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برای امنیت شاهراه ها راهکار عملی و جدی روی دست گرفته شود
رستاخیز 
دادخواهی:

صفحه



اطالعات روز: پس از درگیری میان نظامیان افغانستان و 
پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم و بسته ماندن مرز به 
مدت پنج روز، قرار است معین وزارت خارجه به منظور 
دو  میان  پیش آمده  تنش های  حل  مورد  در  گفت وگو 

کشور به پاکستان برود.
ملی  امنیت  شورای  دفرت  سخن گوی  غورځنگ،  تواب 
عزیز  رستاج  پنج شنبه  روز  که  است  گفته  افغانستان 
حنیف  با  پاکستان  نخست وزیر  خارجی  روابط  مشاور 
امتر مشاور شورای امنیت ملی گفت وگوی تلفونی کرده 
و دو طرف روی حل تنش ها در تورخم از راه گفت وگو 

تأکید کرده اند.
به گفته ی آقای غورځنگ، پیشنهاد رستاج عزیز این بود 
که حنیف امتر یا صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه 
سفر  پاکستان  به  مشکل  این  حل  روی  گفت وگو  برای 

داشته باشد.
سخن گوی شورای امنیت ملی به خربگزاری پژواک گفته 
است که حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا در سطح 
معین وزارت خارجه یک هیأت را به  منظور گفت وگو با 

مقام های پاکستانی به اسالم آباد اعزام کند.
سخن گوی شورای امنیت ملی از ترکیب هیأت افغانستان 
و زمان رفنت آن به پاکستان جزئیات نداده است. همچنان 
به  معلومات  ارائه ی  هنگام  عزیز  رستاج  پنج شنبه  روز 
اعضای پارملان آن کشور گفته بود که با مشاور شورای 
امنیت ملی افغانستان صحبت کرده و درخواست کرده 

است تا وزیر خارجه ی افغانستان به پاکستان سفر کند.
تنش میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم 
پس از آن باال می گیرد که یک شنبه شب هفته ی گذشته 
مزربانان دو کشور با هم درگیر شدند. گزارش ها حکایت 
را  دروازه  یک  افراز  قصد  پاکستانی  نظامیان  که  دارد 
افغانستان داشته اند  نقطه ی صفری در خاک  از  گذشته 

که با واکنش مرزبانان افغانستان مواجه می شوند.

را  پاکستان  و  افغانستان  تاجران  تورخم  راه  شدن  بسته 
مترضر کرده است

مرز تورخم پنج روز می شود که بر روی ترافیک بسته 
است و صدها موتر باربری و کانتیرن در دو طرف مرز 
مرز  ماندن  بسته  مسئوالن  گفته ی  به  مانده اند.  متوقف 
کرده  مترضر  را  پاکستان  و  افغانستان  تاجران  تورخم 

است.
مسئوالن اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گویند 
دو  در  خوارکی  مواد  کانتیرن  صدها  ماندن  متوقف  که 
طرف خط دیورند در کنار زیان وارد کردن به بازرگانان 

بهای مواد خوراکی را نیز در بازارها افزایش داده است.
حاصل دهی  زمان  که  حارض  حال  در  هم  سوی  از 
تورخم  مرز  ماندن  بسته  است،  افغانستان  تر  میوه های 
به  محصوالت  این  رساندن  برای  را  تاجران  و  دهقانان 
بازارهای جهان با مشکالت جدی مواجه کرده است که 
بسته ماندن مرز برای مدت طوالنی رضرهای زیادی را 

متوجه آن ها نیز خواهد کرد.
صنایع  و  تجارت  اتاق های  مسئوالن  حال  همین  در 
می گویند که می کوشند تا با وارد کردن مواد خوراکی را 
از راه انگور اده در والیت پکتیکا جلو افزایش بیش از 

حد مواد خوراکی را در بازار بگیرند.
صنایع  و  تجارت  اتاق های  معاون  الکوزی،  خانجان 
فعالً  که  اده،  انگور  راه  از  داریم  »تالش  است:  گفته 
انتقال بدهیم.  انگور را  کار ما جریان دارد، کانتیرنهای 
دیروز هم تقریباً ۲۰۰ کانتیرن از این راه انتقال داده شده. 
همچنان از راه های پکتیا، خوست و چمن نیز انتقال داده 

شده اند.«
راه  از  افغانستان  وارداتی  کاالی های  باالی  درصدی 
روزانه  که  می شود  گفته  و  می شود  کشور  وارد  تورخم 
تورخم  راه  از  وارداتی  کاالهای  کانتیرن  هزار  دو  تا 

رفت و آمد می کنند.
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جواد ناجی
گروگان گیری های اخیر در شاهراه شمال، پایتخت نشینان معترض 

راهپیمایی  یک  در  معترضان  )جمعه(  دیروز  آورد.  خیابان ها  به  را 

تکرار  و  حکومت  بی توجهی  ناامنی ها،  به دلیل  مسالمت آمیز، 

با  معترضان  زدند.  تظاهرات  به  دست  کشور،  در  گروگان گیری 

سردادن شعارها، خواستار پایان دادن به گروگان گیری شدند و از 

حکومت خواستند تا عامالن این رویدادها را مجازات کند.

در اوایل ماه جوزا، طالبان در حدود دوصد تن از مسافرین شاهراه 

شمال را در قندوز به گروگان گرفتند و شماری از مسافرین را به 

افتاد  اتفاق  قندوز  بعد، رویداد مشابه در  قتل رساندند. یک هفته 

در  گرفتند.  گروگان  به  را  بس  یک  مسافرین  دیگر  بار  طالبان  و 

همین حال، در 18 جوزا، فرمانده والیت غزنی از کشته شدن 12 

تن از شهروندان کشور توسط طالبان خبر داد و گفت، افراد طالبان 

مردم را از موترها پیاده و سپس آن ها را تیرباران کرده است. 

این  دادخواهی«  »رستاخیز  عنوان  تحت  که  دیروز  معترضان 

راهپیمایی را برگزار کرده بودند، در قطع نامه ی شان گفتند که تأمین 

امنیت جان و مال شهروندان مسئولیت حکومت است اما حکومت 

درستی  به  را  مسئولیت هایش  است  نتوانسته  نه تنها  ملی  وحدت 

انجام دهد بلکه در برابر جنایات تروریست ها صرفا به یک محکوم 

قید  از  رهایی گروگان ها  معترضان خواهان  بسنده می کند.  کردن 

طالبان شدند، مسئولین دولتی که در این راستا غفلت و کارشکنی 

کرده اند باید از وظایف شان برکنار شوند و مورد پیگرد قانونی قرار 

بگیرند.

