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و انتخاب دشوار میان ایران و عربستان

مجلس: هفته ی آینده
 به نامزدوزیران رای می دهیم

مذاکرات محرمانه ی ایاالت متحده با ایران  که نخست به توافق موقتی منجر 

شد و اکنون به توافق اولیه ی هسته ای انجامیده است، فراتر از یک پرونده ی 

هسته ای ساده، پیامدهای گسترده تری در منطقه داشته است. این توافق بسیاری 

از متحدان منطقه ای ایاالت متحده، به ویژه عربستان سعودی  را که تا حدودی 

به دلیل اختالف کهنه ی سنی-شیعه ایران را دشمن بزرگش می داند، خشمگین 

ساخته است. عربستان سعودی و ایران، هردو، در رقابت استراتژیک شان برای 

داشتن نفوذ بیش تر در شرق میانه، به اختالف های فرقه ای دامن زده اند که ثبات 

کل منطقه را از بین برده است. عالوه بر آن، تصمیم ایاالت متحده در زمینه ی 

دورشدن از شرق میانه و تأخیر این کشور در سوریه، نارضایتی و بی اعتمادی 

همکاری  شورای  عضو  کشورهای  دیگر  و  سعودی  عربستان  در  را  عمیقی 

خلیج ایجاد کرده است...
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سال چهارم

آیا حکومت افغانستان می تواند
 جنوب کشور را حفظ کند؟

گروگان گیری چالش  جدید
 در برابر دولت افغانستان
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مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
چهارشنبه  روز  زیاد  احتمال  به  که  می گویند 
پیش نهادی  نامزدوزیران  برای  آینده  هفته ی 
می شود.  گذاشته  رایگیری  صندوق  حکومت 
سه نامزدوزیر دیروز برنامه های کاری شان را به 
این،  از  ارائه کردند و پیش  مجلس نمایندگان 
سه نامزدوزیر دیگر نیز برنامه های شان را ارائه 

کرده بودند.
برنامه های   دیگر  نامزدوزیر  ده  حاضر  حال  در 
کاری شان را به مجلس ارائه نکرده اند. بر اساس 

سند  کنون  تا  مجلس،  نمایندگان  معلومات 
تحصیلی 12 نامزدوزیر بررسی شده و اسناد آنان 
مشکلی نداشته  است. پیش از این گزارش شده 
بود، اسناد تحصیلی سه نامزدوزیر مشکل دارد و 

تا کنون نام این افراد افشا نشده است.
مشکالت  از  دفاع،  وزارت  نامزد  معرفی  عدم 
مجلس  اعضای  است.  شده  عنوان  عمده 
ظهور  و  ناامنی  افزایش  به  توجه  با  می گویند، 
داعش در کشور، رییس جمهور و رییس اجرایی 
روی نامزد وزار ت دفاع به زودی توافق کنند و 

برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی 
کنند.

به  لودین  افضل  جنرال  معرفی شدن  از  پس 
جمهور،  رییس  سوی  از  وزارت  نامزد  عنوان 
رییس اجرایی نامزدی او را نپذیرفت و بریالی 

از نامزدی اش انصراف داد.
عبدالرووف انعامی، منشی مجلس دیروز گفت، 
ناامنی در کشور به اوج خود رسیده و تأخیر در 
معرفی نامزد وزارت دفاع، تأثیر منفی بر امنیت 
کشور می گذارد. او افزود، یک ساعت تأخیر در 

معرفی نامزد وزارت دفاع، به نفع مردم افغانستان 
این  نامزد  زودتر  هرچه  باید  حکوت  و  نیست 

وزارت را به مجلس معرفی کند.
با گذشت حدود هفت ماه از عمر حکومت وحدت 
ملی، هنوز کابینه ی این حکومت تکمیل نشده 
است. در حال حاضر تنها هشت وزارت خانه وزیر 
دارند و متباقی وزارت خانه ها توسط سرپرستان 
تأکید  کارشناسان  این حال،  با  می شوند.  اداره 
بر وضعیت  ادامه ی حکومت سرپرستی،  دارند، 

اقتصادی-سیاسی تأثیر منفی گذاشته است.

اجرایی  ریاست  اول  معاون  انجنیر محمدخان،  اطالعات روز: 
می گوید که روند گفت وگوهای صلح از طریق نمایندگان ویژه ی 
اشرف غنی پیش برده می شود و شواری عالی صلح در آن هیچ 
در  صلح  عالی  شورای  گفت،  پژواک  به  دیروز  او  ندارد.  نقشی 
حکومت وحدت ملی در روند صلح مقام خاصی ندارد و در حال 

حاضر، بهتر است این شورا منحل شود.
این نخستین بار است که معاون ریاست اجرایی از نقش نداشتن 
برمی دارد.  پرده  روند گفت وگوهای صلح  شورای عالی صلح در 
پیش تر رهبران جهادی به رییس جمهور هشدار دادند، در تمام 
به دنبال  با مردم و شورای ملی مشوره کنند.  باید  مسایل ملی 
آن، رییس جمهور با شماری از هبران جهادی و سیاسی در ارگ 

دیدار کرد.
با این حال، معاون اول ریاست اجرایی گفت، روند گفت وگوهای 

صلح با شورای عالی صلح در میان گذاشته نشده و این شورا  از 
چیزی خبر ندارد. او افزود، بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، 
عالی  است. شورای  نداده  انجام  کاری  عالی صلح هیچ  شورای 
صلح  گفت وگوهای  برای  کرزی  حامد  حکومت  زمان  در  صلح 

ایجاد شده بود.
معاون ریاست اجرایی گفت، شورای عالی صلح زمانی برای کشور 
مفید است که از حالت غیرفعال بودن خارج شود. این اظهارات او 
در حالی مطرح شد که رییس جمهور، برقراری صلح و ثبات را 
از اولویت های کاری اش عنوان کرده است. سران حکومت قبال 
گفته بودند، مذاکره با طالبان در ماه مارچ آغاز می شود، اما هنوز 

خبری از آغاز این مذاکرات نیست.
نقش پاکستان در مذاکرات صلح مهم خوانده شده و مقام های 
حکومتی این کشور اطمینان داده اند، در این زمینه با افغانستان 

همکاری می کنند. در همین حال، اعضای مجلس و کارشناسان 
مسایل سیاسی می گویند، با توجه به عملکرد حکومت پاکستان 

در 13 سال گذاشته، به صداقت این کشور شک دارند.
حکومت  همکاری  جلب  برای  حکومتش  زمان  در  کرزی  حامد 
پاکستان در روند صلح، بیش از 19 بار به این کشور سفر کرد. او 
به دنبال این سفرها گفت، تمام النه های تروریستان در پاکستان 
اند و حکومت این کشور برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، از 
شورشیان علیه افغانستان کار می گیرد. با این حال، معاون ریاست 
اجرایی گفت، هرچند مقام های حکومتی پاکستان این بار گفته اند 
که از صمیم قلب با حکومت افغانستان در روند صلح همکاری 
می کنند، ولی اکنون بعضی منازعات سرحدی و حوادث امنیتی، 
صداقت این کشور را باز زیر سال برده است. او افزود، با گذشت 

زمان، صداقت پاکستان در روند صلح بیش تر مشخص می شود.

اطالعات روز: صدها تن از فعاالن مدنی و باشندگان والیت 
غزنی دیروز با راه اندازی یک همایش اعتراضی، از سازمان ملل 
خواستند تا برای رهایی 31 مسافر ربوده شده ی هزاره در زابل 
تأکید کردند، رییس جمهور و رییس  آنان هم چنان  اقدام کند. 
اجرایی برای رهایی این مسافران هرچه زودتر اقدام عملی کنند.
محمدامین، یکی از شرکت کنند گان این همایش، سران حکومت 
کرد  متهم  ربوده شده ها  سرنوشت  قبال  در  بی توجهی  به  را 
گسترده ای  تظاهرات  آنان  نشوند،  رها  مسافر   31 اگر  گفت،  و 
روز   50 حدود  نقاب پوش  مسلح  مردان  میکنند.  راه اندازی  را 
پیش این مسافران را از شاهراه کابل-قندهار ربودند و هنوز از 

سرنوشت آنان خبری در دست نیست.
آنان  رهایی  برای  نظامی  عملیات  و  قومی  بزرگان  تالش های 
بی نتیجه ماندند؛ اما سران حکومت وحدت ملی اطمینان داده اند، 

اشتراک کنندگان  دارند.  دست  روی  زمنیه  این  در  اقدام هایی 
همایش دیروز در غزنی گفتند، ربودن 31 مسافر کار دشمنان 
مردم افغانستان است و حکومت باید جلو چنین رویدادهایی را 

بگیرد.
آنان هم چنان قطع نامه ای را صادر کردند و در آن آمده است، 
ربودن مسافران و افراد بی گناه، خالف اصول دین اسالم است 
و با فرهنگ مردم افغانستان نیز مطابقت ندارد. در این قطع نامه 
آمده است، فعاالن مدنی و شهروندان غزنی خواهان رهایی 31 

برادر خود از چنگ ربایندگان هستند.
اعتراض ها برای رهایی این مسافران از یک  ونیم ماه به این طرف 
با  دیروز  تن  صدها  دارند.  ادامه  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
راه اندازی تظاهراتی در استرالیا، دولت را به بی خبری و سکوت 
خانواده ی  اعضای  دیگر،  سوی  از  کردند.  متهم  زمینه  این  در 

مسافران ربوده شده برای رهایی آن ها در پارک زرنگار کابل با 
برپایی خیمه، تحصن کرده اند.

آنان و شماری از فعاالن مدنی در این خیمه می گویند، تا زمان 
رهایی این مسافران، به تحصن شان ادامه خواهند داد. اما عبداهلل 
در  جمعه  روز  به  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
این  رهایی  برای  حکومت  گفت،  و  یافت  آنان حضور  خیمه ی 
مسافران اقدام کرده؛ اما برای حفظ جان آنان از دادن معلومات 

در این زمینه خودداری کرده است.
او افزود که نمایندگان خانواده های مسافران ربوده شده در نشست 
شورای امنیت ملی حضور یابند و در مورد اقدام های حکومت در 
این زمینه، به آنان معلومات داده می شود. رییس اجرایی تأکید 
کرد که گروگان گیری در کشور به یک مشکل بزرگ مبدل شده 

و این مسئله در سطح ملی مورد توجه قرار دارد.

اطالعات روز: جسدهای پنج کارمند اختطاف شده ی نهاد حمایت 
از کودکان از شهر ترینکوت مرکز این والیت یافت شدهاند. در 
روزنامه ی  به  ارزگان  والیت  رسانههای  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی 
اطالعات روز آمده است، چهار تن از این افراد باشندگان والیت 

ارزگان بودهاند و یک تن دیگرشان از والیت ننگرهار است.
در  را  خود  فعالیت  کودکان  از  حمایت  نهاد  رویداد،  این  وقوع  با 
والیت ارزگان به حالت تعلیق درآورده است. پنج کارمند  این نهاد 
نامعلومی  دالیل  به  طالبان  گروه  سوی  از  پیش  روز   40 حدود 
در والیت ارزگان ربوده  شدند و در این مدت، از سرنوشت آنان 

خبری نبود.
طالبان پس از ربودن این پنج تن، آن ها را به مناطق صعب العبور 
بزرگان قومی  به دنبال آن، تالشهای  بودند.  انتقال داده  ارزگان 
برای رهایی آنان آغاز شدند؛ اما نتیجه ای را به دنبال نداشت. با 
این حال، در خبرنامه ی دفتر رسانه های والیت ارزگان آمده است، 
از کودکان،  نهاد حمایت  پنج کارمند  این  طالبان در بدل رهایی 

خواستار رهایی پنج همکارشان از زندان شده بودند.
را  کودک  هزار   700 حدود  کشور  والیت های  اکثر  در  نهاد  این 
اخیر  ماه  دو  در  است.  داده   قرار  آموزش  برنامه های  پوشش  زیر 

یافته  افزایش  کشور  شاهراههای  از  شماری  در  گروگان گیری 
مسافر   31 نقاب پوش  مسلح  مردان  پیش،  روز   50 حدود  است. 
هزاره را از شاهراه کابل-قندهار ربودند و هنوز از سرنوشت آنان 

خبری نیست.
از  گروگان گیری  مورد  شش   6 از  حداقل  رویداد،  این  دبنال  به 
ماه  دو  گروگان گیری  است.  شده  گزارش  کشور  شاهراه های 
را  نمایندگان  نهادهای مدنی و اعضای مجلس  اخیر شهروندان، 
نگران ساخته و آنان تأکید دارند، حکومت برای جلوگیری از این 

»فرهنگ بد« اقدام های الزم را روی دست گیرد.

