای 
بود.  گرفته  قرار  هدف  شورشیان  والیت 
در اول جوزای امسال ۵ شورشی به شمول 
حمله ی  نتیجه ی  در  آن ها  فرمانده ی  یک 
کشته  امریکایی  رسنشین  بدون  هواپیامی 

شدند.

2
استقبال گرم از ملی پوشان کریکت کشور

 پس از پیروزهای پی درپی

اداره انکشافی آمریکا 
به بهبود معامالت الکترونیکی در افغانستان کمک می کند

نیروهای امنیتی، 
طالبان را از ولسوالی دشت ارچی بیرون راندند

فرمانده پولیس غور  حمله طالبان بر پاسگاه های پولیس 
در ولسوالی پسابند را رد کرد

در حمله هواپیمای بدون سرنشین خارجی در کنر
 سه عضو القاعده کشته شدند

اعالمیه طالبان؛ 
همدردی یا زورگویی؟

گروه طالبان اعالم کرده است که بر کاروان های امداد و نجات 
دارد،  ادامه  کمک ها  که  زمانی  تا  زلزله زده  مناطق  در  نیز  و 
حمله نخواهد کرد. این گروه گفته است که به افراد زیر امر 
شان دستور داده  تا بگذارند سازمان های کمک رسانی دولتی و 

خصوصی به آسیب دیده ها رسیدگی کنند.
زمین لرزه 7.7 درجه ریشتر که افغانستان و چند کشور هم جوار 
را به لرزه در آورد، تلفات و خسارت های زیادی از خود برجای 
خواند  بی پیشینه  کشور  در  را  زلزله  این  بسیاری ها  گذاشت. 
اشرف  طبیعی،  رویداد  این  گسترده  خسارت های  دلیل  به  و 
غنی برای جمع آوری کمک به آسیب دیدگان، بسیج عمومی 
اعالم کرد. هم چنان، بسیاری از کشورها آمادگی شان را برای 

کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان اعالم کردند.   
طالبان اما یک هفته پس از وقوع این رویداد طبیعی می گوید 
کاروان های  و  زلزله زده  مناطق  در  تا  است  گرفته  تصمیم 
از خلق  کمک رسانی حمله نکند. طالبان این تصمیم را پس 
اعمال  افغانستان  در  و شقاوتی که  بی رحمی  و  فاجعه  صدها 

کرده  ، اختیار کرده است.
نظامی  حمله  عدم  از  طالبان  تا  است  شده  باعث  چیزی  چه 
همه  از  جالب تر  و  بدهد؟  خبر  زده،  آسیب  مناطق  در  شان 
این که طالبان که برای پیدا کردن رد پای از کارمندان دولتی 
و سازمان های خصوصی سر به هر سوراخی زده است و برای 
است،  برنداشته  از هیچ شقاوتی  افراد دست  این عده  کشتن 
قربانیان  به  سازمان ها  این  اعضای  می دهد،  اجازه  اکنون 

زلزله زده کمک کنند.
برخی  که  می دهد  خبر  نظامی  حمله  عدم  از  زمانی  طالبان 
یا آسیب دیده است،  لرزه ویران  اثر زمین  از مناطقی که در 
نگرانی  باعث  مسئله  این  دارد.  قرار  گروه  این  کنترل  تحت 
مؤسسات خیره و حکومت شده بود. و حکومت از احتمال تأخیر 

کمک رسانی در مناطق ناامن خبر داده بود.
گرفته،  را  تصمیم  این  هدفی  و  انگیزه  چه  با  طالبان  این که 
پوشیده و نامعلوم است. ظاهراً طالبان به این بهانه می خواهد 
که  بگوید  افغانستان  مسئله  در  دخیل  کشورهای  و  مردم  به 
آن ها متأثر از زلزله و در فکر نجات و امداد به قربانیان است. 
واقعیت ها اما چیزی دیگری است، غیر از آن چه طالبان در صدد 

خود نمایی آن برآمده. 
مردم طالبان را مایه ی بدبختی، جنگ و قاتل هزاران فردی 
سیاه  کارنامه  داده اند.  جان  گروه  این  واسطه  به  که  می داند 
و  ساخته  ناممکن  را  گروه  این  مجدد  زمینه ی ظهور  طالبان 
اکنون سخت است مردم باور کنند طالبان نگاه ترحم آمیزی به 
مردم و آسیب دیدگان پیدا کرده است. از این جهت اعالمیه 
طالبان بیش از آن که گویای مسئولیت و بیان گر نگاه انسانی 
این گروه نسبت به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در کشور 
باشد، هشدار به دولت، و اعالم این که طالبان اکنون بیش از 

زمان های دیگری مسلط بر اوضاع است، می باشد.  
روزه  سه  تصرف  از  پس  تازه  گزارش های  و  جدید  آمارهای 
شهر قندوز نشان می دهند که طالبان بیش از هر زمان دیگر 
در پانزده سال گذشته، اکنون قدرتمندتر است. طالبان عماًل در 
بخشی وسیعی از قلمرو افغانستان کنترل نظامی دارد. شماری 
از  شماری  در  است.  طالبان  کنترل  در  هنوز  ولسوالی ها  از 
والیات چالش های حیاتی برای دولت خلق کرده است. سقوط 
قندوز، تهدید و حمله پی هم بر ولسوالی های والیات بدخشان، 
تخار، بغالن، فاریاب، غزنی، هلمند و هرات، نشاندهنده ی این 

قدرت است. 
مقابل  در  زورگویی  نوعی  طالبان  اخیر  اعالمیه ی  این رو،  از 
دولت است. نشر این اطالعیه که آن ها بر مناطق زلزله زده 
حمله نخواهند کرد، حکایت از تردستی طالبان در طرح ریزی 
دارند.  نظامی  و  دولتی  اهداف  امنیتی،  نیروهای  بر  حمالت 
طالبان از این که اغلب آغازگر جنگ با نیروهای دولتی با حمله 
بر مواضع آنان بوده، حکومت افغانستان را با نشر این اطالعیه 
تمسخر  مورد  کرد،  نخواهد  »حمله«  زلزله زده  مناطق  بر  که 
قرار داده است. این نکته انتقاد واقع بینانه نسبت به استراتژی 
افغانستان نیز هست. در چند سال  امنیتی و دفاعی حکومت 
اخیر، نیروهای امنیتی بیشتر در پی دفاع از مواضع خودشان 
بوده است تا تعقیب تروریستان گروه طالبان و سایر گروه ها.  
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یادداشت روز

جواد ناجی



اکنون به نظر می رسد که – به جز در بعضی حاالت 
واقعاً استثنایی – باراک اوباما، به عنوان رییس جمهور 
را  افغانستان  مورد  در  تصمیم اش  آخرین  امریکا، 
گرفته است. تعداد کنونی 1۰ هزار سرباز امریکایی 
تا پایان 2۰16، زمانی که این نیروها سریعا به حدود 
خواهند  افغانستان[  ]در  می یابد،  کاهش  تَن   ۵۵۰۰
]نیروهای  حضور  با  بعدی  جمهور  رییس  ماند. 
نسبتاً  قرارگاه های  در  و  افغانستان  در  امریکایی[ 
کوچک در میدان هوایی بگرام، جالل آباد و قندهار 

قدرت را به دست خواهد گرفت. 
]سال جاری[ در افغانستان سال خوبی نبوده است. 
سقوط قندوز به خوبی مستند شده است؛ اما شاید 
حتا مخاطبان منظم اخبار صدای مداوم طبل سقوط 
مناطق در سرتاسر کشور را نشنیده اند. در هلمند، در 
نظر  به  کشور،  غرب  جنوب  از  دورافتاده ای  گوشه 
می رسد طالبان به شهر لشکرگاه، مرکز این والیت، 
ننگرهار که  نزدیک می شوند. در شرق، در والیت 
یک حلقه کلیدی در مسیر کالن قاچاق مواد مخدر 
است، دولت اسالمی عراق و شام )داعش( و طالبان 
جنگ های شدید دارند و شاهراه میان کابل پایتخت 
و قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان، به طور موثر 
مسدود شده است. در این زمینه، کاهش برنامه ریزی 
شده سربازان امریکایی به دوستان و دشمنان، به طور 

یکسان، سیگنال غیرمفید می فرستد.
اما در عین زمان، نیروهای امریکایی از سال 2۰۰1 
در افغانستان بوده اند. اگر 14 سال سبب تغییری نشده 
است، چرا باید یک یا پنج یا ده سال دیگر موجب 
تغییر شود؟ رییس جمهور بعدی می تواند با کاهش 
نیروها و با هزینه ساالنه نزدیک به 1۵ میلیارد دالر، 
از جمله 4 تا ۵ میلیارد دالر برای پرداخت معاش و 
حالت  این  بدهد.  ادامه  افغانستان،  ارتش  مصارف 
از  بیش  کاری  می دهد  اجازه  امریکایی  سربازان  به 
پایگاه  پیش بُرد  در  بدهند،  انجام  کابل  در  حضور 
آموزشی افغان ها  کمک کند، نیروهای ویژه بمانند 
و شاید به چند واحد مشاوره بدهد، هرچند به هیچ 
این  با  داد.  نخواهند  تمام واحدها مشاوره  به  عنوان 
میزان نیروها، طالبان احتماال هم چنان در حاشیه های 

کشور جذبه خواهند یافت. 
رییس جمهور بعدی هم چنین می تواند برنامه اصلی 
رییس جمهور اوباما را دنبال کند و تعداد نیروها را به 
1۰۰۰ سرباز در داخل و اطراف سفارت امریکا در 
کابل کاهش بدهد که به جز مشوره دهی در سطح باال 
کار اندکی از پیش خواهد برد. این کار احتماال 6 تا 
8 میلیارد دالر در سال هزینه برخواهد داشت. اما در 
بعید است که به جز کابل جای دیگری  این سطح، 
از  عمده ای  بخش  و  باشد  امان  در  طالبان  نفوذ  از 

حومه های کشور از کنترل کابل خارج خواهد شد.