اخبار گروگان گیری در شمال،  از نشر  ارگ ریاست جمهوری پس 

به این وقایع واکنش نشان داد و گفت: »آدم ربایی های طالبان در 

شاهراه های افغانستان انگیزه ی قومی دارد و به هدف دامن زدن 

به اختالفات قومی در این کشور انجام می شود.« مساله ی قومیت 

در قطع نامه ی تظاهرکنندگان هم بازتاب یافته است: گروگان گیری 

قومی  صورت  طالب،  نام  زیر  کشور،  شاه راه های  در  شهروندان 

به خود گرفته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، مردم مجبورند 

دست به عمل بالمثل زده، مکان های امن طالبان را نابود سازند.

به رغم آن که تظاهرات از سوی مردم به صورت آرام و مسالمت آمیز 

برگزار شد اما پولیس با ایجاد مانع بر سر راه تظاهرکنندگان با مردم 

درگیر شدند که در نتیجه ی آن چند نفر توسط پولیس زخمی شدند. 

از زمان شکل گیری حکومت وحدت ملی، طالبان گروگان گیری را 

به مثابه روشی تازه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تحت 

با  نبرد  کنار  در  طالبان  بسته اند.  کار  به  دادن حکومت  قرار  فشار 

نیروهای امنیتی، توانسته اند از این طریق و با کشتن افراد بی گناه 

با  بکشد.  حکومت  رخ  به  تهدید  یک  به عنوان  را  موجودیت شان 

آن که نقاط خطر و مناطقی که احتمال گروگان گیری توسط طالبان 

وجود دارد، اما حکومت در امر تأمین امنیت ناکام بوده است. سال 

خانواده ی شان  اعضای  اسارت  به دلیل  خانواده  چندین  گذشته 

به دست طالبان، در پارک زرنگار ماه ها خیمه بر پا کردند و دست به 

تحصن زدند. نتیجه نداد. پس از آن، هفت تن از باشندگان غزنی 

عامالن  اما  هنوز  تا  شدند.  کشته  فجیع  به صورت  اسارت  از  پس 

قرار  بازپرس  مورد  و  نشده  دستگیر  گروگان گیری ها  از  هیچ یک 

نگرفته اند.

از میان ده ها مورد که به قومیت پیوند خورده است، گروگان گیری 

جامعه ی  افغانستان  است.  زده  دامن  قومیت  داغ  مساله ی  به  اما 

چندقومی است؛ امری که چالش های زیادی را خلق کرده است. 

گروگان گیری  بودن  قومی  حساسیت  به  حکومت  که  باوجودی 

بدهد  نشان  که  دارد  وجود  نشانه یی  کمتر  اما  می دارد  اذعان 

حکومت در پی مهار آن برآمده باشد. گروگان گیری که به نگرانی 

عمده ی امروز جامعه بدل شده است چه دلیل قومی داشته باشد 

یا امنیتی، واقعیت این است که تأمین امنیت از وظایف حکومت 

است. الزامی نیست که مردم به خیابان ها بریزند تا حکومت متوجه 

وظایف خود شود. حکومت نباید اجازه بدهد طالبان با استفاده از 

گروگان گیری میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند و تنش های 

قومی را افزایش دهند. زیرا در جامعه یی که ذهن ها هنوز از چنگ 

نگاه های قومی و فروکاست گرایانه رهایی نیافته اند، قومیت ظرفیت 

خلق هرگونه فاجعه را دارد.
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اطالعات روز: صدها تن از باشندگان کابل روز جمعه 
در  مساملت آمیز  تظاهرات  راه اندازی  با  جوزا(   ۲8(
کشور،  شامل  در  اخیر  گروگان گیری های  به  اعرتاض 
تأمین  برای  جدی  و  عملی  راهکار  اتخاذ  خواستار 

امنیت شاهراه ها شدند.
که  مسافران  از  آن عده  رهایی  برای  گفتند  معرتضان 
اقدامات  مانده اند  گیر  طالبان  گروه  گرو  در  تاکنون 
عملی شده و مسافران هرچه زودتر زنده و سالمت آزاد 

شوند.
آغاز  کابل  پارک شهرنو  از  را  راهپیامیی  که  معرتضان 
عدالت،  و  امنیت  شعارهای  رسدادن  با  و  بودند  کرده 
اما  کنند  تجمع  زنبق  چهارراهی  در  می خواستند 
نیروهای امنیتی با مامنعت از پیش رفنت آنان به سمت 
از  نیز  معرتض  چند  شدند.  متوسل  خشونت  به  ارگ 

سوی پولیس زخمی شدند.
با حمل پرچم های اعرتاضی رسان حکومت  معرتضان 
وحدت ملی را متهم به معامله، خیانت و توطئه کردند.

ماه  در  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  تظاهرات  این 
کابل-  شاهراه  در  گروگان گیری  مورد  چندین  جاری 
تخار- قندوز- بدخشان و شاهراه کابل- قندهار رخ داد. 
طالبان  گروه  را  گروگان گیری ها  و  اختطاف  مسئولیت 
رسانده است.  قتل  به  نیز  را  تن  ده ها  و  گرفته  عهده  به 
در  نخست  گروگان گیری  از  هفته  دو  از  بیشرت  هرچند 
شاهراه کابل- بدخشان می گذرد اما  تاهنوز هم ده ها تن 
در گرو طالبان باقی مانده  و بیم گروگان گیری های بیشرت 

مسافرین در نقاط مختلف کشور وجود دارد.
امنیت  تأمین  برای  را  مسئولیت هایش  حکومت 

شهروندان ادا نکرده است
»رستاخیز  به  حرکت شان  که  معرتضان  قطع نامه ی   در 
حکومت  که  است  آمده  شده،  مسام  دادخواهی« 
مال  و  جان  امنیت  تأمین  مسئولیت  ملی  وحدت 
شهروندانش را به عهده دارد اما »تا امروز این حکومت 
ناکارا نتوانسته است مسئولیت هایش را به درستی انجام 
دهد و رصف با محکوم کردن جنایت های تروریستان 
بسنده منوده است، این مورد از یک سو سبب ادامه ی 
بیزاری  جنایات طالبان گردیده و از سوی دیگر سبب 
گردیده  وحدت ملی  حکومت  بر  مردم  شدید  خشم  و 

است.«
در قطع نامه هشدار داده شده است: »آن گونه که دیده 
می شود گروگان گیری شهروندان در شاهراه های کشور، 
زیر نام طالب، صورت قومی به خود گرفته است و اگر 
این روند ادامه پیدا کند، مردم مجبورند دست به عمل 

باملثل زده، مکان های امن طالبان را نابود سازند.«
در  دولتی  مسئوالن  از  شامری  که  می گویند  معرتضان 

ارتباط به گروگان گیری ها غفلت و کارشکنی کرده اند و 
باید آن ها از وظایف شان برکنار، به دادگاه کشانده شده 

و مورد پی گرد قانونی قرار گیرند.