که  می گوید  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
والیت های  از  شماری  در  ارتش  عملیات  در 
تن   59 و  کشته  طالب  شورشی   93 کشور، 
دیگرشان زخمی شدهاند. در خبرنامه ای که از 
سوی دفتر رسانههای این وزارت به روزنامه ی 
اطالعات روز فرستاده شده، آمده است که این 
راه اندازی  گذشته  روز  در  پاک سازی  عملیات 

شده است.
لغمان،  این عملیات در مربوطات والیت های 

میدان وردک، قندوز، هلمند، کنر، غزنی ارزگان 
اساس  بر  است.  شده  راه اندازی  بدخشان  و 
خبرنامه، در این عملیات 33 حلقه ماین نیز از 
امنیتی کشف و خنثا شده اند.  نیروهای  سوی 
این ماین ها به تازگی از سوی شورشیان طالب 
کارگذاری  تروریستی  و  تخریبی  اعمال  برای 

شده بودند.
حمله ی  چندین  از  ماین ها،  این  خنثاسازی  با 
تروریستی در کشور جلوگیری شده است. در 

است،  آمده  دفاع  وزارت  خبرنامه ی  ادامه ی 
در  دشمن  ثقیل  سالح های  شلیک  اثر  بر 
اردوی  از منسوبان  24 ساعت گذشته، 9 تن 
شده اند.  کشته  کشور  مختلف  نقاط  در  ملی 
سراسر  در  حاضر  حال  در  امنیتی  نیروهای 
کشور به تنهایی در حال نبرد با شورشیان اند.

کشف مقدار هنگفت مواد انفجاری
وزارت داخله دیروز از کشف 1700 کیلوگرام 
مواد انفجاری از چندین والیت خبر داد. این 

این  کرد،  اعالم  خبرنامه ا ی  نشر  با  وزارت 
راه اندازی  با  هم زمان  انفجاری  مواد  مقدار 
از  امنیتی،  نیروهای  پاک سازی  عملیات 
میدان وردک،  خوست،  هرات،  والیتهای 
هلمند، سرپل، قندوز، تخار، فاریاب و جوزجان 
کشف و خنثا شده اند. بر اساس خبرنامه ی این 
اقدام دیگر،  پولیس در یک  نیروهای  وزارت، 
سه حلقه ماین از مربوطات والیت های کابل 

و فاریاب کشف و خنثا کرده اند.
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هفته ی آینده به نامزدوزیران رای می دهیم

ریاست اجرایی: 
شورای عالی صلح منحل شود

معترضان غزنی:
 جامعه ی جهانی برای رهایی 31 گروگان اقدام کند

جسدهای پنج کارمند نهاد »حمایت از کودکان« از ارزگان پیدا شدند

152 شورشی در عملیات نظامی ارتش کشته و زخمی شدند

ناامن سازی شمال 
و برنامه ی تغییر 
جغرافیای جنگ

هادی صادقی
و  خزنده  شکل  به  کشور  شمالی  مناطق  ناامن سازی  روند 
امنیتی  اخیر  تحوالت  به  توجه  با  می رود.  پیش  به  خطرناکی 
بازی  نشانه های  کشور،  شمال  در  ناامنی ها  گسترش  روند  و 
آن گسترش  محور  که  می خورند  به چشم  منطقه ای  خطرناک 
افغانستان  شمال  سمت  به  وزیرستان  حتا  و  جنوب  از  جنگ 
شکل  به  کشور  در  ناامنی ها  گذشته  روز  چند  در  می باشد. 

بی سابقه ای افزایش یافته اند. 
هم اکنون والیت های بدخشان، قندوز و فاریاب با تهدیدهایی 
بدین سو جنگ  روز  چند  از  اند.  گریبان  به  جدید دست  نوع  از 
بر  سنگینی  تلفات  و  است  جاری  بدخشان  والیت  در  شدیدی 
نیروهای امنیتی افغانستان وارد شده است. چندین سرباز ارتش 
و پولیس از سوی تروریستان کشته شده و مقداری از تجهیزات، 
به دست  آن ها  نظامی،  نقلیه ی  و دیگر وسایط  تانک   به شمول 
تروریستان افتاده است. در والیت فاریاب نیز همین گونه است. 
نمایندگان این والیت در مجلس نمایندگان از وضعیت امنیتی 
خطر  با  فاریاب  که  گفته اند  و  کرده  نگرانی  ابراز  والیت  این 

سقوط روبه رو است. 
با  است،  جاری  والیت ها  این  در  حاضر  حال  در  که  جنگی 
پرچم  با  جدید،  و  ناشناخته  دشمنان  دارد.  تفاوت  گذشته ها 
متفاوت، روش های نو و سالح ها و تجهیزات قوی با نیروهای 
این والیت ها  افغانستان می جنگند. مسئوالن محلی در  امنیتی 
و نیز نمایندگان آن ها در مجلس نمایندگان گفته اند که صدها 
طالبان  و  یافته  حضور  والیت ها  این  در  خارجی  جنگ جوی 
افغانی نیز دسته دسته به این گروه می پیوندند. شماری از آن ها 
بیرق سیاه داعش را بلند کرده و برخی ها نیز در مواردی بیرقی 

متفاوت از داعش و طالب را بر افراشته اند. 
خاک  در  افغانی  طالبان  دینی  مدارس  که  است  حالی  در  این 
پاکستان در حال بسته شدن اند و صدها طالب از این مراکز  به 
افغانستان آمده اند. بخشی از آن ها در ولسوالی های پنجوایی و 
ژیری قندهار آمده و در کشت زار های تریاک مصروف شده اند و 
بخشی نیز در ترکیب گروه  های گوناگون به جبهات جنگ علیه 

نیروهای امنیتی افغانستان اعزام شده اند. 
و  جنگ  ساحه ی  اندک  اندک  که  می دهند  نشان  همه  این ها 
به سمت  افغانسان  جنوبی  مناطق  و  پاکستان  از  دهشت افگنی 
جنگ جویان  گسترده ی  هجوم  می شود.  منتقل  کشور  شمال 
داخلی و خارجی در والیت های فراه در غرب و بدخشان، فاریاب، 
بازی کالن،  که  می دهد  نشان  در شمال کشور  تخار  و  قندوز 
خطرناک و پیچیده ی منطقه ای در جریان است. این امر به هیچ 
امکان پذیر  منطقه ای  کالن  برنامه ی  بدون  و  بی هدف  عنوان 
سیاست مداران  و  استراتژیست ها  توسط  که  جنگی  نیست. 
کشورهای بیرونی هدایت می شود و جنگ جویانی که ناآگاهانه 
می جنگند،  توهم  یک  در  و  خورده  را  بزرگ  دروغ های  فریب 
ممکن نیست که بی برنامه از جنوب به سمت شمال تغییر مکان 

دهند.
در  منطقه  سطح  در  کالنی  بازی های  که  است  این  حقیقت 
جنوب  از  جنگ  جغرافیای  تغییر  با  می خواهند  که  اند  جریان 
کنند.  باز  میانه  آسیای  به  را  راه شان  افغانستان،  شمال  به 
ناامن سازی مناطق شمال افغانستان و تبدیل آن به وزیرستان 
با  باشد.  برنامه ای  چنین  اصلی  هدف  است  ممکن  دوم، 
و  پناه گاه ها  به  افغانستان  شمالی  والیت های  تبدیل کردن 
مسلمان،  افراط گرایان  و  تروریستی  گروه های  پایگاه های 
این  از  و  رساند  روسیه  و  چین  مرزهای  به  را  ناامنی  می توان 
طریق، معادالت سیاسی را در سطح منطقه و جهان تغییر داد.

بگیرد.  جدی  و  کند  درک  را  برنامه  این  باید  افغانستان  دولت 
اما  نشده؛  طرح  برنامه ای  چنین  رسمًا  کنون  تا  که  هرچند 
امنیتی  تحوالت  روند  و  کشور  شمال  در  ناامنی ها  گسترش 
باید  افغانستان  دولت  نیست.  عادی  عنوان  هیچ  به  افغانستان 
با این امر به گونه ی مسئوالنه برخورد کند. با واکنش جدی و 
مسئوالنه و مبارزه ی قاطع با افراطیت و دهشت افگنی، می توان 
تحوالت،  این  عادی پنداری  ولی  ایستاد،  برنامه  این  برابر  در 

زمینه را برای تطبیق این برنامه ها را مهیا می سازد.
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سربازان افغانستان در تالش های پرسروصدای شان برای 

بیرون راندن طالبان از مناطقی که برای حفظ حکومت در 

و  مشکل  با  می شوند،  پنداشته  حیاتی  افغانستان  جنوب 

لغزش مواجه شده اند. 

در  را  بزرگی  عملیات  افغانستان  ارتش  فبروری،  ماه  در 

بخش شمالی والیت هلمند آغاز کرد. مقام ها آن را نشانه ی 

قدرت  قلب  در  طالبان  با  مبارزه  برای  حکومت  اراده ی 

طالبان توصیف کردند. این تهاجم که به آن نام عملیات 

ذوالفقار داده شده، بر پاک سازی مناطق اطراف ولسوالی 

که  مدت هاست  داشت.  تمرکز  طالبان  وجود  از  سنگین 

ولسوالی سنگین هلمند سنگر شورشیان است.

با آن که ارتش افغانستان ادعای پیشرفت دارد، باشندگان 

این  از  بخش هایی  از  آن ها  که  می کنند  شکایت  سنگین 

فرصت  پیکارجویان  و  شدند  بیرون  زود  خیلی  ولسوالی 

یافتند که خیلی زود برگردند.

یکی از فرماندهان پولیس محلی گفت: »آن ها سنگین را 

بر دوش  بار اصلی جنگ  به طالبان واگذار کردند.«  پس 

پولیس استخدام شده از محل و افرادی مانند این فرمانده 

افراد  یا  ارتش  سربازان  به  نسبت  پولیس ها   این  است. 

تجهیز  ضعیف تر  و  می بینند  آموزش  کمتر  عادی  پولیس 

می شوند. 

این فرمانده پولیس محلی گفت: »اگر ما سنگین را دوباره 

چه  برای  ذوالفقار  عملیات  پس  کنیم،  واگذار  طالبان  به 

بود؟ این یعنی تمام کسانی که در جنگ با طالبان کشته 

شدند، برای هیچ زندگی شان را از دادند.«

این  بر  حکومتی  نیروهای  که  می گوید  کابل  در  حکومت 

از  یکی  وزیری،  دولت  دارند.  کامل  کنترول  ولسوالی 

دشمن  فقرات  می گوید: »ستون  دفاع   وزارت  سخنگویان 

در سنگین شکست.« 

تصویر   هستند،  سنگین  در  که  مردمی  با  مصاحبه ها  اما 

دیگری به ما می دهند. چندین تن از پولیس محلی و دیگر 

در  از طالبان که  بسیاری  باشندگان سنگین می گویند که 

اکثر  و  بازگشته اند  اکنون  بودند،  کرده  فرار  حمله  جریان 

بخش های این ولسوالی را در کنترول دارند. 

در  محلی  پولیس  فرماندهان  از  یکی  سروانی،  عبدالرازق 

است.  طالبان  دست  در  ولسوالی  »تمام  گفت:  سنگین 

جاده ی  از  بخش هایی  و  ولسوالی  بازار  فقط  حکومت 

آسفالت شده را کنترول می کند. این عملیات هیچ ضربه  ای 

به طالبان وارد نتوانست. فقط غیرنظامیان رنج کشیدند.«

پایان  در  بین المللی  رزمی  سربازان  شدن  بیرون  وجود  با 

در  هنوز  کشورش  که  می گوید  غنی  اشرف  گذشته،  سال 

خط مقدم مبارزه ی جهانی در برابر تروریزم قرار دارد. آقای 

امیدوارند  که  می گویند  بین المللی  مقام های  دیگر  و  غنی 

از  پس  افغانستان  در  عراق  وضعیت  تجربه ی  تکرار  از 

بیرون شدن سربازان امریکایی، پرهیز شود. در عراق پس 

)داعش(،  اسالمی  دولت  امریکایی،  سربازان  خروج  از 

مناطقی وسیعی را از کنترول دولت عراق بیرون کردند. 