یا این که رییس جمهور بعدی بر تعداد سربازان در 
لوای  دو  یا  احتماال یک  و  افزود  افغانستان خواهد 
جنگی را با حدود 2۵ هزار سرباز و با هزینه ی حدود 
3۵ میلیارد ]در سال[ و با تالش مشورهی بیشتر دوباره 
]به افغانستان[ خواهد آورد. در این سطح، احتماال 
طالبان عقب زده خواهند شد و حکومت افغانستان 

سطح فعلی کنترل ضعیفش را حفظ خواهد کرد.
این  در  نیرو  اعزام  خواهان  نظر  صاحب  چندین 
پایان  از  پس  که  نیروهایی  شبیه  شده اند،  مقیاس 
جنگ کوریا در کره جنوبی مانده اند. آن جا ]در کره 
جنوبی[، نیروهای امریکایی ای که ماندند در تغییر 
یک اقتصاد ضعیف کشاورزی به یکی از غنی ترین 
اقتصادهای جهان کمک کرد و احتماال چنین چیزی 

می تواند در افغانستان اتفاق بیافتد.
متاسفانه این قیاس یک سلسله نواقص عمده دارد. 
امریکا  ارتش  جنوبی،  کره  مورد  در  این که  نخست 
تهدید خارجی کره شمالی عملکرد کامال  برابر  در 
دفاعی داشت. در مقابل، هدف اعزام نیروهای جدید 
در افغانستان تغییر وضع امنیتی فعلی خواهد بود و 
این یک تعهد بسیار بلندپروازانه تر است. افغانستان 
در یک حالت جنگ داخلی باقی مانده است که در 
آن ایاالت متحده یک جناح عمیقا ناقص – هرچند 
راه  به  دست یابی  می کند.  کمک  را   – ترجیح  قابل 
عین  در  و  است  بعید  هم چنان  مسالمت آمیز  حل 

زمان، تلفات آمریکاییان اجتناب ناپذیر.
جنوبی  کره  جغرافیای  از  افغانستان  که  این  شاید 
دارد.  اهمیت  اندازه  همین  به  نیز  نیست،  برخوردار 
بندر  کره جنوبی یک شبه جزیره است که چندین 
 – را  محصوالتش  می دهد  اجازه  که  دارد  کالن 
باال  سطح  تکنالوژی  یا  تولیدی  کشاورزی،  چه 
کند.  صادر  جهانی  بازارهای  به  زیاد  سهولت  با   –
به خشکه و  افغانستان یک کشور محاط  برعکس، 
تنها محصول آنست که  کوهستانی است و تریاک 
نقل  و  حمل  هزینه های  توجیه  برای  کافی  ارزش 
زمینی و عبور از مرزهای بین المللی برای رسیدن به 

یک بندر دریایی دارد.
برابر  در  افغانستان  نقاط  اکثر  در  این که  سرانجام 
پیشرفت های مورد نیاز در زمینه ی آموزش و پرورش، 
صورت  ایستادگی  قانون  حاکمیت  و  زنان  حقوق 
گرفته و ممانعت می شود که باید به چیزی تغییرشکل 

بیابند که یک کشور مدرن را تشکیل می دهد.
رییس جمهور بعدی مجبور خواهد شد از نیروهای 
انجام  منطقی  ارزیابی  افغانستان یک  در  امریکایی 
با درک هرج و مرج متعاقب،  او،  بدهد. این که آیا 
تعداد نیروها را به ]تعداد مورد نیاز برای محافظت[ 
یک  به  متعهد  این که  یا  بدهد؟  کاهش  سفارت  از 
حضور درازمدت شود که هزینه ی ده سال آن حدود 

]نیروهای[  از  تعدادی  تلفات  و  دالر  تریلیون  نیم 
امریکایی خواهد بود؟

دارند  وجود  بسیاری  امریکاییان  سال،   14 از  پس 
یا  دارند  عاطفی  وابستگی  یا  افغانستان  در  که 
برای  اندازه  همان  به  خودشان  افغان ها  مالی.  منافع 
امریکاییان  حضور  از  هم چنان  اقتصادشان  تقویت 
از  امنیت  برای هرگونه تضمین  استقبال می کنند که 
نیروها  افزایش  پنتاگون  و  می کنند.  استقبال  آن ها 
با  مخالفت  قدرتمند  ابزار  یک  را  افغانستان  در 
بحث هایی خواهد یافت که ارتش باید هم چنان از 

ساختار نیروهایش بکاهد.
اما پرسش های مشکل می مانند. دقیقا، منافع امریکا 
نظر  را  افغانستان  که  افغانستان چیست؟ چیست  در 
مهم تر  تروریستان،  بالقوه  پناه گاه های  دیگر  به 
یک  به  عمل  از  می توانند  امریکایی ها  می سازد؟ 
تعهد درازمدت دیگر چه انتظاری داشته باشند؟ آیا 
بحث های پنج یا ده سال بعد با ]بحث های امروز[ 
متفاوت خواهد بود؟ متاسفانه، رییس جمهور بعدی 
مواجه  خوبی  انتخاب های  با  افغانستان  مورد  در 
انتخابی که کم ترین بدی را داشته  اما  نخواهد بود. 
باشد، در تعیین لحن سیاست خارجی او نقش قوی 

خواهد داشت.
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از آن که 31 مسافر هزاره گروگان گرفته شود، مردم  قبل، حتا پیش  ماه ها 
ولسوالی  اطراف  مناطق  در  طالبان  گسترده ی  حضور  از  جاغوری  ولسوالی 
به  از جمله  این خبرها به گوش تمام مقامات مسئول،  جاغوری خبر دادند. 
گوش آقای اشرف غنی رسید. حکومت این مسئله را نادیده گرفت تا فاجعه ی 
31 مسافر هزاره اتفاق افتاد. حکومت ماه ها از کنار این حادثه عبور کرد و هیچ 
اقدامی برای رهایی مسافرین گروگان گرفته شده نکرد، بی شرمانه سکوت کرد 
تا سرانجام مجبور به معامله با تروریستان شد. حکومت وابستگان تروریستان 

را رها کرد تا مسافرین بی گناه را نیمه دم نجات دهد. 
و  طالبان  تجمع  اما  شد،  انجام  مفتضحش  بسیار  شکل  به  اسرا  تبادله ی 
و  زابل  والیت  ارغنداب  غزنی،  والیت  گیالن  ولسوالی های  در  تروریستان 
ولسوالی خاک افغان هر روز بیشتر و بیشتر شد تا این که این اواخر حضور افراد 
منسوب به داعش نیز تثبیت شده است. بی توجهی عمدی حکومت به قضایای 
گروگان گیری توسط طالبان، باعث افزایش گروگان گیری از مردم جاغوری 
شد. طالبان در دو مورد اخیر، زنان و کودکان را نیز گروگان بردند تا تراژیدی 
اسارت و سکوت حکومت کامل شود. گروگان گیری طالبان و سکوت عمدی 

دولت، باشندگان جاغوری را تا مرز نبرد با تروریستان پیش برد. 
حاال افراد منسوب به داعش نیز به این بازی ها عالوه شده. داعش نه تنها 
با مردم ولسوالی جاغوری مشکل دارد که با طالبان نیز مشکل دارد و چندی 
قبل، خبر توقف و توقیف موترهای حامل سالح داعشیان بدست طالبان نیز 
به نشر رسید. به نقل از سایت خبری خاورمیانه، حتا ولسوال ارغنداب والیت 
زابل گفته بود که متنفذین و بزرگان در صدد حل اختالف میان داعش و طالب 
اند. در کنار این توقف و توقیف موترهای سالح، یکی از رهبران محلی طالبان 
کشته شده و چند تن نیز به اسارت گرفته شده که به صورت قطع، کار افراد 

داعش است.
حکومت وحدت ملی که همیشه به دنبال گروگان گیری از مسافرین هزاره 
سکوت کرده بود، با شنیدن خبر اسارت چند تن از باشندگان مناطق پشتون 
نشین توسط افراد داعش و یا طالب، فوراً هیئت صلح شکل داده و به منطقه 
ارسال کرده است. سوال این است که چرا حکومت وحدت ملی این قدر بی توجه 
به جای هیئت صلح،  اسیران پشتون است؟ چرا  و متوجه  اسیران هزاره  به 
به جای مصالحه ی ظاهری میان تروریستان و مردم جاغوری )که در اصل 
پناه گاه های امن و چهارده  ساله ی  بر  مصالحه میان طالب و داعش است(، 
تروریستان حمله نمی کند؟ مگر معاون سخن گوی رییس جمهور نگفته بود 
که ما با گروهی که مردم افغانستان را بکشد، مصالحه نمی کنیم؟ مگر طالبان 
اکثریت مسافرانی را که اسیر گرفته  اند، را نکشته اند؟ پس مصالحه این جا چه 

معنایی دارد؟ 
سکوت  و  شهروندان  علیه  تهدیدات  به  حکومت  غیرمسئوالنه  نگاه  این 
بلندپایه و  تعهد مقامات  از عدم  تروریستان، حاکی  نفع  به  مغرضانه ی شان 
شخص رییس جمهور به وظایف قانونی شان است. هیئت صلحی که به منطقه 
فرستاده شده، ظاهراً برای جلوگیری از یک جنگ قومی رفته اند اما حقیقت این 
است که پشتون ها به اندازه ی هزاره ها از سوی داعش و طالب تهدید می شوند 
و عماًل میان قصاوت این گروه های تروریستی و سکوت ترس آلود حکومت 
بارها  تأمل اند.  و  نقد  قابل  ولسوالی ها  این  در  نماینده ی حکومت  می سوزند. 
شنیده ایم که نیروهای امنیتی و دم ودستگاه حکومت در فالنی جاها، روزها 
حکومتی و شب ها طالب اند. این مسئله اتهام صرف نیست، نیاز به توجه و 

بررسی دارد. 
حکومت وحدت ملی نباید به این مصالحه ی پوشالی دل ببندد. حتا اگر هیئت 
این حکومت موفق شود که از وقوع یک جنگ قومی جلوگیری کند، هیچ گاهی 
نمی تواند تضمین کند که طالبان بار دیگر مسافرین را به اسارت نبرند و نکشند. 
هیچ  تضمینی وجود ندارد که تا برگشت این هیئت به کابل، داعش بر جاغوری 
حمله نکند. فعل معقول این است که حکومت وحدت ملی از خر نگاه های 
قومی پایین آمده، بر فرمانداری های طالبان و داعش حمله برده تا هم پشتون ها 
و هزاره ها آسوده شوند هم حرفی از جنگ قومی به میان نیاید. تا وقتی که 
حکومت این تهدیدات را نادیده گرفته و قومی عمل کند، طبیعی است که 
آسیاب به نفع طالب و داعش بچرخد و مردم )هزاره و پشتون( در این وسط 

آرد شوند. 
ولسوالی های  باشندگان  سکوت  آن  و  دارد  وجود  هم  دیگر  مسئله  یک 
نیست که کنترل  این هیچ شکی  افغان است. در  ارغنداب و خاک  گیالن، 
اکثر قسمت های این ولسوالی ها به دست طالبان است، آیا طالبان بر مردم این 
ولسوالی ها سهل گرفته و اجازه می دهند که فرزندان شان به مکتب بروند و 
یاد بگیرند که طالب نشوند؟ آیا مردم این ولسوالی ها پذیرفته اند که از طالبان و 
قواعد شان اطاعت کنند؟ آیا داعش این ها را تهدید نمی کنند؟ از این زاویه هم 
باید نگریسته شود. حکومت وحدت ملی توانایی برآمدن از پس این معضل را 

دارد، اگر خیر خویش را در جنگ و ناآرامی ها جست وجو نمی کند.
در اخیر یک بار دیگر باید پرسید که چرا بعد از به اسارت رفتن چند شهروند 

متعلق به قوم پشتون، حکومت فوراً هیئت صلح را می فرستد؟

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

اسارت چند طالب
 و فوریت مصالحه، چرا؟

افغانستان 
و رییس جمهور بعدی امریکا

منبع: الجزیره/ داگالس اولیوانت

ترجمه: حمید مهدوی

سرانجام این که در اکثر 
نقاط افغانستان در برابر 

پیشرفت های مورد نیاز در 
زمینه ی آموزش و پرورش، 

حقوق زنان و حاکمیت قانون 
ایستادگی صورت گرفته و 

ممانعت می شود که باید به 
چیزی تغییرشکل بیابند که یک 
کشور مدرن را تشکیل می دهد.