»بزرگ ترین مشکل مردم سیاست گذاری های قومی 
حکومت وحدت ملی است«

از  دادخواهی«  »رستاخیز  قطع نامه ی  در  همچنان 
آنان،  باور  که  ملی  وحدت  حکومت  سیاست های 
صورت  انتقاد  به شدت  است،  قومی  سیاست گذاری 
»گروگان گیری  است:  آمده  قطع نامه  در  است.  گرفته 
یگانه  بدخشان،   – کابل  بزرگراه  در  کشور  شهروندان 
بالی نازل شده باالی مردم ما نیست؛ بلکه بزرگ ترین 
و  تقسیم بندی ها  که  است  این  ما  مردم  مشکل 
سیاست گذاری های حکومت وحدت ملی به متام معنا 

قومی است.«
در قطع نامه ذکر شده که: »قوم بزرگ تاجیک در صدر 
مناینده یی  حکومت،  این  تصمیم گیری های  و  رهربی 
ندارد. ما امروز به رصاحت اعالم می کنیم که آدم های 
تکرار  به  که  معامله گری  و  رأی فروش  خودفروخته، 
و  فروخته  هیچ  به  را  ما  مردم  سیاسی  دست آوردهای 
مردم  بی رحامنه ی  کشتار  اکنون  تا  و  کرده اند  مصادره 
این  از  پس  نه تنها  می کنند؛  متاشا  خاموشانه  را  ما 
مناینده ی ما نیستند، که ما ایشان را مهره های استخدام 
خویش  دشمنان  با  تبانی  در  و  خاص  حلقات  شده ی 
می شامریم و پس از این طرف محاسبه ی اولی مردم ما 

همین مردم فریبان و رأی فروشان خواهند بود.«
در  مردم  منایندگان  از  شامری  امروز  تظاهرات  در 
نیز  روشنایی«  »جنبش  رهربان  از  شامری  و  مجلس 
و  امنیت  تأمین  برای  مردم  با  همگام  و  داشتند  حضور 

عدالت راهپیامیی کردند.
به خواسته های  معرتضان هشدار دادند در صورتی که 
آن ها رسیدگی نشود اعرتاض شان به »شیوه های دیگر« 

ادامه خواهد داشت.
به  پیوند  در  کابل  شهروندان  امروز  تظاهرات  از  پیش 
تظاهرات  قندوز  و  کابل  در  اخیر،  گروگان گیری های 
شده بود. گروگان گیری ها در شاهراه های کشور تازگی 
ندارد و پیش از این نیز بارها، گروه طالبان و افراد مسلح 
مسافران غیرنظامی را در بزرگ راه های کشور ربوده و 

ده ها تن را به گلوله بسته اند.
به  پیوند  در  گذشته  سال  عقرب  ماه  در  مورد  یک  در 
گروگان گیری و رسبریده شدن هفت تن به شمول یک 
دخرت 9 ساله )شکریه تبسم( در والیت زابل، باشندگان 
حکومت  از  و  زدند  میلیونی  تظاهرات  به  دست  کابل 

خواستار تأمین امنیت جان شهروندان شدند.

رستاخیز دادخواهی: 
برای امنیت شاهراه ها راهکار عملی و جدی 

روی دست گرفته شود

وزیر خارجه: ترکیه دانشگاهی 
به نام موالنا جالل الدین محمد بلخی 

در کابل تأسیس می کند

تنش ها در تورخم؛ 
معین وزارت خارجه به پاکستان می رود

حامد کرزی: پاکستان نمی خواهد هند 
و افغانستان روابط داشته  باشند

وزارت دفاع: 52 هراس افگن در علمیات 
تهاجمی نیروهای امنیتی کشته شده اند

افغانستان  خارجه ی  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین  روز:  اطالعات 
موالنا  نام  به  کابل  در  را  دانشگاهی  ترکیه  است  قرار  که  می گوید 

جالل الدین محمد بلخی تأسیس کند.
با وزیر خارجه ی  آقای ربانی می افزاید که روز پنج شنبه در دیدارش 

ترکیه روی تأسیس این دانشگاه و موارد دیگر گفت وگو کرده است.
مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ی ترکیه هفته ی گذشته به کابل آمد و 

با شامری از مقام های افغانستان دیدرا کرد.
وزیر خارجه می گوید که این دانشگاه در کابل مخصوص زنان است 
و با تأسیس آن برای شامر زیادی از دخرتان افغانستان سهولت ایجاد 

خواهد شد.
مشخص  زمان  و  جزئیات  از  هرچند  خارجه  وزارت  خربنامه ی  در 
تأسیس این دانشگاه چیزی گفته نشده است، اما تفاهم نامه ی ساخت آن 
میان دو کشور در ماه جدی سال گذشته در جریان سفر رییس جمهور 

غنی به ترکیه امضا شد.
که  خواسته  ترکیه  کشور  مقام های  از  می گوید  همچنان  خارجه  وزیر 
شامر  آینده  سال های  در  کابل،  در  موالنا  دانشگاه  تأسیس  کنار  در 

بورسیه های تحصیلی شان را برای جوانان افغانستان نیز افزایش دهد.
به گفته ی آقای ربانی،  ترکیه ساالنه 18۰ بورسیه تحصیلی به دانشجویان 
در  افغان  دانشجوی   ۲۰۰۰ حارض  حال  در  و  می دهد  افغانستان 

دانشگاه های ترکیه تحصیل می کنند.
به  می دهد.  آموزش  را  افغانستان  افرسان  نیز،  نظامی  بخش  در  ترکیه 
گفته ی ربانی، طی چند سال اخیر، ۲684 مرد و 1۰۰1 زن در اکادمی 
پولیس سیواس ترکیه آموزش های میان مدت دیده اند و همین اکنون نیز 

11۰ پولیس زن در شهر انتالیای این کشور مشغول تحصیل اند.
همچنان 176 تن از افرسان جوان افغانستان در اکادمی های نظامی ترکیه 

مشغول فراگیری تحصیالت نظامی اند.
خرب تأسیس دانشگاه موالنا جالل الدین محمد بلخی از سوی ترکیه در 
کابل در حالی ست که در روزهای گذشته، توافق ایران و ترکیه مبنی بر 
به عنوان میراث مشرتک فرهنگی این دو کشور در  ثبت مثنوی موالنا 

یونسکو خربساز و اعرتاض افغان ها را به دنبال داشت.
رییس جمهور غنی نیز در دیدارش با وزیر خارجه ی ترکیه در کابل در 
این مورد اعرتاض کرده و گفته است مثنوی معنوی و سایر آثار موالنا 
باید به عنوان میراث مشرتک افغانستان و ترکیه در سطح بین املللی ثبت 

شود.