افغانستان،  در  متحده  ایاالت  باقی مانده ی  سربازان 

بیش تر در آموزش سربازان اردو و پولیس مصروف هستند؛ 

از  است. پس  هنوز ضعیف  این کشور  امنیتی  رهبری  اما 

گذشت بیش  از شش ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی، 

وزیر دفاع هنوز تعیین نشده که قسما به دلیل عدم توافق 

پیش،  روز  چند  است.  بوده  او  متحدان  و  عبدالله  و  غنی 

هردو، سرانجام بر سر نامزدوزیر وزارت دفاع توافق کردند؛ 

اما چند روز نگذشت که نام او را از فهرست کشیدند.

مهم  نقطه ی  افغانستان  جنوب  در  ثبات  برای  سنگین 

قلب  در  که  ولسوالی  این  می شود.  پنداشته  حساسی  و 

سرزمین کوکنار در تقاطع مسیرهای کلیدی تدارکات واقع 

باالیی  نمادین  اهمیت  درگیری  طرف  هردو  برای  شده، 

دارد.

سنگین محل نبردهای پی درپی طالبان با سربازان ایاالت 

باالترین  از  بعضی  و  است  بوده  بریتانیایی  و  متحده 

تلفات ها در این ولسوالی اتفاق افتاده و بخش های آن از 

کنترول دولت به دور مانده  است. 

خشونت های اخیر آسیب های سنگینی را بر مردم تحمیل 

فراری، شماری  ولسوالی  این  از  تن  هزارها  است.   کرده 

تلفات،  رفتن  باال  با  کشته شده اند.  تعدادی  و  زخمی 

بسیاری از مردم محل می پرسند که آیا این عملیات ارزش 

این همه تلفات را داشت؟

یکی از کارمندان این ولسوالی گفت: »مردم ناامیدند و به 

حکومت باور ندارند. هر کسی که با حکومت ارتباط داشت، 

از سنگین گریخته است.« 

گروهی از فعاالن مدنی در هلمند در یک بیانیه  گفته اند که 

تا کنون 1500 خانواده از این ولسوالی گریخته اند.

حیات الله افغان،  یکی از اعضای شورای والیتی هلمند  در 

ویدیویی که در فیس بوک گذاشته، می پرسد: »مردم ما تا 

بهای  ذوالفقار  عملیات  برای  آن ها  بکشند؟  رنج  وقت  چه 

سنگینی پرداخته اند.« 
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یک: جناب شان طی یک تماس تیلفونی، سه سال پیش هشتاد نفر را از بند زندان 
رها و به آغوش خانواده های شان فرستاد. هر یکی از این زندانیان وقتی به خانه 
رسیدند، دیدند که جانشینان اتمی دارند، دست ولی نعمت خانه را بوسیدند و گفتند 

که این بار کمتر از 31 مسافر را نخواهیم ربود.
یافتن حقیقت  برای  روزها تالش و تالشی، کمیسیونی که  از  بعد  دو: سرانجام 
دادند  گزارش  آن ها  یافتند.  را  شهوت زا  قرص های  و  کاندوم  بود،  شده  تشکیل 
این کاندوم ها به خیر و خوبی  که به فضل خداوند عملیات کشف و خنثا سازی 
انتظار برای دریافت جایزه  همه ی طرف ها تمام شد و فعاًل در حالت آمادگی و 
قرار دارند. امید که جناب د کتر اشرف غنی و د کتر عبداهلل، در این خصوص اوامر 
الزمه را صادر کنند و ماتحت مقام های حکومت هم به نام بروکراسی، کمیسیون 

را اذیت نکنند!
به زودی  که  داد  زیارت گاه ها، هشدار  فعاالن  و سردم داران  بزرگان  از  یکی  سه: 
حمایت خویش را از حکومت وحدت ملی پس خواهد گرفت. او اذعان نمود که 
این حکومت، حکومت مردم بازی میته می باشد. ما را بازی می دهد. برای ما گفت 
که کمیسیون حقیقت یاب، دنبال حقیقت است و به خوب و بد کس کاری ندارد؛ 
اما کمیسیون مذکور ثابت کرد که به هرچیز ما کار دارد. به گولی ما کار دارد، به 
پوقانه  ی ما کار دارد. اگر حکومت وحدت ملی جلو این کمیسیون را نگیرد، معلوم 
اذعان  او  را دیگر چه چیزها کشف کنند.  از ما  به خدا معلوم نیست که  نیست، 

داشت که آیا کاندوم و تابلیت حقیقت است؟ آیا حقیقت چیز دیگری نیست؟
چهار: یکی از آگاهان می گوید که در قدیم رواج بود که عیاران هر از گاهی حمام 
به صحت و سالمتی  ربطی  این  و  میان خون شنا می کردند  و  برپا کرده  خون 
شناکننده و درنده خوی شدن او داشت. منتهی فرقش در این بود که خون حیوانات 
آگاه  این  کنند.  شنا  آدم  خون  میان  که  شده  رواج  تازه گی ها  اما  می ریختند.  را 
برای  بماند  به ضرر مردم خواند و گفت، دالیلش  را  این وضعیت  مسایل حمام 
بیایم.  بعد... من فعاًل بروم حاضری ام را در وزارت... امضا کنم و پس  جلسه ی 

چای می خوردین او بیادر...!
پنج: لطفًا برای رهایی از شر مو، سرتان را ببرید! یگانه فیلسوف حال حاضر ما 
کشف کرده که تا آدم سر داشته باشد، مو می روید. وی ساده ترین راه حل برای 
رهایی از شر مو را، بریدن سر می داند. در ضمن، او برای داعش سالم الکترونیک 

فرستاده و گفته که مفیدیت آن ها، روی تیزاب را سیاه می کند.
شش: در محفلی که به مناسبت فرارسیدن بهار در اطراف کابل  برگزار شده بود، 
کسی که دعای ختم مجلس را می خواند، خواند: خدایا! چه می شد اگر نمی شد 
آن چه که حاال شده؟ مردم نفهمیدند و آمین نگفتند. او دوباره گفت که خدایا! بار 
الهی! چه می شد، کاری که شده اگر نمی شد؟ مردم باز نفهمیدند و آمین نگفتند. 
بفرست، مرا هم در  بار خدایا! همین حاال سیل  آمد و گفت،  به تنگ  دعاخوان 

لیست شامل کن! 
هفت: در غم مزار شریکیم، در غم غزنی شریکیم، در غم کابل شریکیم، در غم 

31 هزاره هم شریکیم. دیگر از جان ما چه می خواهید؟ بگذارید نفس بکشیم...
به صفر که رسیدید،  تا صفر!  نه بشمارید  از  از همین حاال شروع کنید،  هشت: 
دوباره شروع کنید. آن قدر که خسته شوید، خوب که خسته شدید، به این فکر 

کنید که چرا افغانستان پیشرفت نمی کند؟ مگر قرار است پیشرفت بکنیم؟ 
روز  یک  هفته ی  می آمدند  سابق  می گفت،  بوالنی فروش  که  شنیدم  خودم  نه: 
بوالنی می خوردند؛ اما حاال هر روز ما باید برای شان بوالنی ببریم. به خیالم که 
منظورش پولیس بود... اما من باب احتیاط، خدا گردنم را نگیرد، شاید هم کسان  

دیگری را می گفت، الکن اعصابش خو زیاد خراب بود.
از  بخیر  پارلمان  نکنید.  تالش  زیاد  الکترونیک،  تذکره ی  دریافت  برای  ده: 
جنجال های نامزدوزیران فارغ شود و به قول معروف، بگذارید فعاًل نفس بکشد! 
بانک داری  ما  و  بانک ها زده شوند  بعداً  قرار است  بعد یگان کاری خواهد کرد. 

رقابتی را مشاهده کنیم. 
یازده: من از تک تک اسیران هزاره خواهش می کنم که خاطرات خویش را برای 
فیس بوکم  صفحه  ی  در  می خواهم  است.  بهتر  باشد،  مکمل  اگر  بفرستند.  من 
نشر کنم. فکر می کنم هم الیک زیاد بگیرد، هم کمنت! )با اقتباس از یکی از 

اداره های زیر نظر وزارت داخله(.
دوازده: شماری از پیش قراوالن و پس تراوالن جامعه ی مدنی پیش نهاد می کنند 
و  کاندوم یاب  سرتاسری  و  ملی  کمیسیون  یک  ملی،  وحدت  حکومت  که 
را تالشی کند.  تابلیت های شهوت زا درست کرده و تمام مساجد و زیارت گاه ها 

نباید اجازه بدهیم، اگر اجازه بدهیم، در حقیقت خود را تباه کرده ایم. 
از  خریطه هایی  ناحیه،  چندین  از  دیشب  که  کرده  اعالم  شهرداری  سیزده: 
حال  در  گفته اند،  آن ها  است.  یافته  را  خنثاناشده  و  خنثاشده  کاندوم های 
کالبدشگافی هستیم و به زودی گزارش های همه جانبه ی خویش را به سمع شما 

می رسانیم.
برای  بودم،  وکیل  اگر  من  آمد.  یادم  دیگر  چیز  یک  گفتم،  همه جانبه  چهارده: 
همه جانبه کردن والی ها، تا آخرین دانه ی برنج تالش می کردم. وقتی هم آخرین 
دانه ی برنج ساکن در معده می رفت پی کارش... هیچ چه دیگر، خدا را شکر کنید 
والی از خود افغانستان داریم، یک وقت والی ما از عربستان می آمد و شاه ما از 

انگلیس! حاال شکر او دوران گذشته!

خبرنگار ناراضی

مقصد ضرر نکنی

هادی دریابی

آیا حکومت افغانستان می تواند
 جنوب کشور را حفظ کند؟

عملیات حکومت افغانستان برای گرفتن مناطق مهم از دست طالبان، با موانع جدی
 روبه رو شده است.

برگردان: مختار یاساگزارش گران: حبیب خان توتاخیل و مارگاریتا استنکتیمنبع: وال استریت ژورنال

با آن که ارتش افغانستان ادعای پیشرفت 
دارد، باشندگان سنگین شکایت می کنند 
ولسوالی  این  از  بخش هایی  از  آن ها  که 
پیکارجویان  و  شدند  بیرون  زود  خیلی 

فرصت یافتند که خیلی زود برگردند.
گفت:  محلی  پولیس  فرماندهان  از  یکی 
واگذار  طالبان  به  پس  را  سنگین  »آن ها 
کردند.« بار اصلی جنگ بر دوش پولیس 
مانند  افرادی  و  محل  از  استخدام شده 
نسبت  پولیس ها   این  است.  فرمانده  این 
عادی  پولیس  افراد  یا  ارتش  سربازان  به 
کمتر آموزش می بینند و ضعیف تر تجهیز 

می شوند. 
این فرمانده پولیس محلی گفت: »اگر ما 
سنگین را دوباره به طالبان واگذار کنیم، 
پس عملیات ذوالفقار برای چه بود؟ این 
یعنی تمام کسانی که در جنگ با طالبان 
کشته شدند، برای هیچ زندگی شان را از 

دادند.«

و  محلی  پولیس  از  تن  چندین   .
دیگر باشندگان سنگین می گویند 
که بسیاری از طالبان که در جریان 
اکنون  بودند،  کرده  فرار  حمله 
این  بخش های  اکثر  و  بازگشته اند 

ولسوالی را در کنترول دارند. 
از  یکی  سروانی،  عبدالرازق 
در  محلی  پولیس  فرماندهان 
در  ولسوالی  »تمام  گفت:  سنگین 
فقط  حکومت  است.  طالبان  دست 
از  بخش هایی  و  ولسوالی  بازار 
کنترول  را  آسفالت شده  جاده ی 
می کند. این عملیات هیچ ضربه  ای 
فقط  نتوانست.  وارد  طالبان  به 

غیرنظامیان رنج کشیدند.«



که  ایران   با  متحده  ایاالت  محرمانه ی  مذاکرات 

توافق  به  اکنون  و  منجر شد  موقتی  توافق  به  نخست 

یک  از  فراتر  است،  انجامیده  هسته ای  اولیه ی 

در  گسترده تری  پیامدهای  ساده،  هسته ای  پرونده ی 

متحدان  از  بسیاری  توافق  این  است.  داشته  منطقه 

سعودی   عربستان  به ویژه  متحده،  ایاالت  منطقه ای 

را که تا حدودی به دلیل اختالف کهنه ی سنی-شیعه 

ساخته  خشمگین  می داند،  بزرگش  دشمن  را  ایران 

رقابت  در  هردو،  ایران،  و  سعودی  عربستان  است. 