رییس جمهور بعدی مجبور 
خواهد شد از نیروهای امریکایی 

در افغانستان یک ارزیابی 
منطقی انجام بدهد. این که آیا 

او، با درک هرج و مرج متعاقب، 
تعداد نیروها را به ]تعداد مورد 
نیاز برای محافظت[ از سفارت 
کاهش بدهد؟ یا این که متعهد 

به یک حضور درازمدت شود که 
هزینه ی ده سال آن حدود نیم 

تریلیون دالر و تلفات تعدادی از 
]نیروهای[ امریکایی خواهد بود؟

»جانشین اوباما هرکسی باشد، در طوالنی ترین جنگ امریکا با انتخاب های دشواری مواجه 
خواهد بود«
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از  نوعی  همواره  لیسه ها  اکثر  در  که  می دهد  نشان  افغانستان  در  تحقیق  یک  نتایج 

در  سیاسی  فعالیت  هرگونه  که  است  حالی  در  این  است.  داشته  وجود  سیاسی  فعالیت 

نظام های آموزشی کشور ممنوع می باشد. 

این تحقیق توسط »واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان« در 19 والیت انجام شده و در 

مجموع 136 مکتب را تحت پوشش قرار داده است. 

والیات کابل، قندهار، غزنی، زابل، هلمند، پکتیا، لوگر، وردک، کاپیسا، پروان، تخار، 

تحقیق  این  پوشش  تحت  ننگرهار  و  لغمان  کنر،  هرات،  بلخ،  بدخشان،  بغالن،  قندز، 

بوده اند. 

با  جمعیت آماری این تحقیق 431 نفر شامل 28 معلم و 403 متعلم می باشد و داده ها 

تکنیک مصاحبه بدست آمده است. 

در این تحقیق، سواالت در رابطه با دیدگاه های خود مصاحبه شوندگان نبودند، بلکه در 

خصوص موجودیت فعالیت های سیاسی در مکاتب بودند که توسط مصاحبه شوندگان یا 

اشخاص ثالث مشاهده شده اند. 

انواع فعالیت های سیاسی

انواع فعالیت های سیاسی شامل توزیع جزوه ها و نوشته جات سیاسی، جلسات سیاسی، 

اعتراض  نویسی،  دیوار  عضوگیری،  سیاسی،  خوردهای  و  زد  مشاجرات،  اعتراضات، 

دانش آموزان به آموزگاران و جدل های لفظی می باشند. 

یافته ها  و  نیست  فعالیت های سیاسی یکسان  انواع مختلف  به  پاسخ مصاحبه شوندگان 

نشان دهنده تفاوت پاسخ ها از یک والیت به والیت دیگر می باشند. 

از میان انواع مختلف فعالیت های سیاسی، مشاجرات سیاسی در باال ترین سطح )96.7 

پایین ترین سطح )2،3 درصد( قرار دارند. فعالیت های  درصد( و اعتراضات سیاسی در 

با  38،2 درصد و جلسات سیاسی  نویسی،  دیوار  با 52،3 درصد،  دیگر مثل عضوگیری 

23،2 درصد نیز نسبتاً باال گزارش شده اند. 

گروه های سیاسی فعال

گروه های اسالمی شامل گروه های اسالم گرا و گروه های بنیاد گرا، فعال ترین گروه های 

سیاسی در لیسه ها می باشند. در سطح ملی 81،9 درصد از پاسخ دهندگان در سطح ملی 

حضور این گروه ها در لیسه ها را اطالع داده اند. 

دست کم 75،4 درصد از مصاحبه شوندگان در سطح ملی گفته اند که گروه های جهادی 

در مکاتب فعال هستند.

گروه های قومی- ملی گرا در رده ی بعدی قرار دارند. حضور این گروه ها 51،4 درصد در 

سطح ملی اطالع داده شده است. 

پاسخ  از  درصد   20،6 فقط  می باشند.  ضعیف  نسبتاً  لیسه ها  در  چپی  گروه های  حضور 

دهندگان در سطح ملی، حضور این گروه ها را اطالع داده اند.

مصاحبه  از  درصد   10،2 صرفاً  است.  کم تر  خیلی  مترقی  و  لیبرال  گروه های  حضور 

شوندگان در سطح ملی، حضور این گروه ها را تایید کرده اند. 

حکومتی  غیر  سازمان های  دارند.  متفاوتی  نسبتاً  حضور  مدنی  جامعه  سازمان های 

تمام والیات به استثنای بغالن و بدخشان حضور دارند. در  )انجوها( در مکاتب تقریباً 

سطح ملی 57 درصد از پاسخ دهندگان فعالیت های این سازمان ها را اطالع داده اند. 

حضور گروه های مدافع حقوق زنان 29،1 درصد و گروه های دینی غیرسیاسی 44 درصد 

اعالم شده اند. 

به طور کلی، فراوانی و میزان حضور گروه های مختلف سیاسی از یک والیت به والیت 

دیگر، از شهر به روستا و در نهایت بافت های اجتماعی متفاوت می باشند. 

نتایج

تحت  مکاتب  همه  در  تقریباً  سیاسی  فعالیت  از  نوعی  که  می رسد  نظر  به  کلی  طور  به 

در  شوندگان  مصاحبه  از  درصد   91،8 حدود  است.  داشته  جریان  تحقیق  این  پوشش 

سطح ملی گفته اند که شاهد نوعی از فعالیت سیاسی در لیسه ها بوده اند. بخش دیگری 

از مصاحبه شوندگان گفته اند که راجع به فعالیت های سیاسی از دیگر دانش آموزان در 

مکاتب شان شنیده اند. 

از  بیشتر  اندکی  روستایی  مناطق  و  کوچک  شهرهای  در  لیسه ها  شدن  سیاسی  سطح 

شهرهای بزرگ می باشد. این رقم در شهرهای کوچک، 94،7 درصد، ساحات روستایی 

91 درصد و شهرهای بزرگ 84،6 درصد گزارش شده است. 

والیاتی که تحت تاثیر شورش گری قرار دارند، باالترین درجه فعالیت سیاسی در لیسه ها 

فعالیت های  معرض  در  بیشتر  کشور  شرق  جنوب  و  شرق  جنوب،  در  مکاتب  دارند.  را 

سیاسی می باشند. 

حزب  میان  این  از  دارند.  را  سیاسی  فعالیت  بیشترین  بنیادگرا  و  اسالم گرا  گروه های 

این  دارند.  را  فعالیت  بیشترین  التحریر  حزب  و  جندالله  گروه  طالبان،  گروه  اسالمی، 

هم چنین  و  لیبرال  و  مترقی  احزاب  باشد.  کشور  در  نگرانی  مایه  می تواند  موضوع 

سازمان های مدافع حقوق بشر، حضور محدود در شهرها دارند. 

سیاست در افغانستان حتا در میان جوانان منطقه ای و سمتی باقی مانده است. حضور 

احزاب و سازمان ها سراسری نیست و در مناطق مشخصی محدود می باشند.  

در  سیاسی  فعالیت  مورد  در  را  مشابهی  تحقیق  قبالً  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 

از  نوعی  نشان دهنده  نیز  آن تحقیق  یافته های  بود.  داده  انجام  نیز  دانشگاه های کشور 

رادیکال  اسالم گرای  احزاب  را  حضور  قوی ترین  و  بود  دانشگاه ها  در  سیاسی  فعالیت 

داشتند. 

آموزان  میان دانش  در  را  نیز نظرسنجی ای  افغانستان  استراتژیک  مرکز مطالعات  اخیراً 

گروه های  فعالیت  و  افراط گرایی  رشد  از  نیز  آن جا  در  بود.  داده  انجام  دینی  مدارس 

رادیکال اسالم گرا در مدارس دینی ابراز نگرانی شده بود. 

فعالیت های سیاسی
 در مکاتب افغانستان؛

   شنبه 9 عقرب، 1394سال چهارم شماره 940

تنها  ورزشکار  یک  به عنوان  آرزوهایش  دنبال کردن  اگر  حتا 
زیادی  موانع  بود،  فیزیکی اش  توانایی های  به  مربوط  مسئله ی 
برگزاری  از  پیش  ماه  دو  برای  دارد.  وجود  زینب  مقابل  در 
اولین ماراتون رسمی افغانستان در بامیان در ماه جاری، رژیم و 
تمرین های او محدود به آهسته دویدن در دور حیاط خلوت کوچک 

خانواده اش بود، چرا که دویدن در بیرون ناامن بود. 
اگرچه شرکت در ماراتون برای بیشتر کسانی که در آن شرکت 
تا  نیستند  مجبور  همه  اما  است،  دشوار  و  سنگین  می کنند 
را  او کفش هایش  که  هربار  ساله  زینب 25  که  بدرفتاری هایی 

می بندد تا برای بیرون رفتن آماده شود، تحمل کنند. 
در ماه آگست، او و سه زن جوان دیگر در یک ماراتون غیررسمی 
از دره ی پغمان به کابل شرکت کرد. همین که آن ها وارد پایتخت 
شدند، با توهین هایی روبه رو شدند که هر زن افغانی که جرأت 
انجام کارهایی غیرمعمول در انظار عمومی دارد، با آن ها بمباران 

می شود. 
زینب گفت: »کودکان، ما را سنگ باران می کردند. مردم حرف های 
خانه های تان  در  چرا  روسپی ها،  مانند:  می گفتند،  ما  به  بدی 
نمی مانید؟ شما در حال نابودکردن اسالم هستید«. زنان مجبور 
او  تمرین  پدر شریک  آن،  از  را کوتاه کنند. پس  شدند مسابقه 
نیلوفر، دخترش را از شرکت در مسابقه ی ماراتون بامیان منع کرد. 
افتخار  او می دود،  این که  از  زینب گفت که پدر و مادر خودش 
است  نگران  ورزشکارش  دختر  مورد  در  مادرش  البته  می کنند. 
همراه  می کند،  تمرین  حیاط  اطراف  در  او  که  زمانی  گاهی  اما 

با خواهران زینب به او می پیوندد. برادر او که در آلمان در حال 
تحصیل است، کیک بوکسینگ کار می کند و منظم با دوستانش 

می دود. 
بامیان که سرزمین هزاره ها در افغانستان است، به عنوان امن ترین 
این والیت  شناخته می شود.  مناطق کشور  آزادترین  از  یکی  و 
یک محیط مناسب و طبیعی برای اجرای نخستین مسابقه ی دو 
ماراتون در افغانستان بود که حدود 35 زن، از جمله زینب به عنوان 
تنها زن افغان، در آن شرکت کردند. حدود 80 نفر به طور هم زمان 
آن ها  از  نیمی  که  کردند  شرکت  کیلومتری  رقابت 10  این  در 

دختران بودند. 
 Free to« زینب با یک زن کانادایی و یک بلژیکی از موسسه ی
به  و دختران  زنان  بهبود دست رسی  برای  run«، یک سازمان 

ورزش، همراه بود. زینب تنها 24 ساعت زودتر به بامیان رسیده 
بود که برای خوگرفتن به ارتفاع 3200 متری خیلی دیر است. او 
می دانست که مبارزه ی دشواری پیش رو دارد و در خط آغاز نیز 

مشکل تنفسی داشت. 
آب و هوای مناطق کوهستانی افغانستان در زمستان بی رحمانه 
سرد است. در ماه اکتوبر که سرمای بامیان از مدتی قبل آغاز شده 
بود، آن قدر سرد بود که تعدادی از دونده ها حتا در یک روز روشن 
مسابقه ی  داشتند.  قرار  فشار  تحت  فیزیکی  لحاظ  از  آفتابی،  و 
و  نهرها  درکنار  و  دره های هموار  و  تپه  مسیر یک  در  ماراتون 