است  گفته  کشور  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  روز:  اطالعات 
دوستانه،  ارتباط  نوع  هیچ  افغانستان،  و  هند  که  می خواهد  پاکستان 

سیاسی و تجارتی نداشته باشند.
اظهارات آقای کرزی در حالی ست که روابط افغانستان در اوج تیرگی 
است و تنش های مرزی میان کابل و اسالم آباد پس از درگیری ها میان 

نظامیان دو کشور در گذرگاه تورخم باال گرفته است.
 حامد کرزی در یک گفت و گو با بخش اردو بی بی سی، مشکالت در 
روابط افغانستان و پاکستان را به گونه یی برخواسته از دو موضوع خط 

دیورند و دوستی کابل - دهلی نو می داند.
هیچ گونه  افغانستان  با  هند  که  می گوید  است:»پاکستان  گفته  کرزی 
هیچ گونه  باشد،  نداشته  گرفتی  و  داد  هیچ گونه  باشد،  نداشته  پیوندی 
}روابط{ بازرگانی نداشته باشد، و هند از راه افغانستان به آسیای میانه 
دسرتسی نداشته باشد، که این ممکن نیست. هند با آن که یک کشور 
نادار است، اما افغانستان را در بخش های زیربنایی و بخش های دیگر 
از  ما  و  افغانستان می خواهد  با  واقعی  است.هند دوستی  کرده  کمک 

پاکستان می خواهیم که همین کار را انجام بدهد.«
کرزی افزوده: »پاکستان کوشش می کند که افغانستان تحت اداره ی این 

کشور باشد.«
کرزی در پیوند به درگیری مرز تورخم گفت که پاکستان بارها روی خط 
دیورند اقدام هایی کرده  است، این کار باعث آزردگی مردم افغانستان و 
در نهایت سبب ایجاد چنین رویدادها می شود. رییس جمهور پیشین 
در مورد خط دیورند گفته است که افغانستان هیچ گاه این خط را مرز 

نپذیرفته است و نخواهد پذیرفت.
حدود دو سال پیش کرزی گفته بود که پاکستان در بدل صلح افغانستان 
دو چیز را از او خواسته است که یکی آن رسمی شدن خط دیورند و 
دوم اداره ی سیاست خارجی افغانستان. به گفته ی کرزی، او هیچ یک 
را نپذیرفته بود. این اظهارات همزمان است با نزدیکی روابط افغانستان و 
هندوستان. اخیراً هند بند سلام را در هرات افتتاح کرد که با استقبال گردم 

مردم و سیاست گذاران افغانستان روبه رو شد.

نتیجه ی  در  که  است  کرده  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
افغانستان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  تعرضی  و  تهاجمی  عملیات های 
از والیت ها در ۲4 ساعت گذشته، 5۲ هراس افگن کشته  در شامری 

شده اند.
در خربنامه ی وزات دفاع که روز جمعه به نرش رسیده، آمده است که در 
میان کشته شده ها یک اکامل کننده شبکه ی القاعده و رییس کمیسیون 

نظامی طالبان برای والیت بادغیس نیز شامل  اند.
پکتیا،  ننگرهار،  والیت های  در  عملیات ها  این  که  افزوده  خربنامه 
بلخ،  بغالن،   ، غور  هرات،  فراه،  زابل،  ارزگان،  قندهار،  پکتیکا،غزنی، 
بود که در آن 44  فاریاب، قندوز و هلمند راه اندازی شده  جوزجان، 

هراس افگن زخمی و 3 تن نیز دستگیر شده اند.
در خربنامه آمده که در جریان این عملیات ها 13 تن از منسوبان ارتش 

ملی کشور شهید شده اند.

عواقبگروگانگیری
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بی مسئولیتی حکومت تحت  و  بی توجهی  به  اعرتاض  در  دیروز جامعتی 

نام »رستاخیز دادخواهی« به جاده های کابل آمدند و از حکومت امنیت و 

عدالت خواستند. هرچند این تظاهرات مساملت آمیز به خشونت کشیده شد، 

اما در یکی از برنهای اعرتاضی از چهار پدر مشهور افغانستان پرده برداشتند 

»پدر طالب، پدر تعصب، پدر معامله و پدر توطئه«. 

بعد از تظاهرات این پدران بزرگوار در واکنش به اوضاع جاری، به خصوص 

در واکنش به دادخواهی ها قطع نامه یی صادر کردند. من این قطع نامه را 

بدون دخل و ترصف خدمت شام ارایه می کنم، امیدوارم به روزه ی کسی 

آسیب نرساند. 

نحمده و نصلی علی الرسوله الکریم

برکاته!  و  و رحمته الله  السالم علیکم  افغانستان!  تاوان  به  مردم همیشه 

)البالُء علیکم جمیعاً و انفرادته(

بعد از عرض سالم، راستی با روزه مبارک چطورید؟ سحری زیاد می خورید 

یا افطاری؟ به هر صورت، حتامً خرب دارید که شامری از باشندگان شهر 

کابل مسافرگیری و مسافربری به مکان های نامعلوم را بهانه قرار داده بودند 

و تظاهرات کردند. آن ها هر کدام ما را پدر یک چیزی متفاوت خواندند 

که الزم دانستیم با حفظ امانت و حسن نیت آن را به شام اعالم کنیم و در 

واکنش به آن ها، قطع نامه ی زیر را که چکیده یی از احساسات هر کدام 

ماست، با شام رشیک کنیم.

 

وطن،  ای  جوانای  افغانستان،  دلیر  مردم  افغانستان،  مردم  طالب:  پدر 

خوارای ای وطن، برادرای ای وطن السالم علیکم و رحمته الله و برکاته. 

مرا میگن پدر طالب. مگر این مردم حافظه ندارن. به خدا ندارن، به قرآن 

ندارن. مه از اول تا به آخر، از کابل تا به ریاض، از پاکستان تا به امریکا، 

گفتیم که طالبا برادرای ناراضی ماس! مخالفین سیاسی ماس! ما هیچ 

برادرا،  که  گفتیم  ما همیشه  کو!  بیا صلح  بچیم  نگفتیم که طالب  وقت 

طالبای عزیز! شام فرزندای ای وطن هستید، افغانستان خانه کل  ماس! 

بیایین تفنگه از شانه ی خود پایین کنین، دست ماره بگیرین که وطنه آباد 

کنیم! اما ای برادرا نکردن. ما به طالبا گفتیم که »که تاسو مکتب سوزوی، 

مونگ بیا جولوو، که بیا وسوزوی، مونگ بیا جولوو، که بیا سوزوی، مونگ 

بیا جولوو«. گفتیم یا نگفتیم؟ امو چک چکا خو یاد تان مانده، منانده؟! 

پدر تعصب: هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست. اما در چارچوب بنیادین 

بدهیم، چاق  را گسرتش  فرزند خویش  است که  این  بر  ما  تعهد  پدری، 

کنیم، تا به افغانستان عزیز که خانه ی مشرتک متام افغان هاست، خدمت 

کند. من به عنوان یک پدر دلسوز، از جلت مآب پدر طالب، از جلت مآب 

بیایند  که  است  این  ما  خواهش  توطئه،  پدر  از  و  خود  رفیق  معامله  پدر 

دست به دست هم داده، با صدای بلند بگوییم که زنده باد افغانستان! یشه 

سین افغانستان! تل دی وی افغانستان! به امید روزی که جهان بدون نواز 

رشیف باشد!