شرق  در  بیش تر  نفوذ  داشتن  برای  استراتژیک شان 

میانه، به اختالف های فرقه ای دامن زده اند که ثبات 

کل منطقه را از بین برده است.

زمینه ی  در  متحده  ایاالت  تصمیم  آن،  بر  عالوه 

دورشدن از شرق میانه و تأخیر این کشور در سوریه، 

عربستان  در  را  عمیقی  بی اعتمادی  و  نارضایتی 

همکاری  شورای  عضو  کشورهای  دیگر  و  سعودی 

را  امر حکومت سعودی  این  است.  ایجاد کرده  خلیج 

تکیه  متحده  ایاالت  حمایت  به  کمتر  که  کرده  وادار 

یک  عنوان  به  ایران  ظهور  از  جلوگیری  برای  و  کند 

قدرت منطقه ای، استراتژی   خودش را بسازد. 

کشور  این  محدود ند.  سعودی  عربستان  گزینه های 

به  پنج  قدرت های  مذاکرات  بر  تا  نبود  موقعیتی  در 

هم چنان  و  کند  فشار  اعمال  ایران،  با  یک  عالوه ی 

ایران،  رژیم  مستقیم  وادارکردن  ظرفیت  کشور  این 

تنها  بنابراین،  ندارد.  را  نظامی،  تهدید  از  استفاده  با 

گزینه ای که با مزاج این کشور تطابق دارد، این است 

جریان جنگ  در  متحده  ایاالت  که  آنچه  به  شبیه  که 

انجام داد، در اطراف  سرد علیه اتحاد شوروی سابق 

ایران یک ائتالف سنی بسازد و این گونه منابع ایران 

کند. تخلیه  را 

فرقهای رقابت

کشورهای  ائتالف  و  ایران  میان  نیابتی  جنگ 

سوریه،  در  سعودی  عربستان  رهبری  به  سنی مذهب 

ظهور  و  است  کرده  سرایت  عراق  به  اکنون  همین 

مستقیم  پیامد  )داعش(،  اسالمی  دولت  سریع 

یک  شکل گیری  اکنون،  است.  فرقه ای  رقابت  این 

علیه  نظامی  مداخله ی  برای  سنی  گسترده تر  ائتالف 

در  فرقه ای  خشونت های  می تواند  یمن،  حوثی های 

پاکستان و افغانستان را تحریک کند. در واقع، هردو 

سعودی  عربستان  رهبری  به  هوایی  حمله ی  از  کشور 

در یمن حمایت کرده اند و تحت فشار شدید قرار دارند 

بفرستند. نیروی نظامی  که در صورت تهاجم زمینی، 

یک  همیشه  پاکستان  سعودی،  عربستان  برای 

بوده و ارتش و سالح های هسته ای اش  متحد حیاتی 

قرار  سعودی[  ]عربستان  پادشاهی  محافظ  را 

پاکستان  ارتش  به  آن ها  عوض،  در  است.  داده 

این حال،  با  کرده اند.  توجهی  قابل  مالی  کمک های 

به  کشور،  این  ارتش  و  پاکستان  سیاسی  رهبران 

و  متحده  ایاالت  استراتژیک  صف بندی های  دلیل 

ایران  با  تا  کرده اند  تالش  اخیر  سال های  در  هند، 

توازن  ایجاد  بنابراین،  باشند.  داشته  نزدیک  روابط 

از  پس  منطقه ای،  رقیب  دو  با  کشور  این  روابط  در 

به  منطقه،  در  قدرت  ساختار  در  توجه  قابل  تغییرات 

شده  تبدیل  پاکستان  کنونی  رهبری  برای  بزرگی  مانع 

است. افغان ها، خاطره ی تلخی از جنگ نیابتی میان 

دارند؛   1990 دهه ی  در  ایران  و  و سعودی  عربستان 

شد.  کابل  در  خونریزی  و  تخریب  باعث  که  جنگی 

حکومت  فروپاشی  یمن،  در  زمینی  تهاجم  در  شرکت 

وحدت ملی و عکس العمل سخت از سوی ایران را به 

دنبال خواهد داشت. امتناع از تبدیل شدن به بخشی 

کابل  برای  سنی ها،  از  تری  گسترده  ائتالف  یک  از 

به  ائتالف  از  سیاسی  انزوای  و  صلح  روند  قیمت  به 

رهبری عربستان سعودی تمام خواهد شد.

حکومت وحدت ملی در کابل، در شرایط سختی قرار 

حکومت  تصمیم  کند.  اتخاذ  مهمی  تصمیم  تا  دارد 

ایران،  علیه  سنی ها  نظامی  ائتالف  در  پیوستن  به 

جریان  در  حتا  داشت.  خواهد  ناگواری  پیامدهای 

افغانستان،  در  ناتو  و  متحده  ایاالت  اخیر  مداخله ی 

منافع مشروع آن در  به  و  ایفا کرد  ایران نقش مهمی 

ایران  با  افغانستان  شد.  گذاشته  احترام  افغانستان 

زبان مشترک دارد و برای توسعه ی اقتصادش به این 

کشور متکی است. عالوه برآن، نزدیک به دو میلیون 

بسیاری  می برند.  سر  به  ایران  در  افغان  پناهنده ی 

و  متحده  ایاالت  نزدیکی  که  دارند  باور  افغان ها  از 

برقرار  دوباره  را  منطقه  در  ایران  سنتی  نقش  ایران، 

عنوان  به  پاکستان،  چنگال  از  را  آن ها  و  کرد  خواهد 

تنها مسیر تجارتی و ترانزیتی نجات خواهد داد. 

سعودی عربستان منحصربهفرد جایگاه

موجودیت  دلیل  به  سعودی  عربستان  همین حال،  در 

قلب  در  کشور[،  این  ]در  اسالمی  مقدس  اماکن 

منحصر به فردی  جایگاه  افغانستان  مردم  اکثریت 

سخاوت مندانه  سعودی  عربستان  برعالوه،  دارد. 

شوروی  جماهیر  اتحاد  علیه  جنگ  در  را  افغان ها 

کرد. حمایت  پیشین 

پس از سقوط دیوار برلین، سیاست عربستان سعودی 

ایدیولوژی کمونیستی  دادن  از شکست  افغانستان  در 

آسیای  و  آسیا  جنوب  در  ایران  نفوذ  از  جلوگیری  به 

این  مذهبی  و  سیاسی  رهبران  کرد.  تغییر  مرکزی 

سنی  افراط گرای  جنبش های  که  دارند  باور  کشور 

شیوع  برابر  در  را  طبیعی  مانع  طالبان،  مانند  مذهب، 

و  می دهد  تشکیل  منطقه  در  شیعه  انقالبی  دکتورین 

پاکستان  در  افراطی  مدارس  روی  به شدت  بنابراین، 

سرمایه گذاری کردند؛ مدارسی که در آن ها تعداد قابل 

دینی  علوم  پاکستان  و  افغانستان  جوانان  از  توجهی 

پادشاهی ]عربستان سعودی[ در  به عالوه،  آموختند. 

جمع سه کشوری بود که در سال 1996 رژیم طالبان 

به رسمیت شناختند. را 

به  را  قدرت  رسما  که  زمانی  از  غنی،  جمهور  رییس 

عربستان  با  نزدیکی  بسیار  روابط  است،  گرفته  دست 

سعودی ایجاد کرده است و به دنبال مداخله و حمایت 

طالبان  با  صلح  روند  در  سعودی  عربستان  پادشاهی 

از  تعدادی  و  واقع، عربستان سعودی  در  بوده است. 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج هنوز در میان 

سوی  از  فشار  بدون  دارند.  نفوذ  جنبش  این  رهبری 

با  وارد گفت وگوهای صلح  عربستان سعودی، طالبان 

نخواهند شد. کابل  حکومت 

و حکومت  به تصمیم غنی  آینده،  در  افغانستان  ثبات 

وحدت ملی بستگی دارد. شرکت در تهاجم زمینی در 

العمل  عکس  و  ملی  وحدت  حکومت  فروپاشی  یمن، 

جدی از سوی ایران را به دنبال خواهد داشت. انکار 

از تبدیل شدن به بخشی از یک ائتالف گسترده تری 

انزوای  و  روند صلح  قیمت  به  کابل  برای  سنی ها،  از 

تمام  سعودی  عربستان  رهبری  به  ائتالف  از  سیاسی 

خواهد شد. با این حال، خشونت در یمن، در چارچوب 

رقابت فرقه ای برای ما رقت آور است؛ چون ما هنوز از 

جنایت های جنگ داخلی خود ما رنج می بریم.
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افغانستان و انتخاب دشوار میان ایران و عربستان
شکل گیری یک ائتالف سنی علیه حوثی های یمن می تواند

 جرقه ای برای خشونت های فرقه ای در پاکستان و افغانستان باشد
نویسنده:  هارون میر برگردان: حمید مهدویمنبع: الجزیره

رییس جمهور غنی، از زمانی که رسما قدرت را به دست گرفته است، روابط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی 
ایجاد کرده است و به دنبال مداخله و حمایت پادشاهی عربستان سعودی در روند صلح با طالبان بوده است. در واقع، 
عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج هنوز در میان رهبری این جنبش نفوذ دارند. 

بدون فشار از سوی عربستان سعودی، طالبان وارد گفت وگوهای صلح با حکومت کابل نخواهند شد.
ثبات افغانستان در آینده، به تصمیم غنی و حکومت وحدت ملی بستگی دارد. شرکت در تهاجم زمینی در یمن، 
فروپاشی حکومت وحدت ملی و عکس العمل جدی از سوی ایران را به دنبال خواهد داشت. انکار از تبدیل شدن به 
بخشی از یک ائتالف گسترده تری از سنی ها، برای کابل به قیمت روند صلح و انزوای سیاسی از ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی تمام خواهد شد. با این حال، خشونت در یمن، در چارچوب رقابت فرقه ای برای ما رقت آور است؛ 

چون ما هنوز از جنایت های جنگ داخلی خود ما رنج می بریم.



مسلح  افراد   )1393 حوت   4( پیش  روز  هفت  و  چهل 
بس  از  زابل  والیت  در  را  مسافرهزاره   31 پوش  نقاب 
تا  ربودند.  شان  هویت  شناسایی  از  پس  بری،  مسافر 
کجایند  که  نیست  خبری  مسافران  این  ازسرنوشت  هنوز 
این  که  اولین روزهای  در  دارند؟  قرار  در چه وضعیت  و 
افراد  بودند، گفته می شد که  مسافران گروگان گرفته شده 
وابسته به داعش این مسافران را ربوده اند. دولت در مورد 
به طور  این مسافران  انگیزه ای گروگان گیری  و  ربایندگان 
ربوده  چرا  آنها  که  اند  نگفته  و  نکرده  نظر  اظهار  رسمی 
شده اند. معلومات غیر رسمی می رساند که این مسافران، 
بخاطری ربوده شده اند که ربایندگان می خواهند آنها را 
هستند  زندانی  دولت  نزد  در  که  زندانی های شان  بدل  در 
اظهار  مورد  این  در  دولتی  مقامات  نمایند. هرچند  تبادله 
این  اما، این که  اند.  نظر رسمی و روشنی را مطرح نکرده 
از  اهداف سیاسی  و  زندانی ها  با  تبادله  به خاطر  مسافران 

سوی ربایندگان ربوده شد اند واقعیت دارد. 
این اولین گروکان گیری افراد ملکی می باشد که گروه های 
مخالف مسلح، از آن به عنوان اهرم فشار بر دولت و مقاصد 
سیاسی شان استفاده می نماید. هرچند پیش از این، طالبان 
زندانی های شان  رهایی  برای  مخالف،  مسلح  گروهای  و 
کارمندان  دولتی و نهادهای  خیریه را گروگان گرفته اند در 
صورت رسیدن به اهداف شان گروگانان را رها کرده اند و 
قتل رسانده  به  را  به مقاصد شان، آنها  نرسیدن  درصورت 
اند. گروگان گیری اخیر از این نظر که گروگانان افراد عادی 
می باشند و ربایندگان، آگاهانه به منظور رسیدن به مقاصد 

سیاسی و نظامی شان آنها را ربوده اند بی سابقه می باشد. 
غیر از گروگان گیری 31 مسافر، طالبان در والیت ارزگان 
خیریه  نهاد  یک  کارمند  پنج  پیش  ماه  یک  حدود  در 
این  ای  ربودند.انگیزه  می کردند  کار  اطفال  برای  که  را 
گروگان گیری به گفته ای اقارب گروگانان اهداف سیاسی 
و نظامی بوده است و طالبان این افراد را به منظور تبادله 
با زندانیان شان، گروگان گرفته بودند که باالخره سرنوشت 