ناهمواری هایی با سبزه های پراکنده برگزار شده بود. 
میان  از  و  وسیع  خشک  دشت های  امتداد  در  زینب  دویدن 
نداشت.  خطری  اما  می کرد  توجه  جلب  کوچک،  روستاهای 
دام داران و کشاورزان با کنجکاوی به او نگاه می کردند. کودکان 
خردسال تا زمانی که از نفس می افتادند به دنبال او می دویدند. 
برخی از رقبای مرد، او را به تقلب متهم کردند اگرچه تعدادی از 

آن ها بخشی از مسیر را با موتورسیکلت او را دنبال می کردند. 
زمانی که او به خط پایان نزدیک می شد، مقامات محلی و دیگر 
زنانی که تازه این مسابقه ی 10 کیلومتری را به پایان رسیده بودند، 

او را تشویق می کردند. 
والی بامیان، طاهر زهیر، گفت: »بامیان محلی خوبی برای انجام 

این کارهاست. در مناطق دیگر آن ها کشته می شوند«. 
قبل از ماراتون، زینب در یک لیسه ی محلی دعوت شده بود که 
همه در مورد »خانم زینب« سوال می کردند تا منتظر بودند تا یک 

سخنرانی انگیزه بخش برای دختران ارائه بدهد. 
زینب گفت: »آن ها واقعا آماده ی دویدن هستند. آن ها خیلی قوی 

و سریع تر از من هستند«. 
زینب بعد از نقل مکان خانواده اش به ایران در طول تهاجم اتحاد 
جماهیر شوروی، به عنوان یک پناهنده به  دنیا آمده بود. او در آن جا 
برادرش در سال  با سه خواهر و  بازی می کرد. زینب  بسکتبال 
2004 به افغانستان بازگشت و اکنون نان آور اصلی خانواده است 
و برای »SkateiStan«، موسسه ی خیریه برای ورزش اسکیت بورد 
بین المللی کار می کند و در عین حال در رشته ی روابط بین الملل 
در دانشگاه درس می خواند. پدر او که یک کارگر می باشد، در شهر 

مشهد ایران مانده است. 
ورزش برای زینب تبدیل به ابزاری برای تشویق زنان شده است 
تا هنجارهای فرهنگی جامعه را به چالش کشیده و خود را ابراز 

دوران حکومت  به سختی  که  نسلی  از  فردی  به عنوان  او  کنند. 
یاد می آورند، مردان قدرتمند زیادی را دیده است  را به  طالبان 
که تالش می کنند او را از چند گزینه ی محدود ورزشی که دارد 

منع کنند. 
او در یک باشگاه تکواندوی دختران ثبت نام کرده بود و تا پیش از 
آن که پلیس آن را تعطیل کند آن جا تمرین می کرد. زمانی که او 
»Skateitan« را پیدا کرد، اسکیت بازها مجبور بودند به روحانیان 
محلی اطمینان بدهند که قبل از هر جلسه قرآن می خوانند. زینب 
 »Skateitan«  دویدن را سال گذشته آغاز کرده است. مربیان او در
او را متقاعد کرده بودند برای کمک های مالی رایگان از موسسه ی 
»Free to run« درخواست بدهد تا بتواند در رقابت فوق ماراتون 

در صحرای گبی در چین شرکت کند. 
زینب گفت: »زمانی که من برای فوق ماراتون درخواست دادم، 
تنها یک هدف داشتم: برای بازکردن راه دختران افغانستان –در 
تمام بخش های جامعه اما به طور خاص در ورزش«. انتخاب او و 

دوستش نیلوفر، باعث تعجب آن ها شده بود. 
او گفت: »آن ها گفتند ما تو را نه به خاطر توانایی فیزیکی ات بلکه 
به خاطر ایده هایت پذیرفتیم«. موسسه ی »Free to run« دوره ی 
آموزشی پنج ماهه ای برای زینب فراهم کرده و در ماه می او را به 
چین بردند. او گفت: »زندگی من تغییر کرده است؛ کامال تغییر 

کرده است«. 
بااین حال، به گفته ی بنیان گذار موسسه ی »Free to run« استفان 
کیس، شرکت زینب در ماراتون افغانستان تنها اهمیت نمادین 
ندارد و »فضای زیادی را برای دیگر زنان باز می کند که جای 
پای او را دنبال می کنند«. کیس ادامه داد: »در افغانستان، جایی 
که زنان تا حد زیادی محدود به داخل خانه هستند، زمانی که 
شما می دوید، پیاده روی می کنید و فعالیت های فضای باز انجام 

می دهید، درحال بهسازی فضای عمومی هستید«. 
او که مانند بسیاری از دوندگان مسافت های طوالنی که برای 
باالبردن آستانه ی تحمل روانی و جسمی خود تالش می کنند، 
باور دارد درسی گرفته است که می تواند در تمام زندگی اش اعمال 
کند. او گفت: »همه چیز در ذهن شما اتفاق می افتد. شما مجبور 
نیستید که زیاد تمرین کنید. من آموزشی نداشتم، اما انجامش 

دادم«. 
اما فرصت های برابر در افغانستان، به چیزی بیش از اراده ی مطلق 
بستگی دارد. برای زنان افغان، انحراف از هنجارهای اجتماعی 
اوباش در  و  اراذل  باشد. قتل فرخنده توسط  می تواند خطرناک 
کابل در ماه مارچ یادآوری وحشیانه از این خطرات است. او یک 
معلم قرآن زن بود که بعد از جروبحث با یک روحانی، به توهین 

به مقدسات متهم شد. 
قتل فرخنده سراسر کشور را شوکه کرده بود. در آن زمان، زینب با 
نیلوفر در کوه های خارج از شهرشان تمرین می کرد. زینب گفت: 
»آن روزها خیلی نگران بودم. به کوه نمی رفتم. آموزش را متوقف 

کرده بودم«. 
البته آن ها دو هفته بعد دوباره به تمرین برگشتند. زینب گفت 
ادامه ی تمرین در بیرون قانع کند،  بتواند دوستش را به  او  اگر 
آن ها می توانند آزار و اذیت ها را تحمل کنند. او گفت: »ما به این 

وضعیت عادت می کنیم. ما نباید به آن اهمیت بدهیم«. 

قتل فرخنده سراسر کشور را 
شوکه کرده بود. در آن زمان، 
زینب با نیلوفر در کوه های 
خارج از شهرشان تمرین 
می کرد. زینب گفت: »آن 

روزها خیلی نگران بودم. به کوه 
نمی رفتم. آموزش را متوقف 

کرده بودم«. 
البته آن ها دو هفته بعد دوباره 

به تمرین برگشتند. زینب 
گفت اگر او بتواند دوستش 

را به ادامه ی تمرین در بیرون 
قانع کند، آن ها می توانند آزار 
و اذیت ها را تحمل کنند. او 

گفت: »ما به این وضعیت عادت 
می کنیم. ما نباید به آن اهمیت 

بدهیم«. 

زنان دونده ی افغانستان، 
چالش ها و امیدها

مرتجم: معصومه عرفانی
عرفان مهران

منبع: گاردین/ سان انگل راسموسن

 گروه های مخالف دولت بیشرتین 
فعالیت را دارند



پاکستان  و  افغانستان  در  ویران گر  زلزله ی  از  روز  چند 

که  هستیم  مواجه  سوال  این  با  ما  اکنون  و  است  گذشته 

از  ناشی  رویدادی  به سادگی  را  زمین لرزه  این  می توان  آیا 

رشته ای طوالنی از حوادث زمین شناسی دانست؟ یا مردم 

باشند  داشته  باور  واقعا  می توانند  پاکستان  و  افغانستان 

را  خود  مدارس  و  بیمارستان ها  خانه ها،  این بار  اگر  که 

زمین لرزه ها  با  دیگر  بار  ساختمان ها  این  کنند،  بازسازی 

فرو نخواهد پاشید؟

آوارها،  میان  در  نجات  تیم  کار  آغاز  با  هم زمان 

موجود  اطالعات  و  وقایع  بررسی  به  زمین شناسان شروع 

هندوکش  زلزله ی  علت  از  کامل تری  درک  به  تا  کردند 

تا داشته های مان را در کنار هم  برسند. ما تالش می کنیم 

پیش بینی  برای  بهتری  اطالعات  به  بتوانیم  تا  بدهیم  قرار 

بلندمدت  آینده رسیده و خطرات کوتاه مدت و  زلزله های 

آن در این منطقه را ارزیابی کنیم. 

 دوره ی بازسازی

و  افغانستان  زلزله ی  کشته شدگان  تعداد  که  هم چنان 

ارایه ی  نیز  امداد  بین المللی  گروه  می رود،  باال  پاکستان 

هند  وزیر  کرده اند. نخست  آغاز  را  و کمک ها  حمایت ها 

»نارندارا«، درخواست حمایت و بررسی فوری خسارات 

در افغانستان و پاکستان را داده است. 

صعب العبور  مناطق  در  نجات،  گروه های  کارمندان 

و  کوه ریزش ها  آسیب دیده،  جاده های  از  باید  زلزله زده 

آوارها عبور کنند. در افغانستان، بیش از 7600 خانه در 

اثر زلزله ویران شده اند و در یکی از دورافتاده ترین مناطق 

شمال شرق افغانستان هزاران مجروح برجای مانده اند.

برخالف زلزله ی اخیر  7.6 ریشتری که در سال 2005 

بود  بیشتر  بسیار  زمین لرزه  این  عمق  لرزاند،  را  پاکستان 

کانون  شد.  کم تری  آسیب های  ایجاد  باعث  نتیجه  در  و 

زلزله ی 2005 در حدود 6 مایل زیر سطح زمین بود، در 

عمق  مایل   130 حدود  دیروز  زلزله ی  کانون  که  حالی 

داشت. 

زمین شناسی افغانستان و پاکستان

امتداد کوه های  در  که  ریشتر  بزرگی7.5  با  اخیر  زلزله ی 

هندوکش در افغانستان رخ داد، یکی از چندین زمین لرزه ی 

زمین لرزه  این  است.  گذشته  قرن  در  منطقه  این  بزرگ 

مایلی   130 عمق  در  بود،  معکوس  گسل  آن  علت  که 

هم گرایی  درنتیجه ی  معکوس  گسل  داد.  رخ  زمین  سطح 

این منطقه که هر سال حدود  صفحات هند و اوراسیا در 

40 میلی متر است، ایجاد می شود. این هم گرایی درحدود 

از  هند  صفحه ی  که  زمانی  پیش،  سال  میلیون   100

است.  شده  آغاز  شد،  جدا  و  شکست  گندوانه  ابرقاره ی 

این صفحه در حال حرکت به سمت شمال، در حدود 55 

میلیون سال قبل به صفحه ی اوراسیا برخورد کرد. درحال 

 حاضر، صفحه ی هند در زیر اوراسیا قرار گرفته که منجر 

به باالآمدن رشته کوه های شمالی در آن محدوده، گسله ی 

رانشی چشم گیر، و ناپایداری زمین در این منطقه می شود. 

به  منجر  قاره ای،  صفحه ی  دو  باورنکردنی  برخورد  این 

شده  هندوکش  کوه های  و  هیمالیا  کوه های  شکل گیری 

زلزله  این  مایلی   130 متوسط  عمق  خوش بختانه  است. 