پدر معامله: به مه خرب آوردند که مظاهره کنندا مره »پدر معامله« گفته اند. 

اول کمی اعصابم خراب شد، بعد از هامن عطری که از هاوس آف بیژن 

خریده بودم و آدمه خیلی آرام می کنه، می خواستم پاش بتم که یادم آمد ماه 

مبارک رمضان است. در پیوند به مظاهره ی اخیر، حکومت وحدت ملی بر 

اصل شایسته ساالری متعهد است. شام اگر متام ادارات دولتی ره بگردین، 

منظورم از ریاست شهرداری رشوع تا ارگ ریاست جمهوری اس، هیچ اُتو 

یک نفره به یاری خدا پیدا منیتانین که وجود او انشاءالله از شایسته ساالری 

خدا  اگر  انشاءالله  گفنت،  معامله«  »پدر  مره  ایکه  مورد  د  اما  نباشه.  پر 

خواسته باشد، ما در خدمت خلق هستیم. اگر همی پدر معامله گفنت درد 

ای مردمه دوا می کنه، خیراس مره »پدرکالن معامله بگوین یا بخیی مره 

بچه ی معامله بگوین«. اما ما و رشکای بین املللی ناتوی ما می فامیم که 

به ای گپا مشکل امنیت حل منیشه. مشکل امنیت زمانی حل میشه که 

ناامنی... )ببخشید  نابودی  بیایید به خاطر خدا برای  نباشه.  ناامنی  دیگه 

زنگ آمد(.

پدر توطئه: مه یک چیزه نفامیدم، همی توطئه چه مانا میته؟ نر اس یا 

ماده؟ مه پدر یک فرزند مذکر استوم یا مونث؟ ما خو به همی تظاهرات 

که می کنین، توطئه میگیم. خدا می دانه عمر داودزی پشت این تظاهرات 

است، کرزی اس، داکرت عبدالله اس، استاد محقق اس، خلیلی صایب اس، 

می کنین.  تظاهرات  شد  دل تان  وقت  هر  کی اس!  جان اس،  امرالله 

مخصوصاً در ماه مبارک رمضان، هیچ فکر کدین که رس نیروهای امنیتی 

فشار میایه؟! دل تان به همی مردم هیچ منی سوزه؟ دفعه ی پیش خو کانتیرن 

ماندیم، در سطح جهان بی آب شدیم. همی رسانه ها هم کتی شام مردم 

راه میرن. اگه شام توطئه نکنید، ما نی کانتیرن می مانیم، نه به پولیس خود 

میگیم که بزنیدشان! به فرق فرق شان بزنین! 

والسالم علیکم و رحمته الله و برکاته.

کمیسیون مشرتک صدور قطعنامه ی چهارپدر مشهور.

قطع نامه ی پدران 
)چهار پدر مشهور(

سختگیری و تعصب، خامی است / تا جنینی، کار، 

خون آشامی است. – موالنای بلخ

یک  به عنوان  را  بلخ  موالنای  می کنند  تالش  این که 

ایران و ترکیه ثبت  - تاریخی دو کشور  میراث فرهنگی 

کنند تازگی ندارد، اما هیچ چیزی را ثابت نخواهد کرد. 

ایران سال هاست چنین تالش هایی را روی دست دارد. 

حرف این جاست که احیاناً ثابت کردند که موالنای بلخ 

فقط مال مشترک ایران و ترکیه است و دیگر کشورهای 

است  افغانستان  آن  مرکزیت  که  پارسی  زبان  حوزه ی 

را تشکیل  نیز بخش مهم و عمده ی آن  تاجیکستان  و 

چه  نهایت  در  ندارند،  میراث  این  از  سهمی  می دهد، 

چیزی را تغییر خواهد داد؟ زادگاه موالنا بلخ از والیت های 

شمالی افغانستان است و اشعارش نیز به لحاظ درون مایه 

این  در  معاصرانش  عرفان  با  را  مشترک  قدر  بیشترین 

خطه ی جغرافیایی دارد. ایران امروزی که تاریخ آن به 

کمتر از یک سده می رسد، تنها مسیری است که موالنا 

به روایتی از آن عبور کرده و به قونیه رفته است. قونیه 

مکانی است که موالنا در آن چند سالی زندگی کرده اما 

چنان چه هویداست، دلش همیشه در گرو وطنی بوده که 

این روز ها زبانه های آتش در آن باال گرفته است.

موالنا، مشهور به خداوندگار بلخ، در سال 604 ه.ق در 

بلخ به دنیا می آید و هنوز چند سالی از زندگی اش سپری 

نشده که سلطان العلما پدر موالنا از بلخ کوچ کرده و در 

خودخواسته  تبعید  یا  کوچ  این  می گزیند.  سکنا  قونیه 

دقیق در زمانی صورت می گیرد که پدر امیر خسرو بلخی 

بلخ  از  نیز  سرزمین  این  مفاخر  از  دیگر  یکی  دهلوی 

جغرافیایی  خطه ی  سنگ بنای  می رود.  هند  به  کوچیده 

موالنا گویا به گونه یی نهاده شده که اکثریت مطلق علما 

و دانشمندان آن به مرور زمان همچون پرستوهای مهاجر 

پرکشیده به سوهای دیگر این کره رفته اند. واقع اما این 

انسانی  موجود  هیچ  که  است  چیزی  زادگاه  که  است 

نمی تواند به گونه ی قطع، ریشه هایش را از آن جدا نماید. 

موالنا در بلخ زاده شد، در قونیه زندگی کرد و همان جا 

اندیشه هایش  و  آثار  زمانی که  تا  او  اما  نیز دفن گردید، 

مورد ارجاع انسان ها قرار می گیرد، همچنان بلخی خواهد 

ماند. بلخ روزگار موالنا قطعه یی بود در مرکز جغرافیایی 

به نام آریانا. امروز این بلخ به افغانستان تعلق دارد و شاید 

و  آمده  پدید  دیگر جغرافیای سیاسی دیگری  یک قرن 

افغانستان  از  دیگر  موالنا  آن وقت  بگیرد.  بر  در  را  بلخ 

نخواهد بود و این مهم نیست. مهم این است که موالنا 

تا تاریخ است و زندگی در این کره جریان دارد، متعلق 

به بلخ خواهد بود. ادوارد سعید در فلسطین به دنیا آمد، 

آیا  اما بیشترین سال های عمرش را در امریکا گذراند؛ 

منطقی وجود دارد در این که کسی بخواهد فلسطین را از 

سعید بگیرد؟ آیا اساساً چنین چیزی ممکن است حتا اگر 

آن تعلق خاطر و فعالیت های سعید را در رابطه با فلسطین 

مدنظر نگیریم؟

مشکل بعد از آن پدید آمد که سیدرضا صالحی امیری، 

و  اسناد  سازمان  رییس  و  ایران  رییس جمهور  مشاور 

کتابخانه ی ملی این کشور از ثبت جهانی مثنوی موالنا 

به عنوان میراث مشترک فرهنگی ایران و ترکیه خبر داد. 