ربوده شده ها با مرگ آنها از سوی طالبان منجر شد. 
توسط  اخیر  دوماه  در  که  گروگان گیری  از  مورد  دو  این 
مخالفان  می دهد،  نشان  گرفته،  صورت  مسلح  مخالفان 
مسلح از این عمل به عنوان ابزار تازه برای رهایی زندانیان 
شان  دیگری  انگیزه  و  می کنند  استفاده  شان  خطرناک 
برای انجام این عمل شوم این است که از آن برای تحقق 

مقاصد سیاسی و نظامی خویش استفاده می کنند تا جنگ 
روانی شان را با دامن زدن نارضایتی مردم از دولت، ابعاد 
تازه تری ببخشد،همچنین فشارهای اجتماعی را بر دولت 

وارد کنند. 
عملکرد طالبان و سایر مخالفان مسلح نشان می دهد،این 
استفاده  شان  اهداف  به  رسیدن  برای  هرعمل  از  گروه ها 
انسانی  و  اخالقی  هنجارهای  و  قواعد  دربند  و  می کنند 
چون  وحشیانه ای  اعمال  انجام  با  روزه  همه  نیستند، 
می ورزند،  مبادرت  بمب گذاری ها  و  انتخاری  عملیات 
برای  آنها جان مردم ملکی و بی گناه اهمیت ندارد و در بند 
این نیستند که این اعمال شان، جنایت های بشری شمرده 

می شود. 
آن چه که واضح است این است، دولت افغانستان با چالش 
جدیدی از طرف مخالفان مسلح؛ که همان گروگان گیری 
از  جدیدی  شیوه  و  رویکرد  این  است.  برو  رو  باشد  می 
مسلح  مخالفان  سایر  و  طالبان  توسط  که  است  جنگ 

دولت روی دست گرفته شده است.
 گروگان گیری 31 مسافر نشانه ای آغاز این چالش است. 
اگر دولت به خواست ربایندگان تمکین کند و یا نکند این 

شیوه ای جدید جنگ و ایجاد اهرم فشار توسط مخالفان 
این  از  بیشتری  استفاده ای  امکان  اعمال می شود و  مسلح 

تاکتیک، ازسوی دشمن وجود دارد. 
سوالی که در این خصوص مطرح است این است؛ دولت 

در برخورد با این پدیده چه خواهد کرد؟
برابر  آیا همانند قضیه گروگان گیری 31 مسافر هزاره، در 
با  مبارزه  برای  یا  و  کار می گیرد  استراتژی سکوت  از  آن 
این رویکرد چالش بر انگیز دشمن، راهکار جدید و کارا 

را بر می گزیند؟  
آن چه که تاکنون دولت در مورد گروگانگیری 31 مسافر 
با  است  خواسته  و  بوده  سکوت  رویکرد  داشته  برخورد 
را  خواست شان  بفماند  ربایندگان  به  رویکرد،  این  اتخاذ 
به معامله نیست. این رویکرد دولت  نمی پذیرد و حاضر 
بخاطری که سنت گروگان گیری تقویت نیابد قابل توجیه 
می باشد و باید هم از آن کار بگیرد و تا حد ممکن تالش 
استفاده  دیگر  راه های  از  مسافران  رهایی  برای  که  شود 
بزرگان  همکاری  که  است  این  معقول  گزینه ای  شود. 
والیت زابل در این زمینه جلب شود و بزرگان و متنفذان 
با همکاری مردم بر ربایندگان فشار آوردند که مسافران را 
آزاد سازند. ربایندگان ولو آن که افراد خارجی باشند افراد 
محلی در آن دخیل هستند و این امکان وجود دارد که از 
طریق فعالیت های کشفی، مکان نگهداری مسافران ربوده 
شده شناسایی شده و عملیان نجات برای رهایی آنها روی 

دست گرفته شود.
مشکلی که دولت در برابر رویکرد گروگانگیری دارد این 
ندهد  نشان  جدی  برخورد  عمل  این  به  نسبت  اگر  است 
و هر باری که شهروندان بخاطر مقاصد سیاسی و نظامی 
گروگان گرفته شود. جان شهروندان به خطر مواجه می شود 
و اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت ضربه می خورد و 
اگر به خواست مخالفان تمکین شود سنت گروگانگیری 
تقویت می یابد. به این صورت گروگان گیری یک مشکل 
جدید است که دولت باید برای مقابله به آن سکوت نکند 
جستجو  آن  برابر  در  را  بنیادی  مبارزه  و  مقابله  راه های  و 
کند. از گروگان گیرهای که تاکنون صورت گرفته برداشت 
گردیده،چگونگی  شروع  تازه  سناریو،  این  که  شود  می 
برخورد و مقابله دولت در مورد قضیه مسافران ربوده شده 
می تواند بر ادامه و خنثا سازی این سناریوی دشمن و نیز 

افزایش اعتماد مردم از دولت کمک کند.
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که  کاکای تان   بود.  شمسی   1363 سال   -
به  می خواست  چهارماشینه،  بود  کمونیستی 
پکتیا برود. نمی خواست. مأمور بود که برود. 
دِم  و  آورد  را  قرآنی  مادرش  رفتن،  وقت 
بعد  اول چشم چپ و  ایستاد. کاکای تان  در 
چشم راست و بعد پیشانی خود را بر قرآن 
گذاشت و آنگاه قرآن را بوسید و از زیرش 

رد شد و دعاگویان از در بیرون رفت.
- جمعیت بزرگی در پیش مسجد جمع شده. 
مردی با چهره ی خون آلود در وسط نشسته. 
دست بند  را  دیگر  مردی  و  آمده  پولیس 
زده و می خواهد با خود ببردش. روز جمعه 
است و مردان مهاجر مسلمان جمع شده اند 
که در ملِک غربت نماز جمعی بخوانند. در 
پارکینک میان این دو نفر دعوا شده و مردی 
که پولیس بازداشتش کرده، با وسیله ای که 
در جیبش بوده، صورت مرد مجروح را پاره 
پولیس  از  وسیله ای؟  با چه  کرده. می گویید 
بپرسید. با وسیله ی آهنی ای که با آن بوتل 

شراب را باز می کنند.
و  نشسته  رفته اید. حاجی  به دکان حاجی   -
برف  مثل  سفیدش  کاله  می گرداند.  تسبیح 
سی و پنج  حاجی  است.  روشن  و  پاک  دشت 
همیشه  می کند.  دکان داری  که  است  سال 
آفتابه  قیمت  می کند.  دعا  و  می گوید  حمد 
 540 شما  »برای  می گوید:  می پرسید.  را 
است.  گران  کمی  که  می گویید  افغانی«. 
حاجی تبسمی می کند و می گوید: »قسم سرم 
این آفتابه  به خدا قسم که من  نداری،  حق 
چون  حاال  ولی  خریده ام،  افغانی   530 به  را 
 10 داده ام.  تخفیف  این قدر  برایت  تویی،  تو 
می خرید  را  آفتابه  کن«.  را حالل  افغانی ات 
محض  آن طرف تر،  دکان  چند  می روید.  و 
از دکان دار دیگری می پرسید که  کنجکاوی 
دکاندار  می فروشد.  چند  به  را  آفتابه هایش 
می گوید که شما که عیِن جنس را خریده اید، 
دیگر چه می پرسید. می گویید که یکی دیگر 
هم کار دارید. می گوید: »جنس های بهتر هم 
دارم، ولی اگر از همان قسمی که در دستت 

هست می خواهی، 220 افغانی«.
خودتان  گناه  کردید؟  تعجب  چیزها  این  از 
دوای  و  کاندوم  پیداشدن  از  این که  است. 
شگفتی  دوشمشیره  شاه  در  جنسی  تقویت 
بدن تان زیاد شده هم مشکل شماست. از دو 
گنگس اید  خیلی  شما  یا  نیست:  خارج  حال 
هیچ  گذشته  سال  شصت و سه  این  در  که 
بر طبیعِت  واقعا آفرین  یا  ندیده اید.  را  چیز 
که  شما  تعجب پذیر  مغِز  دست نخورده ی 
هنوز پس از شصت و سه سال می تواند جهان 
از شگفتی نشان بدهد. چرا  پر  برای شما  را 

شعر نمی گویید؟

تعجب کردید؟!

گروگان گیری چالش  جدید
 در برابر دولت افغانستان

بشیر یاوری

افراد  گروکان گیری  اولین  این 
مخالف  گروه های  که  می باشد  ملکی 
بر  فشار  اهرم  عنوان  به  آن  از  مسلح، 
استفاده  سیاسی شان  مقاصد  و  دولت 
طالبان  این،  از  پیش  هرچند  می نماید. 
رهایی  برای  مخالف،  مسلح  گروهای  و 
و  دولتی  کارمندان   زندانی های شان 
گرفته  گروگان  را  خیریه  نهادهای  
شان  اهداف  به  رسیدن  صورت  در  اند 
درصورت  و  اند  کرده  رها  را  گروگانان 
قتل  به  را  آنها  شان،  مقاصد  به  نرسیدن 
این  از  اخیر  گروگان گیری  اند.  رسانده 
نظر که گروگانان افراد عادی می باشند 
و ربایندگان، آگاهانه به منظور رسیدن 
را  آنها  شان  نظامی  و  سیاسی  مقاصد  به 

ربوده اند بی سابقه می باشد. 



حیواناتی
 که منقرض خواهند شد

تنهایی، عمر را کوتاه می کند

تعداد پرشامری از حیوانات هم اکنون در حال منقرض شدن اند که اکرث آن ها به دلیل دخالت های انسانی به این وضع دچار شده اند. تغییر در آب و هوا، 

تخریب زیستگاه ها و شکار غیرمجاز از جمله ی علت هایی است که موجب انقراض حیوانات می شود.

در این مطلب، لیستی از 10 گونه ی جانوری که به شدت در معرض انقراض قرار دارند، ارائه شده است. گونه های دیگری چون وال ها و برخی انواع 

کوسه ها و... نیز در خطر هستند که در فهرست به آن ها پرداخته نشده است.
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بگو مگو از

تفاوت سیاست ورزی از اسالم آباد تا کابل

یمن،  در  عربستان  نظامی  اقدام  هفته های  اولین  در 

بود.  تقریبا یک سان  افغانستان  و  پاکستان  موضع گیری 

هردو کشور به نحوی از عربستان سعودی حامیت کردند. 

با گذشت زمان اما رهربان دو کشور، دو روش و رویکرد متفاوت را در این مورد در 

پیش گرفتند. روش ها و رویکردهایی که تا حدودی تفاوت سیاست ورزی در دو کشور 

را نشان مان می دهند.

و  بردند  پارملان  به  را  از عربستان، مسئله  بی فایده بودن حامیت  با درک  پاکستانی ها 

از ورود به یک جنگ بی هوده توجیه  با رد آن در پارملان، هم برای خودداری ارتش 

قابل پسندی فراهم کردند  و هم سنگینی تصمیم گیری را از شانه ی افرادی که روابط 

شخصی نزدیک با سعودی ها داشتند، برداشتند  و هم برای بیرونی ها نشان دادند که 

در پاکستان )درست یا نادرست( هنوز نقش نهادها برجسته است  و تصمیم گیری ها 

نهادمندند.

از  بزرگی  بخش  و  نخبگان  انتقادهای  با  رییس جمهور  موضع  وقتی  افغانستان،  در 

نیروهای سیاسی روبه رو شد، ایشان علامی دینی را به حضور فراخوانده، حامیت آن ها 

از این موضع را نرش و پخش کرد . یعنی ایشان، حامیت علام را به عنوان مهم ترین 

توجیه این رویکرد در سیاست خارجی افغانستان به خورد مردم عادی داد  و بر ادامه  ی 

یک موضع گیری نادرست، غیرواقع بینانه و خطرناک، تأکید کرد .

دولت مردان پاکستانی، نشان داده اند که در دوستی ها و دشمنی های شان، کم و بیش 

منافع پاکستان را دنبال می کنند. این که ارزیابی شان درست است  یا نادرست، حرف 

منافع  از  را  عنوان یک کشور  به  پاکستان  منافع  به صورت کلی،  اما  دیگری است؛ 

شخصی شان  برتر می دانند.