زمین  سطح  به  رسیدن  از  پیش  آن  شدت  انتشار  موجب 

شده و صدمات آن را در مقایسه با زلزله ای با شدت مشابه 

در عمق کم تر، محدود کرده است. 

آینده ی زمین لرزه های افغانستان

قابل توجهی  میزان  آزادشدن  علی رغم  هفته  این  زلزله ی 

ادامه  مدتی  برای  زیاد  به احتمال  سطحی،  تغییرشکل  از 

پیدا می کند. زمین لرزه هایی به بزرگی  7+ در 150 مایلی 

نتیجه ی همان  زلزله ی اخیر ثبت شده اند. این زمین لرزه ها 

میلیون سال گذشته   55 برای  که  است  برخورد صفحه ها 

داشت.  خواهد  ادامه  نیز  دور  آینده های  برای  و  داده  رخ 

برای چند  را  تقریبا غیرممکن است زمین لرزه ها  متاسفانه، 

پیش بینی های  از  بسیاری  پیش بینی کرد.  یا سال  ماه  روز، 

و  بوده  اشتباه  آن  زمان  یا  است  بوده  نادرست  یا  زمین لرزه 

استفاده ی کمی برای مردم داشته اند. 

در  اخیر  مورد  مانند  زمین لرزه هایی  پیش بینی  برای 

برای  دارد.  وجود  قابل توجهی  دشواری های  افغانستان، 

پیش بینی یک زمین لرزه، باید از مقاومت کششی سنگ ها، 

فشار دیفرانسیل و بسیاری از عوامل دیگر آگاهی داشت. 

تا عمق بیش از 100 مایلی سطح  باید  این موارد را  تمام 

اما  محدود  ابزارهای  به  نیاز  که  ساخت  مشخص  زمین 

باورنکردنی برای بررسی زمین زیر پای ما دارد. 

از  را  ما  درک  هم چنان  سطح  زیر  داده های  که  هم چنان 

این  که  باشیم  امیدوار  می توانیم  می برند،  باال  زمین لرزه 

کند  فراهم  پیش بینی  قابل  مدل  یک  به سوی  را  ما  داده ها 

که برای مناطق ویران شده ی زلزله خیز امید خلق می نماید. 

یکی از دوستان من عبارتی دارد که می گوید زمین شناسی 

بد است چرا که هربار اتفاق می افتد مردم صدمه می بینند. 

کند  وادار  را  ما  باید  که  است  چیزی  همان  دقیقاً  این 

به عنوان یک جامعه، به یادگیری در مورد جهان اطراف مان 

ادامه بدهیم تا در نتیجه بتوانیم ]به[ درک بهتر از جهان مان 

نیاز دارند کمک کنیم. یک تالش  رسیده و به کسانی که 

تخریب های  که  کند  خلق  را  امید  این  می تواند  متمرکز 

کم تر  افغانستان،  اخیر  زلزله ی  مشابه  زلزله هایی  آینده ی 

شوند.

5

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

zaki.daryabi2@gmail.com              صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

                                     jawad.najee@gmail.com                                          سردبیر: جواد ناجی
دبیر خبر: عصمت اهلل سروش 

مسئول خبرها و گزارش های شمال: اختر سهیل                           
ویراستار: الیاس نو اندیش

صفحه آرا:  صمیم صالحی و هادی دریابی
بازاریاب: محمد حسین جویا    0767152062

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک شورا 

شماره تماس:0789645160
مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

یادداشت های سخیداد هاتف

طالبان،  با  پوچ  بازی  سال  سیزده  از  پس  اکنون، 
گفت وگوهای  که  است  شده  روشن  کامال  دیگر 
بیش  دردناکی  مضحکه ی  گروه  این  با  صلح 
مرگ مالعمر کسی شک  از  پیش  تا  اگر  نیست. 
پاکستان  دولت  مطلق  بنده ی  طالبان  که  داشت 
اراده ی  یا  اند و در هیچ زمینه یی نمی توانند نظر 
مرگ  شدن  افشا  از  پس  باشند،  داشته  مستقلی 
این  باشد.  نمانده  تردیدی  باید  دیگر  مالعمر 
عنوان  به  را  منصور  اختر  مال  پاکستانی ها  که 
را  طالبان  اکثر  و  برکشیدند  طالبان  جدید  رهبر 
نیز نشان داد  بیعت کنند،  او  با  مجبور کردند که 
گمان  گذشته  در  که  آن  از  بیش  حتا  طالبان،  که 

می رفت، بنده ی پاکستان اند.
رسیده  نتیجه  این  به  افغانستان  دولت  اگر  حال، 
)از روی نشانه های عینی و قابل اعتماد( که دولت 
پاکستان پس از سال ها نیرنگ بازی و دروغ گویی 
صلح  آمدن  به  که  است  آماده  راستی  به  اینک 
برای  واقعی  نیت  و  کند  کمک  افغانستان  در 
از  گفتن  سخن  آن گاه  دارد،  طالبان  کردن  مهار 
مذاکرات صلح شاید معنا داشته باشد. آن هم نه 
گفت وگو با طالبان، بل با پاکستان. اما اگر همه ی 
نشانه ها حکایت از آن دارند که پاکستان جریان 
داعش  و  طالبان  دست  به  افغانستان  کردن  نابود 
را سرعت و شدت بخشیده است، مذاکره حتا با 
با  مذاکره  به  رسد  چه  بی معناست،  هم  پاکستان 

نوکران پاکستان یعنی طالبان.
با  ملی، در گفت وگو  امنیت  اتمر، مشاور  حنیف 
بی بی سی طالبان را تروریست خواند و ادعا کرد 
که طالبان را هیچ وقت به نام دیگری یاد نکرده 
آیا  دارد(.  مناقشه  جای  ادعا  این  البته  )و  است 
نتیجه رسیده که  این  به  امنیت ملی واقعا  مشاور 
باید  و  کرد  نمی توان  مذاکره  پاکستان  طالبان /  با 
یا  شکست؟  نظامی  خشونت  با  را  طالبان  کمر 
را  ملی  امنیت  مشاور  داخلی  اعتراض  نشانه های 
موج  این  فرونشستن  تا  حداقل  که  کرده  وادار 
اعتراضات در باره ی طالبان با زبان درشت سخن 
بگوید اما دست خود را هم چنان نرم و پذیرا نگه 
دارد؟ اقدامات دولت در روزها و هفته های آینده 
نشان خواهد داد که با کدام یک از این گزینه ها  

سر و کار داریم.

زبان درشت
 و دست نرم














زلزله در افغانستان و پاکستان:
 آیا امروز یک آغاز است؟

   شنبه 9 عقرب، 1394سال چهارم شماره 940

هم چنان که داده های زیر سطح هم چنان 
درک ما را از زمین لرزه باال می برند، 

می توانیم امیدوار باشیم که این داده ها 
ما را به سوی یک مدل قابل پیش بینی 

فراهم کند که برای مناطق ویران شده ی 
زلزله خیز امید خلق می نماید. یکی از 
دوستان من عبارتی دارد که می گوید 

زمین شناسی بد است چرا که هربار اتفاق 
می افتد مردم صدمه می بینند. این دقیقًا 
همان چیزی است که باید ما را وادار 

کند به عنوان یک جامعه، به یادگیری در 
مورد جهان اطراف مان ادامه بدهیم تا در 
نتیجه بتوانیم ]به[ درک بهتر از جهان مان 
رسیده و به کسانی که نیاز دارند کمک 
کنیم. یک تالش متمرکز می تواند این 

امید را خلق کند که تخریب های آینده ی 
زلزله هایی مشابه زلزله ی اخیر افغانستان، 

کم تر شوند.

مرتجم: معصومه عرفانی
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پایتخت  ویانا  گذشته  روز  روز:  اطالعات 
امریکا،  خارجه  وزیران  نشست  میزبان  اتریش 
روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران در مورد 

یافنت راه حل برای بحران سوریه بود.
و  حل  در  را  نفوذ  بیشرتین  که  کشورها  این 
فصل بحران سوریه دارند، بارها نشست برگزار 
بشار  دولت  حامیان  از  که  ایران  اما  کرده اند 
اسد است برای نخستین بار در چنین نشستی 

رشکت داشت. 
نشست،  در  حارض  کشورهای  خارجه  وزیران 

موضع گیری های متفاوت داشته است. 
این  در  امریکا  موضع  سی،  بی  بی  از  نقل  به 

قدرت  از  باید  اسد  بشار  که  بوده  این  نشست 
این  که  نیست  نیازی  اما  کند،  گیری  کناره 

موضوع قبل از یک دوره انتقالی رخ دهد.
عربستان سعودی گفته است بشار اسد باید »در 
یک برنامه زمانی مشخص« و قبل از برگزاری 
هر انتخاباتی برای ایجاد دولت جدید از قدرت 

کناره گیری کند.
از  باید  اسد  بشار  که  است  گفته  نیز  ترکیه 
قدرت کناره گیری کند، هر چند می تواند برای 

یک دوره منادین شش ماهه بر رس کار باشد.
فارس و حامیان غربی  کشورهای حوزه خلیج 
اسد  بشار  که  گفته اند  سوریه  دولت  مخالفان 

منی تواند  او  کند،  گیری  کناره  قدرت  از  باید 
بخشی از روند سیاسی سوریه باشد.

برای  را  اسد  بشار  نباید  که  گفته  روسیه 
داد.  قرار  فشار  تحت  قدرت  از  کناره گیری 
مردم سوریه باید در یک انتخابات در این باره 

تصمیم گیری کنند.
کناره  از قدرت  نباید  اسد  بشار  ایران گفته که 
درباره  خودشان  باید  سوریه  مردم  کند.  گیری 

آینده سیاسی این کشور تصمیم گیری کنند.
اعالم کردند  پیشرت خربگزاری ها  از سویی هم، 
از  وین  امروز  مذاکرات  جریان  در  ایران  که 
برگزاری  و  ماهه  شش  انتقالی  دوره  یک  طرح 
جمهور  رییس  رسنوشت  درباره  که  انتخاباتی 
کرده  حامیت  می کند،  گیری  تصمیم  سوریه 

است.
امیر  حسین  از  نقل  به  ایران  رسانه های  اما 
وزارت  آفریقایی  عربی  معاون  عبداللهیان، 
»موافقت  به  مربوط  گزارش  های  ایران،  خارجه 
ریاست  از  اسد  بشار  کناره گیری  با  ایران 
جمهوری سوریه در طی شش ماه« را تکذیب 

کرده است.
بین املللی  مذاکرات  و  گذشته  روز  نشست 
داخلی  جنگ  به  دادن  پایان  هدف  با  دیگر 

سوریه تشکیل شده است. 
حامیت  اسد  بشار  دولت  از  ایران  و  روسیه 
کناره  خواهان  دیگر  کشورهای  و  می کنند 
گیری اسد از قدرت می باشند و باری حتا او را 

به جنایت  جنگی متهم کرده اند.