تعدادی از فرهنگیان افغانی در آن کشور در برابر این خبر 

واکنش نشان دادند و بر بی اعتنایی حکومت افغانستان 

در این رابطه معترض شدند. مسئولین کشور زادگاه موالنا 

اما، گویا یا درکی درست از مسأله نداشتند و یا هم خیلی 

خوب درک کردند و نخواستند به صورت ناشیانه موالنایی 

را که به زبان خودش »برای وصل کردن« آمده است و 

نه »برای فصل کردن«، مایه ی یک نزاع سیاسی میان 

دو کشور همزبان و یک کشور هم فرهنگ دیگر بسازند. 

به  این ماجرا،  با  برخورد خنثا  این است که  اما  حقیقت 

و  مآثر  و  کشور  این  فرهنگ  افغانستان،  حکومت  نفع 

مفاخر فرهنگی این کشور نیست. هرچند که جغرافیای 

سیاسی را نمی توان با قاطعیت مبنای این بحث دانست، 

بر  دیگر  مرزبندی های  تمام  و  سیاسی  جغرافیای  زیرا 

این  این بحث  از  اما مقدم تر  مبنا فرّار و سیال اند.  این 

محور  بر  نیز  سیاسی  مرزبندی های  که  است  مسأله 

می شوند.  تعیین  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش های  همین 

به یک  هم  و مشخصه یی  ارزش  اگر  روشن تر،  به بیان 

جغرافیای سیاسی تعلق می گیرد، این ارزش قبل از همه 

متعلق به آثار، مکان ها و مفاخر تاریخی یی است که در 

آن جغرافیا قرار دارند. محض نمونه، کشور ایران چرا با 

جعل نام های مکان های اوستایی و شاهنامه می خواهد 

بداند؟  امروزی  ایران  به  مربوط  بیشتر  را  مکان ها  آن 

چون ارزش بزرگی از قبل این جعل عاید ایران می گردد. 

ایران یا با انگیزه ی سیاسی و یا هر انگیزه ی دیگر، اگر 

مثالً بتواند جغرافیای شاهنامه را طوری ترتیب بدهد که 

افغانستان  و  باشد  آن کشور  به محدوده ی  متعلق  همه 

بعد  باشند،  نداشته  آن  در  سهمی  هیچ  تاجیکستان  و 

ادعا نخواهد  افغانی و ترکی یی  از یک قرن دیگر هیچ 

توانست کرد که افغانستان و تاجیکستان هم سهمی از 

شاهنامه دارند. و چون شاهنامه یکی از پایه های محکم 

و استوار زبان فارسی است و جهان وقتی می خواهد به 

زبان فارسی و پیشینه ی این زبان رجوع کند، ناگزیر از 

جغرافیای  تعلق  در صورت  با شاهنامه می شود،  برخورد 

زمان طوالنی تر  )ایران(، طی  به یک کشور خاص  آن 

هیچ افغانی یی حق نخواهد داشت که خودش را وارث 

یا یکی از وارثان زبان فارسی بداند. زبان خانه ی وجود 

و  حقیت  ظهور  و  تجلی  برای  امکانی  و  است  انسان 

هستی انسان ها. جامعه یی که زبانش را از دست می دهد 

در حقیقت هستی و فلسفه ی وجودی خودش را فراموش 

کرده است. جامعه ی بدون زبان، جامعه ی بدون هستی 

است و مطلقاً فاقد ارزش.

داستان موالنا اما، تا حدودی متفاوت از این بحث هاست. 

موالنا به لحاظ زبانی متعلق به حوزه ی زبان پارسی است 

و این حوزه  نه ملک طلق ایران امروزی است و نه هم 

از افغانستان یا هیچ کشور دیگر. در این مورد نمی توان 

بحثی داشت. بحث در این است که اگر قرار باشد در 

خصوص شخصی چون موالنا به صورت مشخص تر حرف 

قبیل  از  نشانه هایی  به  ضرورت  کار  این  برای  و  بزنیم 

محل تولد، محل زندگی و مکان مرگ داریم... ایران 

سیاسی امروز که عمری به درازای فقط یک نسل دارد، 

چه سهمی در این معادله خواهد داشت؟ از تولد، زندگی 

و مرگ، کدام یک از این ها در خاک ایران کنونی اتفاق 

افتاده است؟

صرف  انسانی  موجود  یک  به عنوان  نمی توان  را  موالنا 

موالنا  اندیشه ی  و  آثار  در  موالنا  ارزش  کرد.  مطرح 

و محل خاصی،  مکان  به  اندیشه  تحدید  است.  نهفته 

آن  حق  در  انسان ها  که  است  جفایی  بی رحمانه ترین 

اندیشه می توانند مرتکب شوند. این یک وجه مسأله است 

وجه  می شود.  اندیشه  تأثیرگذاری  میزان  به  مربوط  که 

دیگر مسأله این است که تا خواست گاه اندیشه و مولد 

این اندیشه را معین نکنیم، چگونه می توانیم از چگونگی 

و چرایی آن بحث نموده و آن را ارزش یابی کنیم؟

سوالی دارم از کارگزاران هوشیار کشور همسایه: به خود 

اجازه می دهید و این را حق انحصاری خود می دانید که 

موالنای بلخ را از خود بخوانید. ظاهراً بهانه این خواهد 

بود که موالنا متعلق به زبان و فرهنگی است که ایران 

این  آن اند.  میراث  تاجیکستان  و  افغانستان  و  امروزی 

تنها محمل دستکاری شما خواهد بود. اما گاهی با خود 

فکر کرده اید که ساالنه چقدر از هم دیاران و هم زبان های 

و  آزار  توهین،  کثافت«  »افغانی  به نام  را  موالنا  همین 

اذیت می کنید و به کام نابودی می فرستید؟

روزها  همین  در  مثالً  که  کنید  تصور  دیگر:  سوالی 

حکومت افغانستان به دلیل هم زبانی با فردوسی بخواهد 

او را منحیث میراث فرهنگی و تاریخی خود ثبت یونسکو 

کند، واکنش شما در این رابطه چه خواهد بود؟ و در این 

واکنش، چقدر خود را محق خواهید دانست؟

عمران راتب 

سوالی دارم از کارگزاران هوشیار کشور همسایه: به خود اجازه 

می دهید و این را حق انحصاری خود می دانید که موالنای بلخ را از 

خود بخوانید. ظاهرًا بهانه این خواهد بود که موالنا متعلق به زبان و 

فرهنگی است که ایران امروزی و افغانستان و تاجیکستان میراث 

آن اند. این تنها محمل دستکاری شام خواهد بود. اما گاهی با خود 

فکر کرده اید که ساالنه چقدر از هم دیاران و هم زبان های همین 

موالنا را به نام »افغانی کثافت« توهین، آزار و اذیت می کنید و به 

کام نابودی می فرستید؟

موالنا؛ایرانی»نجیب«یا»افغانیکثافت«؟
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احساسات  از  گسترده یی  موج  تورخم  در  اخیر  درگیری های 

جریان های  و  مردم  اکثریت  برانگیخت.  کشور  در  را  ملی گرایانه 

واکنش ها  دادند.  نشان  واکنش  مساله  این  به  به نحوی  سیاسی 

عمدتاً یک دست بود؛ جنگ و مبارزه با پاکستان. تنها بخش اندکی 

از واکنش ها بر راه حل مسالمت آمیز این مساله تاکید کرده بودند. 