به  نسبت  را  و گروهی شان  منافع شخصی  که  داده اند  نشان  اما  افغانی  دولت مردان 

منافع افغانستان برتر و مهم تر می دانند. حامیت ارشف غنی از عربستان و تأکید بر 

این حامیت، بیش تر از همه، مرصف داخلی دارد  و به درد درگیری ها و کشمکش های 

دینی- اعتبار  نداشنت  که  است  متوجه  غنی،  ارشف  می خورد.  شخصی-گروهی اش 

جهادی برایش یک نقطه ی ضعف مهم است  و رقبایش هم بارها با استفاده از همین 

کمبود، او را مورد حمله قرار داده اند. لذا  به نظر می رسد که او تالش می کند تا با این 

موضع گیری و تأکید بر آن، این نقطه ی ضعف را پوشش بدهد  و رقیبانش را در موقعیت 

دشوار قرار بدهد. چنین است که این موضع گیری را اساسًا می توان یک موضع گیری 

شخصی و برگرفته از منافع شخصی دانست. حاال، دادن نقش برجسته به علام در 

شکل دادن سیاست خارجی، چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟

در قسمت کامنت ها، لینک سخنان جرنال اسد درانی را می گذارم. ایشان روزگاری 

رهربی   آی اس آی را بر عهده داشت  و نقش مهمی در فراهم کردن زمینه  ی فروپاشی 

افغانستان بازی کرد . سخنان ایشان، تفاوت نگاه دولت مردان دو کشور را به صورت 

روشن نشان می دهد.

تصور من این است که اکرث مردم فکر می کنند که سیاست 

»چوب و هویج« تنها در مورد آدم های ضعیف کاربرد دارد. 

یعنی پدر یا مادر بچه ی شان را اگر کار خوش آیندی انجام 

داد، تشویق می کنند و اگر عمل ناپسندی از آن ها رس زد، 

تنبیه می سازند. معلم همچنین و هکذا مدیر یا رییس یک اداره یا مقام مهم دولتی.

به نظر من، در مورد مهم ترین مقام ها نیز این سیاست کاربرد دارد. شام بلند پایه  ترین 

مقام مملکت را نیز می توانید با سیاست »چوب و هویج« تغییر دهید؛ زیرا آن ها با وجود 

قدرت و امکانات زیادی که دارند، خیلی آسیب پذیر نیز هستند. به شدت محتاج حامیت 

می باشند، حتا بیش تر از یک طفل.

دکرت غنی مبارزه ی شدیدی با فساد در پیش گرفته است. جامعه ی مدنی باید در حامیت 

از او کمپاین عظیمی را سازمان دهی می کرد. هم چنان، غنی و عبد الله از محاکمه ی 

در  برش  حقوق  آینده ی  برای  پرونده  این  در  پیروزی  کردند.  حامیت  فرخنده  قاتالن 

دولت منی تواند  بدون همکاری  مدنی  است. هرگز جامعه ی  مهم  نهایت  افغانستان 

آزادی های  خواهان  مردِم  که  است  این  درست  بنابراین،  شود.  موفق  زمینه  این  در 

شهروندی و رعایت حقوق برش، با صدای بلند غنی و عبد الله را به خاطر حامیت شان از 

مجازات قاتالن فرخنده، تشویق کنند.

چوکی  رس  بر  کشمکش  خاطر  به  این که  یا  آن ها  کم کاری  به  نظر  دیگر،  جای  در 

سیاسی ، باعث شدند با گذشت هفت ماه، حکومت هنوز وزیر و والی نداشته باشد، کار 

درست است که جامعه ی مدنی و به خصوص جوانان فعال در فضای مجازی با شدت 

متام از آن ها انتقاد کنند.

کعبه محفوظ است

این کابل است که می سوزد

قبله ی مسلامن ها زیر هیچ نوع تهدید نیست. می بایست 

از  که از شورای علام  خواسته می شد حامیت خویش را 

مولوی  از  بود  نیاز  اعالم می داشتند.  ما  ملی  درفش  نگهبانان  و  افغانستان  مدافعان 

صاحبان خواسته می شد که در تحکیم قانونیت و عدالت بکوشند. رضور بود از مولوی ها 

تقاضا می شد که در برابر ظلمی که در برابر مسلامن زیر نام مسلامن صورت می گیرد، 

فتوا صادر کنند. فریضه ی ملی و انسانی بود و هست که از علام خواسته می شد، سکوت 

خویش در برابر طالب و پاکستان شکسته و آن را از روی آیات قرآن و احادیث نبوی 

محکوم کرده و مردود بشامرند. اما افسوس به آن ها گفته شد که کعبه در خطر است. 

یک جعل بزرگ. این کابل است که می سوزد. کعبه محفوظ است و محفوظ خواهد 

بود. این افغانستان است که نیاز به مرحم دارد. وسیله  سازی شورای علام و تقلیل آن ها 

به یک نهاد بلی و نخیرگوی ، مطابق به میل چند نفر، تکرار داستان است. شورای علام 

تنها صالحیت اخالقی دارد و »بلی« و »نخیر« آن ها الزامیت حقوقی ندارد. هامن 

پاکستانی که بدون کمک سعودی فلج خواهد شد، مبنای تصمیمش را رای پارملان قرار 

داد. به آن هایی که که نگرش ژرف دارند، باید گفت که کابل در خطر است. قانون در 

خطر است. این جا دموکراسی در خطر است و اسیران ما در زیر تیغ جانیان مسلامن منا 

در خطر ند. با این همه، جعل یک جعل دیگر به نام »خطر« نیاز نداریم.

تبرصه: در پیوند به جلسه ی ارگ با مولوی صاحبان

Abdullah Watandar

Jafar Rasouli

Amrullah Saleh





1-کرگدنجاوهای
این نوع از کرگدن عمدتا به دلیل ارزش باالی شاخ 
آن و کاربردی که در پزشکی سنتی چینی دارد، 
شکار می شود. شاخ این حیوان کاربرد دکوری و 
تجملی نیز دارد و در سال ۲۰۱۲، تنها ۲۹ عدد از 
موجود  اندونیزیا  جاوه ی  جزیره ی  در  حیوان  این 

بوده است.
2-پلنگبرفی

تجاوز  توسط  حیوانی  گونه ی  این   موجودیت 
انسان ها به حریم آن در کشورهای چین، پاکستان، 
به  روی آوردن  حتا  است،  خطر  در  نیپال  و  هند 
تعداد  از کاهش  نتوانسته  نیز  زندگی در هیامالیا 
این  کند.  جلوگیری  قالده   ۵ به  برفی  پلنگ های 
هزار   ۶ فوق  ارتفاع  در  زندگی  به  قادر  گربه سان 
مرتی است و به دلیل تجارت پوست آن، همواره 

توسط شکارچیان تهدید می شود.
3-برب

شکار غیرقانونی و تجاوز انسان ها به حریم بربها، 
موجب کاهش ۶۰ درصدی جمعیت این حیوان 
روی  بر  ساکن  گربه سان  بزرگ ترین  است.  شده 
کره ی خاکی، از رسزمین روسیه تا ترکیه پرسه زده 
و باالترین جمعیت را در این مناطق دارد. هم اکنون 
برخی از زیرگونه های برب در جاوه و جنوب چین و 

مجاور دریای خزر ناپدید شده اند.
4-ماهیتنرسخ

این ماهی در پخنت سوشی استفاده می شود و صید 
بی رویه ی آن موجب شده تا کاهش جمعیتی ۸۵ 
بقا  برای  را تجربه کرده و در خطر جدی  درصد 
قرار گیرد. به همین دلیل، صید ماهی تن رسخ در 

کشورهای رشق آسیا محدود شده است.
5-فیلآسیایی

فیل  جنگل زدایی صورت گرفته در زیستگاه های 
آسیایی و شکار برای کندن عاج زیبایش، موجب 
است.  شده  حیوان  این  جمعیت  شدید  کاهش 
هرچند تجارت عاج فیل ممنوع شده؛ اما به طور 

غیرقانونی در بازارهای سیاه ادامه دارد.
6-گرازماهی

این ماهی کوچک و بامزه تنها در خلیج مکسیکو 
از  تنها ۲۰۰ عدد  زندگی می کند و در سال ۲۰۱۲ 

بسیار  ماهی  گراز  زیستگاه  است.  یافت شده  آن 
محدود بوده و ماهی گیری کور با تور، موجودیت 

آن را در خطر قرار داده است.
7-گوریلکوهی

خطر  و  ندارد  مشکلی  دشتی  گوریل  جمعیت 
اما خانواده ی آن،  خاصی آن را تهدید منی کند؛ 
اگر  و  ندارد  خوبی  وضع  کوهی،  گوریل  یعنی 
کاهش جمعیت آن به همین ترتیب پیش برود، 
رفت.  خواهد  بین  از  همیشه  برای   ۲۰۲۵ سال  در 
شکار غیرقانونی و کارخانه سازی در زیستگاه های 
کشورهای  و  کنگو  رود  حومه ی  در  حیوان  این 
رواندا، اوگاندا و کنگو، بیش ترین نقش را در این 

فاجعه داشته است.
8-دلفینرودخانهیایراوادی

جنوب  در  شیرین  آب های  منحرص به فرد  ساکن 
و جنوب رشقی آسیا که به طور خاص در اطراف 
و  کامبوج  تایلند،  )ویتنام،  مگونک  بزرگ  رود 
الئوس( متمرکز شده است، به دلیل شوری باالی 
آب، توانایی کم نوزادان برای زنده ماندن، آلودگی 
محیط و ماهی گیری بی رویه، در خطر قرار گرفته 
است. در سال ۲۰۱۱ تنها ۸۵ عدد از این دلفین ها 

زنده بوده اند.
9-اورانگوتانسوماترایی

شکار و فروش به عنوان حیوان خانگی از جمله ی 
اورانگوتان ها  از  این گونه  به مخاطره افتادن  دالیل 
این  نیز  پامل  روغن سازی  صنایع  است.  بوده 
حیوانات را به عنوان دشمنی برای محصوالت شان 
قلمداد کرده و آن ها را از بین می برند. جنگل های 
استوایی اندونیزیا در سوماترا و بورنئو، میزبان تعداد 

کمی از این میمون هاست.
10-سنگپشتباالن

این گونه سنگ پشت آبزی به همراه سنگ پشت 
»پشت چرمی« به شدت رو به انقراض اند. اگرچه 
می شوند،  توریست  جلب  موجب  حیوانات  این 
ماهی گیری،  تورهای  توسط  تصادفی  شکار  اما 
به منظور استفاده از الک،  آلودگی آب و شکار 
کاهش  فاجعه ی  در  آن ها،  تخم های  و  گوشت 
ساله  میلیون  این سنگ پشت های ۱۵۰  جمعیت 

بیش ترین تأثیر را داشته است. )جام جم آنالین(

از  ضعیف،  روانی  سالمت  با  دیرینه  رابطه ای  تنهایی، 
آن  از  مطالعه ی جدیدی حاکی  دارد.  افرسدگی  جمله 
است که تنهایی و دوری از جامعه به سالمت فیزیکی 
هم آسیب زده و حتا موجب ترسیع در مرگ می شود. 
این یافته ها مبتنی بر بررسی داده های به دست آمده از 

ده ها مطالعه بر روی بیش از ۳ میلیون نفر است.
روان شناسی  دیپارمتنت  استاد  اسمیت«،  »تیموتی 
دانشگاه »بریگام یانگ« ایالت یوتا، در این باره می گوید: 
ورزش کردن،  عامل  سه  بررسی  به  مطالعه  این  در  »ما 
اما  پرداختیم.  کلسرتول  داروهای  فشار خون و مرصف 
از هر  بیش  انزوای اجتامعی  متوجه شدیم،  نهایت  در 

یک از سه عامل فوق موجب مرگ می شود«.
انجام شده  مطالعه ی   ۷۰ اساس  بر  جدید  تحقیق  این 
به  مربوط  همگی  که   ۲۰۱۴ و   ۱۹۸۰ سال های  بین 
تنها  و  اجتامعی  انزوای  تنهایی،  تأثیر  نحوه ی  بررسی 
زندگی کردن بر طول عمر بود، انجام شد. میانگین سنی 
رشکت کنندگان در این مطالعه، ۶۶ سال بود و یک سوم 

آن ها با نوعی بیامری مزمن دست به گریبان بودند.