که  پناه جویان  سیل آسای  موج  روز:  اطالعات 
روان  اروپا  طرف  به  تاکنون  جاری  سال  آغاز  از 
اند، هزاران نفر از پناه جویان تالش می کنند تا از 
اروپا  به  را  اژه خود  طریق مسیر خطرناک دریای 

برسانند.
به نقل از رادیو زمانه، سازمان بین املللی »نجات 
کودکان« اعالم کرده است که در دو ماه گذشته 

بیش از ۷۰ کودک در این مسیر غرق شده اند.
مهاجرت  بین املللی  سازمان  گزارش  براساس 
)IOM( از ماه جنوری سال جاری میالدی تا ماه 
اکتوبر حدود ۵۶۰ هزار نفر از طریق دریا به یونان 

رفته اند که بسیاری از آن ها کودکان بوده اند.
وب سایت  در  شنبه  پنج  روز  به  که  گزارشی  در 
نرش  به  کودکان«  »نجات  بین املللی  سازمان 
رسیده، آمده است که در میان این کشته شدگان 
گذشته  هفته ی  چهارشنبه  روز  به  کودک  هفت 

جان خود را از دست داده اند.
در این روز قایقی با حدود ۲۸۰ رسنشین پناه جو 
اژه  دریای  در  یونان  لسبوس  جزیره  نزدیکی  در 
هفت  بر  افزون  رویداد  این  در  شد ه اند.  غرق 
 ۳۴ دست کم  و  کشته  نیز  بزرگسال  دو  کودک، 

نفر مفقود می باشند.
با رسیدن فصل رسما در مسیر کشورهای بالکان، 
پناه جویان را با خطرات جدید رسما مواجه کرده 

است که نگرانی ها را به بار آورده است.
عبور  که  داده اند  هشدار  برش  حقوق  فعاالن 
پیش  در  که  رسمایی  و  زمستان  با  پناه جویان 

است خطرناک تر نیز خواهد شد.
سازمان  ارتباطات  مدیر  اوسالیوان،  کیت 
»دیدن جنازه  گفته:  »نجات کودکان«  بین املللی 

شاعرانه  جزایر  سواحل  بر  کودکان  و  نوزادان 
اندوه بار است.«

اروپای  به کشورهای  رسیدن  برای  که  پناه جویان 
رس  پشت  را  رسما  و  دریا  خطر  پر  مسیرهای 
و  عراقی  بعد  و  سوری  شان  بیشرت  می گذارند 

می باشند. افغانی 

در  که  چین  کشور  روز:  اطالعات 
سال 199۷ سیاست تک فرزندی را 
این سیاست  اکنون  بود،  تایید کرده 
را لغو و زوج جای چینی پس از این 

می توانند دو فرزند داشته باشند.
داده  گزارش  شین هوا  خربگزاری 
است که این سیاست رسامً از سوی 

دولت چین لغو شده است.
زوج  هر  گذشته  سال   ۳۶ طول  در 
فرزند  یک  داشنت  حق  تنها  چینی 
این مدت هر  و در طول  داشتند  را 
تخطی  قانون  این  از  که  خانواده ی 
چون  مجازات  مورد  بود،  کرده 
محرومیت  هم  یا  جریمه  از از اشتغال قرار می گرفتند. پرداخت  بسیاری  دیگر  ماه  نه  از  پس 

کودکان و جوانان چینی که پیش از 
این خواهر یا برادری نداشتند، یگانه 
خواهر یا برادر خود را خواهند دید.
سیاست تک فرزندی از سال 19۷9 
رسسام آور  نرخ  کاهش  هدف  با  و 
درآمد؛  اجرا  به  چین  در  جمعیت 
کاهش  نگرانی  اواخر  این  در  اما 
افزایش  و  کارگر  قرش  جمعیت 
شامر ساملندان چینی، دولت پکن 
فرزندی  تک  سیاست  لغو  به  را 

واداشت.
سیاست  اتخاذ  گزارش ها،  براساس 
تک فرزندی تاکنون مانع تولد ۴۰۰ 

میلیون نوزاد چینی شده است.
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بگو مگو از

وزير امور شهر سازي افغانستان در حايل كه سخت به ساختامن هاي 

رس به فلك كشيده ايران خريه شده بود، به حرف هاي معني وزارت راه و 

شهرسازي ايران گوش مي داد و به اين كه او با افتخار كامل مي گفت: 

»آقاي وزير اين همه آبادي و پيرشفت در نتيجه زحامت مردم ايران و 

انقالب شكوهمند اسالمي ماست.«

كمي آن سوتر كارگري افغان در تعمري بيست منزله اي در غم نان شب و نگران از فرداي نامعلوم 

خود به صدها تعمري ديگري مي نگريست كه آثار دستانش بر روي خشت خشت همه آبادي هاي 

ايران حك شده است.

هنوز موج شادي در چشامن معاون شهرسازي ايران و لبخند حريت انگيز بر لبان وزير شهرسازي 

افغانستان ديده مي شد.

سهم ما از زندگی...

گویی رسنوشت مارا براین رسشته است که:

سهم ما از تاریخ، سهو و صباوت و رساشیبی باشد. 

سهم ما از دین، سینه دریدن و سینه زدن و سنگ رسی باشد.

سهم ما از آگاهی و خرد ورزی، سکوت و سفاهت و سبک رسی باشد.

سهم ما از سیاست ُمُدن، رسازیری و رسافگندگی و سوداگری باشد.

سهم ما از ثروت، سوداگری خون و تریاک و صیانت این خاک باشد.

سهم ما از مهربانی و مدارا، سیه دلی و سنگ وارگی و سعایت باشد.

سهم ما از عشق، سنگ سار ورسبریدن و سُبعیت باشد.

سهم ما از جهان، رس به زیری و رسبارگی و رسگشتگی باشد.

و... سهم ما از زندگی، رسما و سیاهی و سوگواری باشد!

بیزایید، نزایید

بخشش باشه کمی محتوا را بازبان نزدیک به خودش عنوان کردم. 

گپ این است که رهربان چین در گذشته برای کنرتل جمعیت امر 

زاییدن تک فرزندی را داده بود اما امروز این فیصله را لغو کرده  

گفته اند که می شه خانم ها دوتا فرزند در شهرها و در روستاها چند تا را به دنیا آورند.

مردم چین عجب مخلوقات مطیع و تابع اند هردو فرمان را عملی کرده و می کنند. امروز مسافر 

چینی راز موفقیت جامعه چین را، صداقت حاکامن، و تبعیت مردمان، شان می دانستند. 

حکومت و مردم سخت کوشند و به شدت پا بند قوانین و مقررات. پیرشفت چین رازهای 

زیادی دارد. ما، سی میلیون جمعیت را تغذیه منی توانیم و صدها هزار گشنه، گدا و معتاد 

داریم اما چین یک میلیارد و چهار صد میلیون آدم را سیر و اداره می کند.

کاریکاتوری، هواپیامهای غول پیکر چینی را در آسامن آمریکا نشان می دهد و می نویسد که 

چین آمریکا را مبباران امتی می کند، ناگهان با بازشدن پنجرهای زیرین طیاره ها، میلیاردها 

اسباب بازی و دیگر تولیدات چینی متامی آسامن آمریکا را پوشانده و فضای آمریکا را تسخیر 

می کنند.

را  رسزمین  یک  در  دوسیستم  که  است  کشوری  یگانه  دنیا  در  است.  عامل  اعجوبه  چین 

می چالند و حاال هم در تولید نسل و زاییدن، برنامه ریزی کرده است چنان چه در تک زایی 

و تک فرزندی پروگرام داشت. شام چه رازهای پیرشفت را می دانید و چه تبرصه درباره چین 

دارید؟ 

قول اردوی »تندر« کجاست؟

براساس تقسیامت کشوری، تأمین امنیت والیت غزنی و ولسوالی های 

تابعه آن بر عهده قول اردوی تندر گذاشته شده است، این قول اردو 

که در والیت پکتیا مستقر می باشد، در قبال تأمین امنیت ولسوالی های 

هزاره نشین والیت غزنی، کوچک ترین احساس مسئولیت منی کند، 

فرقه 14 غزنی را که فرمانده اش جرنال علی اکرب قاسمی بود، توسط کرزی منحل گردید!

مدت یکسال است که امنیت ولسوالی های جاغوری، مالستان، قرباغ و ناهور به شدت از سوی 

تروریست ها مورد تهدید قرار گرفته و مسیرهای مواصالتی این ولسوالی ها به شدت ناامن شده 

است، به گونه ای که چندین بار باشندگان این ولسوالی ها توسط تروریست ها تیرباران و گروگان 

گرفته شده اند، اما مسئولین قول اردوی تندر، هیچ اقدامی را انجام نداده اند.

حتا در دو هفته اخیر که هزاران تروریست داعش و طالب در مرزهای جاغوری تجمع و قصد 

حمله بر جاغوری را دارند، قول اردوی تندر نه تنها نیرویی را برای مقابله با تروریست ها به جاغوری 

نفرستاده است، بلکه حتا برای بررسی اوضاع امنیتی و شناسایی توانایی تروریست ها و راهکار 

مقابله با آنان نیز به جاغوری سفر نکرده اند، گویا این که جاغوری جزو والیت غزنی و در حوزه 

تحت کنرتل دولت و قول اردوی تندر منی باشد، دولت مرکزی نیز به جای اعزام نیرو برای رسکوب 

تروریست ها، هیئت صلح را به جاغوری فرستاده است!!!

امنیت  تأمین  برای  تا  را تحت فشار قرار دهند  باید محقق، دانش و جرنال مراد  پ.ن: مردم 

هزارجات، اقداماتی را انجام دهند!

نقشه یی از غزنی را به دست آورده ام که در سال 1942 در انگلستان به 

چاپ رسیده است. یعنی دقیقا 73 سال پیش از امروز. باورکنید خیلی 

تعجب کردم وقتی اطالعاتش را در مورد توپوگرافی، نام های روستاها 

انگلیس ها  می خواندم.  جغرافیه  این  روستاهای  در  قومی  ترکیب  و 

اطالعات خیلی دقیق تر و بهرت در سال 1941 داشته اند که هنوز و پس 

از 73 سال اداره احصائیه ما در سال 2015 ندارد. بعضی ازین روستاها حاال دریک ترکیب جدید 

اند که حتی باور کردنی نیست!

  Mehdi Saqib     

Hamza Vaezi

Mohammad Nateqi

نسيم جعفری

  Aziz Rafiee   









نشست با حضور ایران برای حل بحران سوریه
 در ویانا برگزار شد

در دو ماه گذشته بیش از ۷۰ کودک پناه جو
 در دریای اژه غرق شده اند

پس از 36 سال زوج های چینی می توانند دو فرزند داشته باشند

خبرهای خارجی   شنبه 9 عقرب، 1394سال چهارم شماره 940



۷

اسپورتینگ  در  رونالدو  سابق  هم تیمی  سمدو،  خوزه 
لیسبون و یکی از دوستان صمیمی وی، در مصاحبه با 
"TalkSpOrT"، ادعای جالبی را در مورد فوق ستاره رئال 

مطرح کرد.
 1۷ رونالدوی  با  لیسبون  اسپورتینگ  در  زمانی  سمدو 
ساله هم تیمی بود و حاال سال های پایانی فوتبالش را در 

تیم شفیلدونزدی می گذراند. 
رونالدو  مورد  در  و   "TalkSpOrT" با  مصاحبه  در  او 
گفت: رونالدو از بازی برای رئال لذت می برد و در این 
تیم خوشحال است اما به هامن اندازه هم عاشق فوتبال 
انگلیس و مردم این کشور است. او آرزو می کند که ای 
کاش رئال مادرید یک تیم انگلیسی بود. رونالدو دوست 
ندارد فوتبالش را در کشوری غیر از انگلیس متام کند 
و به همین دلیل معتقدم که دیر یا زود، به فوتبال جزیره 

بر می گردد. 