حکومت نیز هرچند بر حل این مساله از مجاری دیپلماتیک تاکید 

کرده بود، اما عمالً اقدام فوری و جدی یی را در این زمینه انجام 

اکنون  تورخم  منطقه ی  در  جانبه  دو  درگیری های  هرچند  نداد. 

اما  است،  شده  اعالم  آتش بس  طرف  دو  میان  و  کرده  فروکش 

وجود  منطقه  این  در  بالقوه  به شکل  مجدد  درگیری  بروز  احتمال 

دارد. هرآن ممکن است این اتفاق بیافتد و موج برخواسته از آن دو 

کشور را در یک شرایط بسیار دشوار در برابر هم قرار دهد. 

افغانستان  در  عمومی  افکار  رویدادی،  چنین  وقوع  صورت  در 

هفته ی گذشته دولت بارک اوباما اعالم کرد که در پی تغییراتی 

تغییرات  است.  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  ماموریت  در 

با  وسیع تری  سطح  در  تا  می دهد  اجازه  امریکا  ارتش  به  جدید 

به شدت طرفدار جنگ با پاکستان می باشد، اما آیا جنگ در شرایط 

جاری مطلوب است؟ آیا اساساً افغانستان می تواند در برابر پاکستان 

مقاومت کند و از این نبرد سرافراز بیرون شود؟ با اندکی تامل پاسخ 

منفی است. هرچند دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور 

جبهه ی جدید  بازکردن  اما  است،  و شهروندی  ملی  وجیبه ی  یک 

نیست و در شرایط حاضر هیچ ظرفیتی  نفع کشور  به  جنگ هرگز 

پایان  و  مدیریت  نهایت  در  و  بزرگ  جنگ  یک  راه اندازی  برای 

بخشیدن برای آن وجود ندارد. 

پاکستان در شرایط حاضر اصالً  و  افغانستان  نظامی  توانایی های 

قابل مقایسه نیست. پاکستان هفدهمین قدرت نظامی جهان را در 

اختیار دارد. پاکستان به عنوان بازوی نظامی جهان اسالم شناخته 

را که ارتش این کشور در اختیار  می شود و تجهیزات و امکاناتی 

نیست.  برخوردار  آن  از  در جهان اسالم  دارد، هیچ کشور دیگری 

ارتش افغانستان همکاری کند. در صورتی که توافق نامه ی امنیتی 

آن  در  توافق نامه یی که  پابرجاست،  دوجانبه ی سال 2014 هنوز 

نقش ایاالت متحده پس از پایان ماموریت رزمی اش در مبارزه )با 

پاکستان جزء کشورهایی است که بمب اتم در اختیار دارد و سیستم 

جهان  استخباراتی  نظام های  برترین  جزء  کشور،  آن  استخبارات 

است. مضاف برآن، قدرت اصلی در پاکستان در اختیار نیروهای 

منابع  اعظم  بخش  و  می باشد  آن کشور  ارتش  به خصوص  نظامی 

آن کشور می باشد.  امنیتی  اختیار دستگاه های  در  انسانی  و  مالی 

اما در افغانستان، ارتش فاقد تجهیزات نظامی است و منابع مالی 

ناچیز و اندک است.  نیروها قرار دارد، به شدت  که در اختیار این 

بخش اعظم نیروهای امنیتی کشور درگیر جنگ و نبرد با گروه های 

مسلح مخالف دولت قرار دارند و عمالً توانایی نبرد و رویارویی در 

یک جبهه ی گسترده تر جنگ را ندارند. این به معنای آن نیست که 

نیروهای امنیتی افغانستان از مورال و انگیزه های کافی در جنگ 

با دشمن برخورار نیستند، بلکه تاکید اصلی برآن است که امکانات 

الزم و منابع مالی قوی برای پیش برد جنگ در یک جبهه ی نابرابر 

تروریزم( محدود و مشخص شده است. 

گذشته  سال  که  می گویند  افغانستان  در  امنیتی  مسایل  آگاهان 

پی درپی  پیشروی های  نبرد  میدان  در  کشور  سراسر  در  طالبان 

پاییز سال گذشته زنگ خطری  در  قندوز  داشته اند. سقوط شهر 

برای دولت افغانستان بود و برای دولت اوباما یادآوری یی بود که 

تا  بیشتر  نظامی  نیروهای  احتمال کاهش  و  استمرار خروج  طرح 

سال 2017 به صالح نیست. 

به تازگی و پس از بمب گذاری مرگبار انتحاری که در اواسط ماه 

افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی،  افتاد،  اتفاق  امسال  اپریل 

تصمیم  این  گرفت.  طالبان  علیه  تمام عیار  جنگی  به  تصمیم 

گفت وگوی های صلح گروه چهارجانبه را متاثر ساخت و آن را به 

حاشیه راند، گفت وگوهایی که دستاورد چندانی هم نداشته است. 

حمله ی  امریکا  متحده ی  ایاالت  می،  ماه  اواخر  در  سرانجام، 

محمد  اختر  مال  علیه  پاکستان  بلوچستان  ایالت  در  را  پهپادی 

منصور رهبر طالبان انجام داد ]و او را به قتل رساند[. 

پس از حمله ی ماه اپریل، برای من )نویسنده( فرض این  نکته 

شگفت آور بود که ممکن است قتل منصور نشانه ی تغییر گسترده تر 

مورد  در  را  واشنگتن  دیدگاه  و  شود  متحده  ایاالت  سیاست  در 

هفته ی  اعالم  می رسد  نظر  به  کند.  نزدیک تر  کابل  به  طالبان 

گذشته ی دولت حکایت از گسترش فعالیت دارد، اما هنوز دقیقا 

مشخص نیست که ماموریت ایاالت متحده ]در افغانستان[ چگونه 

گسترش خواهد یافت. به عنوان مثال، یک مقام رسمی امریکا در 

گفت وگو با رویترز به این موضوع اشاره کرد که امریکا می تواند از 

افغان پشتیبانی هوایی  نیروهای  از  و  استفاده کند  نیروی هوایی 

کند. »اهداف که انتخاب می شود، می تواند تاثیرات راهبردی را 

در میدان جنگ به وجود آورد.«

دهد؟  انجام  را  کار  این  است  نبوده  قادر  قبال  متحده  ایاالت  آیا 

به  امریکایی  نیروهای  ماموریت   2014 دسمبر  از  پس  هرچند 

مشاوره و آموزش نیروهای افغان محدود شده است، اما نیروهای 

امریکایی قادر بوده اند تا حمله های راهبردی قابل توجهی انجام 

در  را  افغانستان، وضعیت  امنیتی  نیروهای  به  با کمک  و  دهند، 

میدان جنگ به نفع آن ها بر گردانند. شاید مهم ترین مثال در این 

زمینه قندوز باشد. 