یعنی  اجتامعی،  انزوای  که  دریافت  »اسمیت«  تیم 
عدم  یا  کم  اجتامعی  فعالیت های  یا  روابط  داشنت 
را  زودتر  مرگ  خطر  فعالیت،  و  ارتباط  هرگونه  داشنت 
تا ۲۹ درصد افزایش می دهد. در مطالعات گذشته هم 
روابط  دارای  فرد  این که  به  توجه  بدون  تنهایی،  حس 
اجتامعی باشد یا نه، با افزایش ۲۶ درصدی خطر مرگ 

زودهنگام مرتبط بود.
به  مردان  و  زنان  برای  تنهایی  تأثیر  مطالعه،  این  طبق 
یک اندازه است و ارتباط بین تنهایی و مرگ زودهنگام 
برای افراد زیر ۶۵ سال، به مراتب بیش تر از افراد مسن تر 
است. البته داشنت یک مشکل فیزیکی هم این تأثیر را 
افرادی که  نشان می دهد،  مطالعه  این  تشدید می کند. 
با  افرادی که  از  بیش  تنها زندگی می کنند، ۳۲ درصد 
یک فرد دیگر زندگی می کنند، در معرض خطر مرگ 

زودهنگام هستند.
می شود:  عنوان  تحقیقاتی  مطالعه ی  این  ادامه ی  در 
و  رابطه  حس  داشنت  به  حیاتی  و  اساسی  نیاز  »افراد 
مراقبت از سوی فرد دیگر را دارند. افراد تنها فاقد این 

آن ها  اساسی  نیاز  این  می باشند.  زمینه  این  در  حس 
آن  حاصل  منفی  اتفاقات  نتیجه  در  و  نیافته  تحقق 

خواهد بود.« )جام جم آنالین(
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آنچلوتی:میخواهیم
کاسیاسدرریالبماند

اشکرتل:
فصلموفقیراسپریکردهایم

مورینیو:هازاردبااختالف
بهترینبازیکنلیگاست

مارتین اشکرتل، مدافع لیورپول معتقد است که تیمش تا به 

این جا هم فصل موفقی را پشت رس گذاشته است.

اروپا حذف  از لیگ قهرمانان و لیگ  برندن راجرز  شاگردان 

ایتد  ا دو باختی که مقابل آرسنال و یون شدند و به تازگی و ب

حال،  این  ا  ب خارج شدند.  کورس کسب سهمیه  از  داشتند، 

ارزیابی  لیورپول موفقیت آمیز  برای  را  اشکرتل، فصل جاری 

کرد.

او گفت: اگر شانسی برای حضور در جمع 4 تیم باشد، حتی 

ایتد و  اید برایش بجنگیم. دو شکست مقابل یون خیلی کم، ب

آرسنال به ما کمکی نکرد ولی هنوز چندین بازی باقی مانده و 

اید بجنگیم. ابتدای فصل خوب نبود زیرا تغییرات زیادی در  ب

باشگاه ایجاد شده بود. بازی کنان جدیدی به تیم اضافه شده 

بودند و جدایی سوارز رضبه بزرگی به ما زد. پس از کریسمس، 

خوب کار کردیم. نتایج خوبی کسب کردیم و حاال در رده ی 

پنجم هستیم. برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان می جنگیم 

اگر  داریم.  حضور  حذفی  جام  نهایی  نیمه  در  هم چنین  و 

بتوانیم جامی کسب کنیم، که یکی از اهداف ماست، فصل 

را به خوبی به پایان رسانده ایم.

هازارد،  ادن  که  کرد  عنوان  چليس  رسمريب  مورينيو،  ژوزه 

بدون داشنت رقيبي، شايسته دريافت عنوان بهرتين بازی کن 

سال ليگ برتر است.

در  استثنایی  عمل کردی  با  کوتینیو،  فیلیپه  و  کین  هری 

رقابت  این  احتاملی  کاندید های  دیگر  از  تیم های شان، 

هافبک  از  حامیت  به  مورینیو  حال،  این  ا  ب بود.  خواهند 

اید این جایزه را به  بلژیکی تیمش پرداخت و گفت که او ب

دست آورد.

باید حتی  ن واقعا  داشته،  هازارد  با عمل کردی که  او گفت: 

مطرح  دیگری  نام  اگر کسی  کرد.  مقایسه  دیگران  ا  ب را  او 

کند، برای این است که روزنامه اش بفروشد و خاک به چشم 

ا اختالف بهرتین بازی کن فصل  مردم بپاشد. این بازی کن ب

بوده است.

مورینیو ادامه داد: در انگلیس، این فصل سخت تر از دیگر 

در  بیشرتی  تیم های  ام.  کرده  تجربه  که  بوده  فصل هایی 

ایتد  کورس قهرمانی هستند. در دوره ای اول حضورم، ما، یون

و آرسنال مدعی قهرمانی بودند ولی حاال سیتی، لیورپول و 

تیم های  اند. کیفیت  این جمع اضافه شده  به  نیز  تاتنهام 

آیا  می کند.  سخت  را  کار  این  و  رفته  باالتر  جدول  میانه 

شده؟  بر  رس  حوصله  و  کننده  خسته  قهرمانی  برای  رقابت 

ایم.  نکرده  ایجاد  تیم ها  دیگر  ا  ب زیادی  اختالف  ما  چرا؟ 

وقتی که قهرمان می شویم، لذت بیشرتی دارد.

ایکر  که  کرد  عنوان  مادرید  ریال  رسمربی  آنچلوتی،  کارلو 

کاسیاس قصد دارد در ریال مباند و ریال نیز خواهان حفظ 

کاپیتان خود است.

گذشته،  فصل  دو  در  خوب  چندان  نه  عمل کرد  از  پس 

دروازه بان ریال تحت شدیدترین انتقاد ها قرار گرفته ولی در 

ار دیگر عمل کردی بسیار خوب از خود  دیدار مقابل رایو، او ب

به منایش گذاشت. آنچلوتی عنوان کرد که کاسیاس مقابل 

ار بازی نخواهد کرد ولی هم کاسیاس و هم ریال، قصد  ایب

ادامه هم کاری دارند.

او گفت: نظر ایکر خیلی شفاف است، او می خواهد مباند و 

ما هم می خواهیم مباند. من می خواهم که او مباند. او به 

نیازی ندارد. او بسیار حرفه ای است. رشایط برای  حفاظت 

فیکس  دروازه بان  وقتی  تا  زیرا  است  متفاوت  دروازه بان ها 

مصدوم نشود، فرصت بازی به دروازه بان دوم منی رسد. باقی 

ثانیه فرصت  یا حتی 30  بازی کنان ممکن است 15 دقیقه 

پیدا کنند ولی دروازه بان ها نه.

زالتان:
محرومیتمنیکرسواییبرایفوتبالاست

مارادونا:
بالترترسیدهچوننمیتواندرایبخرد

برنامهویژهمنچستریونایتدبرایخریدپوگبا

مورینیو:
نگرانبازگشتکاستانیستم

دنیلاستوریج:
فصلبعدرویفرممیآیم

مورینیو:
رمییکحرفهایبزرگاست

تورس:
آرزویمگرفتنجشنقهرمانیدرنپتونواست

کاسیاس:
میخواهیماونودسمیارابهدستآوریم

بارتومئو:مذاکراتباآلوسادامهدارد

سنت  پاریس  مهاجم  ابراهیموویچ،  زالتان 

یک  را  اش  جلسه ای   4 محرومیت  ژرمن، 

فضاحت برای فوتبال خواند.

پس از اشتباهات داوری دیدار پاریس سنت 

تلویزیونی  تصاویر  در  بوردو،  مقابل  ژرمن 

به  توهین  در حال  بود که زالتان  مشخص 

وجود  ا  ب است.  آن  فوتبال  و  فرانسه  کشور 

گذشت  از  پس  متعدد،  عذرخواهی های 

فوتبال  فدراسیون  این موضوع،  از  ماه  یک 

فرانسه تایید کرد که زالتان برای 4 بازی از 

همراهی تیمش محروم خواهد بود.

نوشت:  خودش  شخصی  برنامه  در  او 

ا این اتفاق، صحبت هایم به  خوش حامل که ب

همه ثابت شد. حاال همه خود با چشامن شان 

متام  بگویم.  من  این که  جای  به  دیدند، 

شده،  تبدیل  خنده دار  کار  یک  به  رشایط 

برای  رسوایی  یک  غیرحرفه ای،  و  زشت 

فصل  طول  متام  برای  را  من  اگر  فوتبال. 

زیرا  می شدم  خوشحال تر  می کردند  محروم 

بروم.  تعطیالت  به  می توانستم  حاال  از 

هیچ زمینه ای برای محرومیت وجود ندارد. 

از  هدف صحبت های من داور نیست. پس 

داشتیم  هم  با  معمولی  صحبت  یک  بازی 

و او هم تایید کرد. اگر هدف صحبت های 

آن ها  از  اتفاقات  از  پس  بودند،  داورها  من 

عذرخواهی می کردم.

آرژانتین  فوتبال  اسطوره  ا،  مارادون دیگو 

عنوان کرد که سپ بالتر، رئیس فیفا دیگر 

ریاستش  ادامه  برای  رای  خرید  به  قادر 

نیست و به همین دلیل ترسیده است.

مایکل  و  حسین  ال  پرنس  فیگو،  لوئیس 

این  ریاست  برای  بالتر  رقبای  پراگ،  فن 

دوره فیفا هستند و به نظر در این انتخابات، 

اسطوره  دارد.  رو  پیش  سختی  کار  بالتر 

الحسین  پرنس  از  حامیت  به  آرژانتینی 

تاثیر  او می تواند  و عنوان کرد که  پرداخت 

خوبی بر فوتبال داشته باشد.

ا گفت: خیلی خوشحامل که بخشی  مارادون

یا  دن رستارس  به  و  هستم  انتخاباتی  تیم  از 

کنم  بازگو  را  پرنس  نظرات  تا  سفر می کنم 

سود  موضوع  این  از  فوتبال  شک،  بدون  و 

کاندید های  زیرا  ترسیده  بالتر  برد.  خواهد 

از  او  ندارند.  رای  خریدن  اجازه  دیگر  فیفا 

آن دسته انسان هاست که چنین کارهایی از 

او رس می زند و حاال دیگر قادر به انجامش 

ار  این ب که  معتقدیم  ما  عالوه،  به  نیست. 

برای  ما  شد.  خواهد  تغییر  دچار  چیز  همه 

همیشه  کرد.  خواهیم  بهرت  را  فیفا  همه، 

گفته ام که فیفا در دست کسانی است که 

فوتبال را دوست ندارند.

باشگاه  که  کردند  ادعا  ایتالیایی  رسانه های 

پل  گرفنت  خدمت  به  برای  ایتد  منچسرتیون

پوگبا، ستاره فرانسوی یوونتوس،  پیشنهادی 

خیره کننده ارائه داده است. 

که  کرده  ادعا  توتومرکاتووب،  معترب  سایت 

برای  تا  است  آماده  ایتد  منچسرتیون باشگاه 

پرداخت  بر  عالوه  پوگبا،  خدمت  گرفنت  به 

مهاجم  پرسی،  فن  رابین  پوند،  میلیون   54

باتجربه اش را نیز به بیانکونری واگذار کند. 

تصمیم  یوونتوس  باشگاه  می شود  گفته 

گرفته ستاره جوان فرانسوی اش را بفروشد 

ا پول حاصل از فروش او،  تیمش  تا بتواند ب

ریال  از  کند.  تقویت  آینده  فصل  برای  را 

مادرید، بایرن مونیخ و بارسا به عنوان دیگر 

نظر  به  اما  برده می  شود  نام  ا  پوگب مشرتیان 

از  زودتر  ایتد  منچسرتیون مدیران  می رسد 

ا  سایرین دست به کار شده اند و قصد دارند ب

مدیران باشگاه  ایتالیایی در تورین جلسه ای 

انتقالی  ا  ب سال 2012  در  ا  پوگب کنند.   برگزار 

پیوست  یوونتوس  به  ایتد  از منچسرتیون آزاد 

اما اکنون برای بازگرداندن او چیزی نزدیک 

اید هزینه کنند.  به   72 میلیون پوند ب

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی، مطمنئ است 

که دیگو کاستا، مهاجم اسپانیایی تیمش، 

از  ب آبی ها  ترکیب  فصل  به  پایان  از  پیش 

می گردد. 

کاستا در دیدار مقابل استوک در ابتدای نیمه 

دوم به میدان رفت اما تنها 10 دقیقه  بعد از 

زمین خارج شد. مورینیو اکنون امیدوار است 

که مهاجم اول تیمش بتواند در چند دیدار از 

8 بازی  باقی مانده فصل، به کمک تیمش 

بیاید. 