که  کرد  عنوان  بارسلونا  باشگاه  سابق  رئیس  الپورتا،  خوان 
فروش  به  ولی مسی هرگز  دارد  نیامر وجود  فروش  احتامل 

نخواهد رسید.
به  میادین  از  به دلیل مصدومیت  اخیر  مسی در هفته های 
دور بوده ولی به دلیل مشکالت مالیاتی که در اسپانیا برایش 
پیش آمده، شایعه پیوستنش به لیگ برتر شنیده می شود. 
نیامر نیز از منچسرتیونایتد پیشنهاداتی در اختیار دارد و او 
هم مشکالت مالیاتی زیادی در بارسلونا تجربه کرده است. 
با این حال، الپورتا جدایی مسی را غیرممکن می داند ولی 

معتقد است که احتامل جدایی نیامر وجود دارد.
او گفت: مسی هیچ گاه بارسا را ترک نخواهد کرد. باشگاه 
رئیس  وقتی  است.  شده  او  احساسات  و  قلب  از  بخشی 
قابل  که  کردم  دریافت  زیادی  پیشنهادات  بودم،  باشگاه 
قرارداد  فسخ  رقم  می خواست  که  بود  اینرت  آن  توجه ترین 
مسی را بپردازد ولی ما موافقت نکردیم. رشایط نیامر متفاوت 
نیست ولی رئیس  باشگاه خوب  اقتصادی  است. وضعیت 
فعلی باشگاه،  برای ایجاد تناسب در درآمد و خرج باشگاه، 
که  دهد  افزایش  را  دارایی ها  یا  بفروشد  را  بازیکنان  باید  یا 
بهرتین راه حل فروش بازیکن است. صحبت هایی از پیشنهاد 
منچسرت شنیده می شود ولی متام این صحبت ها به خاطر 

اشتباهات مدیران فعلی تیم است. 

رضبات  در  میدلزوبورو  مقابل  شکست  با  منچسرتیونایتد 
پنالتی، از دور رقابت های جام اتحادیه انگلیس کنار رفت.

شاگردان لوئیس فان خال که فصل گذشته هم با شکست 
برابر ام کی دانز، وداع زودهنگامی با جام اتحادیه داشتند، این 

فصل هم خیلی زود از دور این رقابت ها کنار رفتند.
بر شدت  رفته  رفته  اما  آغاز کردند  متعادل  را  بازی  تیم  دو 
حمالت دو تیم افزوده شد تا این که در دقیقه 1۷  میدلزبورو 
به  فرند راهی  اما رضبه  برسد  بازی  اول  به گول  می توانست 

دروازه رسخیو رومرو پیدا نکرد. 
در ادامه هر دو تیم موقعیت هایی برای گول زنی داشتند اما 
هیچ یک از آن ها تبدیل به گول نشد و نیمه اول  بدون گول 

به پایان رسید. 
روند بازی در نیمه دوم تغییر نکرد و هر دو تیم موقعیت های 
نصفه و نیمه ای روی دروازه هم ایجاد  کردند اما باز هم توپی 
از خط دروازه ها عبور نکرد. البته در دقیقه ۶۵، روی اشتباه 
رومرو در دفع توپ،  چیزی منانده بود میدلزبورو به گول برسد 

اما با خوش شانسی دروازه شیاطین رسخ بسته ماند. 
در نهایت در نیمه دوم هم توپی از خط دروازه ها عبور نکرد 

و بازی به وقت های اضافی کشیده شد. 
تالش دو تیم برای رسیدن به گول در وقت های اضافی بازی 
در  این  دیدار  ترتیب رسنوشت  این  به  تا  بود  بی نتیجه  هم 

رضبات پنالتی رقم بخورد. 
در رضبات پنالتی بازیکنان یونایتد عملکرد ضعیفی داشتند 
تا  شدند  مغلوب   1-۳ پنالتی،  رضبه   ۳ دادن  دست  از  با  و 

میدلزبورو راهی مرحله بعد این رقابت ها شود.

ماسکرانو فریب کاری مالیاتی خود را
 تایید کرد

پدرو خواهان بازگشت به بارسلونا

بایرن مونیخ خواهان
 جذب دنی کارواخال

دی ماریا: 
رئال تغییرات زیادی کرده

ژکو: 
هیگواین بهرتین بازیکن رسی A است

رودریگز: 
می دانیم چگونه بارسا را شکست دهیم

اوبامیانگ:
 اگر رونالدو50 گول می زند، چرا من نتوانم؟

پاسخ گویی  برای  دیروز  ماسکرانو  خاویر 
نسبت به اتهامات فریب کاری مالیاتی خود 

در دادگاهی در بارسلونا حضور یافت.
خود  وکیل  همراه  بارسلونا  آرژانتینی  ستاره 
در دادگاه حضور یافت تا در مقابل قاضی، 
یک  او  باشد.  خود  اتهامات  پاسخ گوی 
ساعت بعد دادگاه را ترک گفت و با یک 
طبق  شد.  بارسلونا  مترین  راهی  تاکسی 
ادعای رسانه های اسپانیا و به نقل از منابع 
این  در  ماسکرانو  دادستانی،  به  نزدیک 
جلسه، دو فقره فریب کاری مالیاتی خود را 

پذیرفته است.
این ستاره باتجربه آرژانتینی متهم است که 
درآمد حاصل از حق انتشار  تصاویرش را از 
طریق شخص سومی که در منطقه معاف 
از مالیات ساکن بوده، از اظهارنامه مالیاتی 
کرده  حذف  اش   ۲۰1۲ و   ۲۰11 سال  های 

است. 
اعالم  پیش  چندی  اسپانیایی  رسانه های 

این  این که  از  و پس  قبل  ماه   ۲ که  کردند 
او  به  شد،  اعالم  بار  اولین  برای  موضوع 
که  کرد  پیشنهاد  اسپانیا  مالیه ی  وزارت 
هزار  به همراه ۲۰۰  را  یورو  میلیون   1.۵ این 
که  می رفت  انتظار  جریمه  بپردازد.  یورو 
این پیشنهاد از جریمه بیشرت ماسکرانو در 
جلوگیری  او  شدن  شناخته  مقرص  صورت 

 کند. 
در  مالی  جرایم  عمومی  بازپرس  دفرت 
پرداخت  عدم  برای  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
از  درآمدش  از  اظهار  بازیکن  این  مالیات، 
کمپانی  یک  طریق  از  که  نایک  کمپانی 
جزیره  در  دیگری  کمپانی  و  آمریکا  در 
این  از  کرد.  خودداری  پرتگالی  مدیرا، 
طریق، ماسکرانو در سال ۲۰11، از پرداخت 
سال  در  و  یورو   ۵۸۷۸۲۲ مبلغ  به  مالیاتی 
کرد.  خودداری  یورو   9۶۸9۰۷ به  مبلغ   ۲۰1۲
  ماسکرانو و باشگاه بارسلونا هنوز در مورد 

این اتفاق اظهار نظری نکرده اند. 

پدرو، هافبک چلسی از پیوسنت به این تیم 
پشیامن شده و قصد بازگشت به بارسلونا را 

دارد.
چلسی  به  بارسلونا  از  تابستان  در  پدرو 
کسب  برای  زیادی  انگیزه های  و  پیوست 
قهرمانی  عنوان  مدافع  با  قهرمانی  عنوان 
با این حال، رشایط به نفع  انگلیس داشت. 
آن ها  و  نخورد  رقم  شاگردانش  و  مورینیو 
جدول  پانزدهم  رده ی  در  حارض  حال  در 
قرار گرفته اند. هم چنین با شکست مقابل 

نیز  اتحادیه  جام  از  آبی ها  سیتی،  استوک 
کنار رفتند و رشایط شان بدتر از قبل شد.

این  از  پدرو  که  کرد  فاش   FIchajeS حال 
بازگشت  خواهان  و  شده  پشیامن  انتقال 
آن جا  از  را  فوتبال  که  تیمی  بارسلونا،  به 
تعدد  با  که  نیز  بارسلونا  است.  کرده  رشوع 
شده،  روبرو  جاری  فصل  در  مصدومیت 
مطمئنا از بازگشت پدرو که چهره ی موثری 
در طول چند سال اخیر در پیراهن آبی اناری  

بوده استقبال خواهد کرد.

بایرن  پیشنهاد  از  خرب  اسپانیا  رسانه های 
مدافع  کارواخال،  دنی  جذب  برای  مونیخ 

راست رئال مادرید دادند.
را  کارواخال  دارند  نظر  در  آملان ها 
راست  دفاع  پست  در  رافینیا  جانشین 
بوندس  در  فصل  یک  کارواخال  کنند. 
لیگا توپ زد و بهرتین دفاع راست بوندس 
و  بازگشت  رئال  به  سپس  او  شد.  لیگا 
را  تیم  این  در  حضورش  فصل  سومین 
و  دانیلو  حضور  با  ولی  می کند  سپری 

کارواخال  برزیلی،  مدافع  خوب  عملکرد 
نیمکت نشین شده است.

روزنامه aS مدعی شد که بایرن پیشنهادی 
کارواخال  ولی  و  داده  ارائه  او  برای جذب 
 ۲۰۲۰ سال  تا  او  ندارد.  را  رئال  ترک  قصد 
با باشگاه قرارداد دارد و هم چنین رئال نیز 

منی خواهد او را بفروشد.
بایرن در صورت مصمم بودن برای جذب 
خواهد  رو  پیش  سختی  کار  کارواخال، 

داشت.

ژرمن  سن  پاری  هافبک  دی ماریا،  آنخل 
مدعی شد که رئال مادرید نسبت به زمانی 
تغییرات زیادی  باشگاه را ترک کرده  او  که 

کرده است.
دی ماریا در مصاحبه با مارکا درباره حضورش 
در مادرید صحبت کرد و عنوان کرد که رئال 
نسبت به آن دوره، دچار تغییرات زیادی شده 

است.
فکر  شده.  عوض  خیلی  مادرید  گفت:  او 
و  فراز  بودم،  آن جا  سال هایی که  می کنم 
بود،  عالی  داشتیم. سال آخر  زیادی  نشیب 

مخصوصا بردن دسیام. بازی کردن در پاری 
سن ژرمن با بازی کردن تحت هدایت کارلتو 
ماست  اختیار  در  توپ  کارلتو،  با  دارد.  فرق 
ولی به دنبال ضدحمله هستیم. این سبک 
بیشرت شبیه به بارسلوناست. این که توپ را 
بدهید  هم  به  کوتاه  پاس های  و  دارید  نگه 
را عالی  کار  این  داشتیم که  بازیکنانی  زیرا 
ژرمن  سن  پاری  در  فشار  می دادند.  انجام 
کمی کم تر از رئال است. فشار مادرید برای 
باشگاه  از رئیس  بود و  بردن چمپیونزلیگ 

رشوع می شد. 

از گونزالو  به متجید  رم  مهاجم  ادین ژکو، 
هیگواین پرداخت و گفت که او به همراه 
بازیکنان  ترین  خطرناک  پیانیچ،  میرامل 

رسی a هستند.
که  کرد  عنوان  ژکو  اینرت،  با  دیدار  از  پیش 
ولی  دارد  قدرمتندی  ترکیب  نراتزوری 
اگر  و  دارد  را  ترکیب  ترین  قوی  ناپولی 
مصدومیت گریبان گیرشان نشود می توانند 

نتایج خوبی کسب کنند.
ناپولی  در  خوبی  بازیکنان  گفت:  او 
و  او  است.  بهرتین  هیگواین  ولی  هستند 
هستند   a رسی  بازیکنان  بهرتین  پیانیچ 
دست  و  دارد  خوبی  ترکیب  هم  اینرت  ولی 
مربی شان باز است. شاید رم در حال حارض 

صدرنشین باشد ولی فصلی طوالنی پیش 
اهمیت  همه  از  بیش  که  چیزی  روست. 
دارد این است که در پایان فصل چه تیمی 
صدرنشین باشد. هیچ تیمی مدعی عنوان 
فیورنتینا  ناپولی،  اینرت،  ما،  نیست.  قهرمانی 
یوونتوس  هستیم.  کورس  در  یوونتوس  و 
قهرمانی  کورس  به  و  است  خوبی  تیم 

برمی گردد. 
بازیکن شان  بهرتین  و  اینرت  درباره  ژکو 
خیلی  بازیکن  او  یووتیچ،  استوان  گفت: 
خوبی است و مائورو ایکاردی. استوان یک 
کار  خوب  که  خوشحامل  و  است  ستاره 
کرده . برایش بهرتین ها را پس از بازی روز 

یک شنبه آرزو دارم. 

با  ختافه  ساله   ۳۳ مدافع  رودریگز،  خوان 
مقابل  تیمش  هفته  این  بازی  به  خوشبینی 

بارسلونا نگاه می کند.
ختافه پس از شکست ۵-۰ مقابل سویا در 
هفته گذشته، تا رده سیزدهم جدول سقوط 
به  که  است  معتقد  رودریگز  خوان  اما  کرد 
فران  جدیدشان،  مربی  ایده های  کمک 
اسکریبار، می توانند این هفته مقابل بارسلونا 

جربان مافات کنند. 
پیروزی  برای  گفت:   گول  وبسایت  به  او 
بازی  بهرتین  و  کامل ترین  باید  بارسلونا  بر 

اخیر  فصل  چند  در  دهید.  ارائه  را  خودتان 
نتیجه  چند  کسب  نیز  و  پیروزی  تجربه 
هدف  و  داشته ایم  را  بارسلونا  مقابل  خوب 
نتایج است. می دانیم که  همه ما تکرار آن 
برای پیروزی بر بارسلونا چه کاری باید انجام 
دهیم.  مقابل سویا خیلی ضعیف بودیم اما 
در طول هفته به خوبی توانسته ایم از لحاظ 
روحی ریکاوری کنیم. به سختی و با جدیت 
فراوان مترین کرده ایم تا مقابل بارسلونا بازی 

خوبی انجام دهیم. 
ختافه امشب میزبان بارسلونا است.

دورمتوند  ستاره  اوبامیانگ،  امریک  پیر 
ریتم  به  روزی  می تواند  که  است  معتقد 

گول زنی کریستیانو رونالدو دست یابد.
حضورش  فصل  سومین  در  اوبامیانگ 
توانسته  همیشه  از  بیش  دورمتوند،  در 
از  هفته   1۰ گذشت  از  پس  و  بدرخشد 
جدول  صدر  در  گول   1۳ با  بوندسلیگا، 
رونالدو  حالیکه  در  دارد؛  قرار  گول زنان 
امسال رشوعی هم چون فصل قبل نداشته 

و ۷ گول برای رئال در اللیگا زده است. 
اکیپ  نرشیه  با  مصاحبه  در  اوبامیانگ 
به  شوخی  به  مواقع  برخی  گفت: 
بازیکن  واقعا  من  که  می گویم  خودم 
در  واقع  در  البته  هستم.  فوق العاده ای 
می کنم  فکر  و  دارم  قرار  درستی  مسیر 
دورمتوند،  در  حضورم  فصل  سومین  در 
از  می رود.  پیش  قبل  از  بهرت  چیز  همه 
حتی  هستم؛  راضی  تیم  در  عملکردم 

روزهایی که گول منی زنم.

من  چرا  می زند  گول   ۵۰ رونالدو  اگر 
چند  از  هر  که  است  سوالی  این  نتوانم؟ 
دارم  باور  من  می پرسم.  خودم  از  گاهی 
سطحی  چنین  به  روزی  می توانم  که 
برسم. دوست دارم روزی یکی از بهرتین 
روند  همین  به  باید  شوم.  دنیا  مهاجامن 
رونالدو،  و  مسی  مثل  باید  بدهم.  ادامه 
کیفیت و سطح بازی خودم را طی سال ها 

بدون نوسان حفظ کنم. 
پیرشفت  خوب  خیلی  گذشته  به  نسبت 
دروازه،  مقابل  در  حاال  و  کرده ام 
دورمتوند  در  می کنم.  عمل  خون رسدتر 
در  هم  هواداران  و  دارم  خوبی  حس 
می کنند.  صحبت  خوبی  به  من  مورد 
هم تیمی هایم  مورد حامیت  خوشبختانه 
روزی  می گویم  خودم  به  دارم.  قرار  نیز 
از  بیش  بتوانم  هم  من  که  رسید  خواهد 
برسانم و  به مثر  ۴۰ گول در یک فصل 

برای آن روز دعا می کنم. 















رونالدو فوتبالش را در انگلیس
 متام خواهد کرد

الپورتا: مسی  بارسا  را ترک منی کند 
ولی نیامر شاید

منچسرتیونایتد
 از جام اتحادیه حذف شد
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از  اروپایی گزارش داده اند که شامری  اطالعات روز: رسانه های 
پناه جویان سوری و عراقی در مسیر راه اروپا  با  افغان  پناه جویان 

درگیر شده اند. 
به نرش رسانده اند که  این درگیری   از  نیز  این رسانه ها تصاویری 
درگیر  باهم  سلوانیا  مرزهای  در  پناه جویان  این  می دهد  نشان 

شده اند.
از  شامری  اما  نیست؛  روشن  درگیری   اصلی  علت  آن که  با 
پناه جویان افغان  که هم اکنون در مسیر راه اورپا اند و یا در یکی 
از کشورهای اروپایی جابه جا شده  علت اصلی این درگیری ها را 

برخود دوگانه اروپای ها با پناه جویان افغان می دانند.
احمد علی، یکی از پناه جویان افغان که مسیر راه اروپا را پشت رس 
گذاشته به اطالعات روز می گوید که در طول مسیر برخوردهای 
دوگانه از سوی ارپایی ها و پولیس این کشورها با پناه جویان افغان 

بسیار روشن اعامل می شوند.

فراهم  امکانات  متام  سوری  پناه جویان  برای  می گوید  احمد 
را  آنان  شخصی  موترهای  با  اروپایی  شهروندان  حتا  و  می شود 
یا هیچ کمک  افغان  پناه جویان  با  اما  انتقال می دهند،  از مرزها 

منی شود یا بسیار اندک کمک صورت می گیرد.
محمد حسین یکی دیگر از پناه جویان که این مرس را پشت رس 
گذاشته است، می گوید که در طول مسیر  راه، سوری ها از دیگر 
پناه جویان جدا می شوند و برای سوری ها امکانات بیشرت نسبت 

به دیگران فراهم می شود. 
حسین افزود که هرچند شخصاً به دلیل افغانی بودن اش با برخورد 
دوگانه مواجه نشده، اما تأکید کرد که برخوردهای دوگانه وجود 

دارد.
روز  اطالعات  به  افغان  پناه جویان  از  دیگر  یکی  علی  محمد 
سوری ها  كه  است  اين  گروه،  دو  اين  درگريی های  »دليل  گفت: 
صف ها را می شكنند تا كارهای شان اول اجرا گردد ولی افغان ها 

اين وضع را تحمل منی توانند.«
محمد علی افزود: »افغان ها بعضاً از كم لطفی و رفتار تعصب آميز 
اروپايی ها و مسئوالن و كاركنان دفاتر سازمان ملل در مسري يونان 
و بالکان تا شاملی ترين نقطه اروپا میان افغان ها و بقيه همواره به 
زحمت افتاده و این رفتار ها باعث درگريی هايی بسياری در مسري 
اروپايی غربی، شاملی و حتا در كمپ های پناه جويان شده است.«
بعضاً  یونان  در  سوری ها  مخصوصاً  يا  عرب ها  او،  گفته ی  به 
و  پناه جويان  عبور  صف های  در  غريقانونی  مراحل  اجرای  با 
صف های اخذ برگه های مهاجرتی باعث ايجاد مشكل می گردند 
طوري كه بقيه گروه ها مخصوصاً فارسی زبان ها كه اكرثاً افغان اند، 
»وقوع  باعث  و  می كنند  ايستادگی  حركات  چنني  اين  برابر  در 

درگريی های خونني و حتا باعث مرگ تعدادی« می گردند.
افغان ها  همواره  درگیری،  ختم  از  بعد  پولیس  که  می افزاید  او 
با  و  می دانند  درگريی ها  ايجاد  و  كشمكش ها  این  آغازگر  را 
قرار  شتم  و  رضب  مورد  را  افغان ها  وحشيانه«  كامالً  »رفتارهای 
می دهند، برای چند روز از اخذ برگه تحريم می كنند و در مسري 
عبور نيز سوری ها در اولويت قرار می گريند و افغان ها هميشه در 

آخر اند.
 اما پناه جویان سوری می گویند که پناه جویان افغان  در مسیر راه ها 

رفتار مناسب با دیگر پناه جویان ندارند.

باید برگشت داده شوند« »پناه جویان افغان ن
شهروندان  از  زیادی  شامری  که  افغانستان  افزایش  به  رو  ناامنی 
کشور را مجبور به ترک کشور کرده است، در حالی ست که کشور 
فدرال آملان به تازگی اعالم کرد که شامر زیاد پناه جویان افغان را 

از این کشور اخراج می کند.
این تصیم آملان تاکنون واکنش ها و انتقادهای را به همراه داشته 
است.  سید حسین عاملی بلخی، وزیر امور مهاجرین  در واکنش 
به آن گفت که ما با آملان در خصوص مهاجرین تفاهم نامه داریم 
و در صورتی که این کشور مهاجران افغان را خالف تفاهم نامه 

دوجانبه اخراج کند، ما دوباره آنان را در کشور منی پذیریم.
انتقاد تند از این اقدام می گویند که  با  نیز  اعضای مجلس سنا 

آملان باید در مورد اخراج پناه جویان افغان تجدید نظر کند.
سناتوران گفتند که شهروندان افغان با تحمل سختی های فراوان از 
تهدیدها و جنگ فرار می کنند و آن گاه کشورهای مهاجر پذیر 

دوباره آنان را رد مرز می کنند و این مسئله قابل قبول نیست.
وضع  که  بود  گفته  سنا  مجلس  دیگر  عضو  یک  حارث،  نثار 
اروپایی خواست  از کشورهای  ندارد و  با   سوریه  فرقی  افغانستان 

 پناه جویان  افغان را بپذیرند و با آنان تبعیض آمیز برخورد نکنند.     
بیشرت شهروندان کشور به دلیلی وضعیت خراب امنیتی، کشور را 
ترک می کنند و مسیرهای پرخطر قاچاق را در پیش می گیرند تا 

خود را به کشورهای اروپایی برسانند.

برخورد دوگانه اروپاییان؛
پناه جویان افغان با سوری ها و عراقی ها را درگیر ساخت