او به خربنگاران گفت: تنها مصدوم ما دیگو 

است. بقیه همه آماده و رسحال هستند. جان 

ا ماسک  اوبی میکل هست  و فابرگاس هم ب

بازی می کند. مشکلی نیست. چلسی هنوز 

8 بازی دیگر دارد. اگر 4 بازی برای  ما بکند، 

طبیعی خواهد بود؛ اگر سه بازی کند، از آنچه 

انتظار دارم، کمی کم تر است. اگر او 5 بازی 

کند،  بیشرت از انتظار من است.  

من نگران او نیستم. نگران بازی یک شنبه 

هستم. در حال حارض، منی خواهم برای دو-

سه هفته به او فکر  کنم؛ تا زمانی که آماده 

شود. 

لیورپول اعرتاف کرد  دنیل استوریج مهاجم 

ار قبلی  تا فصل آینده منی تواند به فرم مرگ ب

بازی های  در  است  آماده  اما  برگردد  خود 

خصوص  به  و  فصل  پایان  تا  باقیامنده 

می تواند  که  حذفی  جام  دیدارهای  در 

فصل  این  در  قهرمانی  به  را  رسخ پوشان 

برساند، به تیم کمک کند.

دلیل  به  را  فصل  بیشرت  بازی کن  این 

و  داده  دست  از  زانو  و  قوزک  مصدومیت 

بازگشتش  از  ماه  دو  از  کم تر  که  حالی  در 

می گذرد با مصدومیت جدیدی روبرو شده. او 

اگرچه چهار گول زده اما مثل قبل روی فرم 

نبوده و خودش می گوید: خیلی خوب است 

که برگشتم اما این که دوباره مثل فصل قبل 

بشوم، زمان می برد. مدت زیادی بازی نکردم 

و بعد هم مصدومیت دوباره. این فصل فقط 

بربد.  چیزی  کنم  کمک  تیم  به  می توانم 

اره به هواداران نشان می دهم  فصل بعد دوب

سطح  و  بکنم  می توانم  کارهایی  چه  که 

بازی ام مثل قبل می شود. همین که دوباره 

از  بته  ال و  خوش حامل  کنم،  بازی  می توانم 

متام قابلیت هایم برای پیروزی تیم استفاده 

می کنم.

جام  نهایی  نیمه  در  آینده  هفته  لیورپول 

ویال  استون  مصاف  به  ویمبلی  در  حذفی 

می رود، باشگاهی که فوتبال حرفه ای را آن جا 

رشوع کرد و به عنوان هرنآموز آکادمی چهار 

سال را آن جا سپری کرد؛ هنوز هم خیلی از 

این  هستند.  ویال  طرفدار  او  خانواده  افراد 

دیدار برای او و بستگانش خاص است: وقتی 

خیلی جوان بودم برای آن ها بازی می کردم و 

بسیاری از اعضا خانواده از این تیم حامیت 

می کنند. بردن ویال آسان نیست اما ما متام 

تالش خود را می کنیم که به فینال برویم.

ار ديگر در نشست خربي  ژوزه مورينيو يک ب

فرانسوي  رمي  لوئيک  از  متجيد  به  خود 

پرداخت و به او براي بازي هاي بعدي چليس 

روحيه داد.

در حالیکه دیگو کاستا به دلیل مصدومیت 

همسرتینگ قادر نیست چلسی را همراهی 

به  حمله  خط  در  مورینیو  ژوزه  امید  کند، 

لوئیک رمی دوخته شده است. بازی کنی که 

توانسته به خوبی جواب اعتامد این مربی را 

بدهد و در دو بازی اخیر چلسی مقابل هال و 

استوک، دو گول سه امتیازی به مثر رسانده 

است. 

ژوزه مورینیو در نشست خربی خود در مورد 

رمی گفت: هر هفته که می گذشت و رمی 

نظاره گر حضور کاستا در ترکیب اصلی بود، 

تلقین  خودش  به  شدن،  اامید  ن جای  به  او 

می کرد که در نهایت به او هم فرصت خواهد 

او همواره وضعیت  منظور  به همین  رسید. 

نگاه  باالیی  در سطح  را  بدنی خود  و  روحی 

پیدا کردن فرصت،  به محض  تا  می داشت 

به بهرتین شکل از آن استفاده کند. 

رمی در دو بازی اخیر، دو گول بسیار حساس 

ایده آل  رشایط  مثره  که  رسانده  مثر  به 

اوست. این رشایط خوب، از مترین منظم و 

پشت کار او حاصل شده است. هستند برخی 

نیمکت نشین می شوند  وقتی  مهاجامن که 

منفی  تاثیر  آن ها  اراده  و  مترینات  روی 

آن ها  به  وقتی  بازی کنان  این   . می گذارد 

نیاز می شود، منی توانند جواب خواسته های 

مربی را به خوبی بدهند. رمی جزو این دسته 

بازی کنان نیست. 

یک  هم  که  چرا  دارم  عالقه  او  به  من 

حرفه ای بزرگ است و هم این که خوب گول 

گول زنی  اش  وظیفه  مهاجم  یک  می زند. 

هم  و  می زند  گول  خوب  هم  رمی  است؛ 

که  هایی  زمان  حتی  است.  تیم  خدمت  در 

مالک توپ نیستیم، او مثل بازی کنان دیگر 

در دفاع مشارکت می کند.

دوري،  سال   7 از  پس  که  تورس  اندو  فرن

بازگشت،  اتلتيکو  به  گذشته  زمستان 

به  تيم  اين  براي  مسابقه   18 در  تاکنون 

رسانده  به مثر  نيز  گول   4 و  رفته  ميدان 

است.

سوم  تیم  حارض  حال  در  اتلتیکو 

لیگ  چهارم  یک  در  و  اللیگاست 

به  باید  جاری  شنبه  سه  نیز  قهرمانان 

مادرید  ریال  هم شهری  رقیب  مصاف 

برود. 

بازی کن  محبوب ترین  که  تورس  اندو  فرن

می آید،  حساب  به  اتلتیکو  هواداران  نزد 

به  گفت:  یوفا  وبسایت  ا  ب گفتگو  در 

ا  ب را  قهرمانی  طعم  تا  برگشتم  اتلتیکو 

 11 که  می آید  یادم  بچشم.  محبوبم  تیم 

در سال 1996 موفق  اتلتیکو  و  بود  سامل 

شود. ری  دل  کوپا  و  اللیگا  قهرمان  شد 

و  رفتیم  نپتونو  میدان  به  ار  ب دو  آن سال 

از  یکی  گرفتیم.  قهرمانی  جشن  باهم 

شیرین ترین خاطرات همه عمرم را تجربه 

کردم. 

عنوان  به  ار  ب این  که  است  این  آرزویم 

قهرمانی  و  بروم  میدان  این  به  بازی کن 

بگیرم.  جشن  هواداران  کنار  در  را  اروپا 

خواهد  دشواری  دیدار  ریال  مقابل  دیدار 

نشان  سال ها  این  همه  در  اتلتیکو  بود. 

ساده ای  حریف  حذفی،  دور  در  که  داده 

برای هیچ تیمی نیست. امیدوارم بتوانیم 

به  هم  ام سال  گذشته،  سال  هم چون 

فینال برسیم و البته قهرمان شویم.

مادرید  ریال  کاپیتان  کاسیاس،  ایکر 

کسب  برای  تیمش  که  کرد  عنوان 

قهرمانی یازدهم اروپایی تالش می کند.

 10 از  موفق شد پس  ریال فصل گذشته 

دست  به  را  دسیام  بالخره  تالش،  سال 

خود  اروپایی  قهرمانی های  جمع  و  آورد 

تیم  این  کاپیتان  حال  کند.  رقمی  دو  را 

عنوان کرد که تالش آن ها در این فصل، 

برای به دست آوردن اونو دسیام است.

برای  فوق العاده  پایانی  انتظار  گفت:  او 

اید به رقیبان فشار  این فصل را دارم ولی ب

لغزش  دچار  که  باشیم  امیدوار  و  بیاوریم 

اتلتیکو  مقابل  جاری  فصل  در  شوند. 

انگیزه های  ولی  ایم  برخورده  مشکل  به 

چمپیونزلیگ  در  قهرمانی  برای  باالیی 

برای  داریم.  برلین  در  جام  بردن  باال  و 

زده  هیجان  خیلی  برلین  در  حضور 

درباره  زیادی  فکرهای  می توان  هستیم. 

بازی هیچ گاه  اتفاقات احتاملی کرد ولی 

آن طور که انتظار می رود پیش منی رود.

باشگاه  مدیر  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 

دنی  ا  ب مذاکرات  که  کرد  عنوان  ا  بارسلون

هم چنان  قراردادش  متدید  برای  آلوس 

ادامه دارد.

ابراز  بارسا  اول  پیشنهاد  از  برزیلی  مدافع 

قصد  که  بود  گفته  و  بود  کرده  نارضایتی 

ا  ب شود.  مذاکره  وارد  تیم ها  دیگر  ا  ب دارد 

هنوز  که  شد  مدعی  بارتومئو  حال،  این 

بارسا  و  هستند  مذاکره  حال  در  طرف  دو 

خواهان حفظ آلوس است.

ا به دنبال خرید بازی کنان  او گفت: بارسلون

ولی  است  بازی کنان  ا  ب متدید  یا  جدید 

خیلی پراکنده این کار را انجام می دهیم. 

نرسیده  پایان  به  چیزی  آلوس،  مورد  در 

است. اگر آلوس پیشنهاد مارا قبول کند، 

در بارسا خواهد ماند. هر چیز، اسرتاتژی 

بر  ما  اسرتاتژی  دارد.  را  خود  مخصوص 

پایه احتیاط است.
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اطالعات روز: مسئوالن شفاخانه ی حوزه ای هرات در غرب کشور از 
مسموم شدن حدود صد دانش آموز کودک در این والیت خبر دادند. 
یک  دانش آموزان  این  مکتب  ساختمان  نزدیکی  در  که  می شود  گفته 
مسموم  شورنخود ،  خوردن  از  پس  آنان  و  است  شورنخوردفروشی 

شده اند.
محمدرفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه ی حوزه ای هرات دیروز گفت، 
درمان  برای  شفاخانه  این  به  شنبه  روز  پیش از ظهر  دانش آموزان  این 
توصیف کرد  را خوب  او وضعیت صحی کودکان  داده شدند.  انتقال 
و افزود، در حال حاضر اکثر آنان مرخص شده اند. او احتمال داد که 

مسموم  مکتب  بیرون  در  غذایی  مواد  اثر خوردن  بر  دانش آموزان  این 
شده اند.

در همین حال، مسئوالن مکتب فتح در منطقه ی نوآباد هرات و شماری 
مکتب  ساختمان  نزدیک  در  گفته اند،  مکتب  این  دانش آموزان  از 
شورنخودفروشی بود و احتماالً خوردن شورنخود این فروشگاه، باعث 
این  شاید  که  شده  داده  احتمال  هم چنان  است.  شده  آنان  مسمومیت 
شده  مسموم  آلوده  آب  نوشیدن  و  گاز  استنشاق  اثر  بر  دانش آموزان 

باشند.
تحقیق  خواستار  هرات  مدنی  نهادهای  و  خانواده  اعضای  این حال،  با 

اما عبدالرووف احمدی، سخنگوی  این قضیه شده اند.  جدی در مورد 
فرماندهی پولیس هرات گفت، مسئول شورنخودفروشی بازداشت شده 
شمول  به  مسموم شده،  دانش آموزان  دارد.  جریان  او  از  تحقیقات  و 

دختران بین ۸ تا ۱۵ سال، بوده اند.
در سال های گذشته صدها دانش آموز در شماری از مکتب های کابل و 
والیت های کشور مسموم شده اند. تا کنون از مسمومیت دانش آموزان 
گزارش  بامیان  و  غزنی  کاپیسا،  تخار،  کابل،  والیت های  مکتبهای  در 
شده است. هنوز به طور دقیق علت اصلی مسمومیت دانش آموزان در 

کشور مشخص نشده است.

مسموم شدن حدود 100 کودک دانش آموز در هرات

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذکي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير ياوری
دبير خبر: نجيب اهلل نصيح                            

ويراستار: ناصری

صفحه آرا:  هادی دريابی
dailyetilaatroz@gmail.com :ايميل

آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 
قيمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160

مسئول توزيع: روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

web: www.etilaatroz.com             facebook: www.facebook.com/dailyetilaatroz