حتا اظهارات واضح اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا در مورد تصمیم 

دولت، همه چیز را روشن نساخت. کارتر در صحبت های خود در 

وقوع  از  عمومی  افکار  حمایت  به رغم  دیگر،  طرف  از  ندارند.  را 

در  را  ما  پیروزی  نمی تواند  این  پاکستان،  با  تمام عیار  جنگ  یک 

جنگ،  وقوع  در صورت  که  است  طبیعی  کند.  تضمین  آنان  برابر 

از نظامیان آن  نیز بسیج خواهند شد و در حمایت  پاکستان  مردم 

در  افغانستان  مردم  نیز  لحاظ  این  از  کرد.  خواهند  اقدام  کشور 

یک موقعیت نابرابر با مردم پاکستان قرار دارند. جمعیت پاکستان 

با حدود  افغانستان  که  درحالی  نفر می باشد.  میلیون  بر 180  بالغ 

از همه  را دارد.  پاکستان  از  بسیار کمتر  نفر، جمعیت  30 میلیون 

و متحدند و شکاف های  یک دست  پاکستان عمدتاً  مهم تر، مردم 

عمیق در میان آنان وجود ندارد، درحالی که شکاف های اجتماعی 

و هرگونه حرکت های  کند  به سادگی سرباز  می تواند  افغانستان  در 

جمعی را آسیب پذیر سازد. 

تجربه های تاریخی نشان می دهد که جنگ به هر نتیجه یی منجر 

شود، پیامدهای ناخواسته ی بسیار ناگواری برای عامالن آن خواهد 

داشت. پیامدهای جنگ چیزی جز قتل و کشتار، ویرانی و نابودی 

برای  جنگ  ناخواسته ی  پیامدهای  بود.  نخواهد  فالکت  و  فقر  و 

افغانستان کمرشکن و غیرقابل جبران می باشد. تمامی جنگ هایی 

است،  داده  انجام  گذشته  دوره های  طی  در  افغانستان  که  را 

پیامدهای ناخواسته ی سنگینی به دنبال داشته است. این جنگ ها 

بود که تمام زیرساخت های اقتصادی، سیاسی و نظامی در جامعه 

آواره  نفر  میلیون ها  شدند،  زخمی  و  کشته  نفر  هزاران  فروپاشید، 

بین  از  کشور  در  سیاسی  نظم  بنیان های  تمام  نهایت  در  و  شدند 

رفتند. وقوع یک جنگ جدید نیز چنین پیامدهایی خواهد داشت؛ 

پیامدهایی که هیچ کس ممکن است آن را حتا تصور نکند. 

کشور  دو  به  محدود  جنگی  هیچ  حاضر  شرایط  در  شک  بدون 

ناحیه  این  از  نیز  پاکستان  و  افغانستان  میان  نخواهد شد. جنگ 

معرض  در  دیگر  از هرکشور  بیشتر  کشور  دو  این  و  نیست  مستثنا 

رقابت کشورهای بزرگ جهان قرار دارند. رقابت میان دو بلوک غرب 

در  دارد.  جریان  این سو  به  مدت ها  از  روسیه  به خصوص  شرق  و 

توسط  هند  شبه قاره ی  استعمار  زمان  از  رقابت ها  این  ما  منطقه ی 

وارد مرحله ی  ویتنام  در  امریکا  با جنگ  آن  از  آغاز و پس  بریتانیا 

سرد  جنگ  تشدید  و  ویتنام  در  امریکا  شکست  شد.  جدیدی 

به بعد،  بیست  قرن  دوم  نیمه های  از  و غرب  بلوک شرق  دو  میان 

این منطقه وارد کرد.  بر کشورهای ضعیف  را  زیادی  مصیبت های 

این رقابت در جنگ افغانستان با شوروی وقت، بازتولید شد و امریکا 

توانست شکست خود در ویتنام را با شکست دادن شوروی وقت در 

افغانستان جبران کند. در شرایط حاضر نیز این رقابت و نبرد میان 

دو بلوک شرق و غرب کماکان جریان دارد. خاور میانه اکنون در 

نیز به سادگی  آتش چنین جنگی می سوزد و افغانستان و پاکستان 

برای  بازی هایی  چنین  برای  جدیدی  میدان  به  عمالً  می توانند 

کشورهای جهان مبدل شوند.

یکی از جلسه های هفته ی گذشته خاطرنشان کرد: »تصمیمی که 

رییس جمهور گرفته است، اختیارات بیشتری به فرماندهان ]ارتش 

او  کنند.«  فعاالنه عمل  به طور  تا  افغانستان[ می دهد  در  امریکا 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  انتظار  قابل  شرایط  »در  داد:  ادامه 

از  استفاده  بهتری  راه  این  شد.  خواهند  بهره مند  ما  پشتیبانی  از 

نیروهای ما در آن جاست، به ویژه، هنگامی که ما وارد این دور جنگ 

می شویم.«

کارتر با وضاحت در مورد ماموریت نیروهای امریکا، بر اظهاراتش 

تاکید کرد: »ماموریت ما روشن است، کمک به ]ارتش[ در حفظ 

]تمامیت ارضی[ افغانستان، و جلوگیری از تبدیل شدن این کشور 

به چالش دیگر در مبارزه با تروریسم.«

برخی ها تغییرات جدید را به عنوان تعهدات در حال گسترش امریکا 

علیه طالبان تعبیر می کنند، اما در تعهدات قبلی ]فعالیت امریکا[ 

فرانتس  همکارم  که  آن گونه  است.  شده  محدود  اندازه  از  بیش 

استیفن پس از مصاحبه با افسران امریکایی، در دسامبر 2014 از 

افغانستان گفته است، )Rules of engagement( اساسا »تغییرات 

خیلی اندک آورده است«، نیروهای امریکایی اجازه دارند که هم با 

طالبان و هم با داعش به طور موثر مبارزه کنند. بر اساس گزارش 

هوایی  حمالت  »اجازه ی  جدید  قوانین  ژورنال،  استریت  وال 

محدود علیه طالبان را می دهد«، آنگونه که قوانین پیشین می داد. 

شدن  طوالنی تر  حالی  در  متحده  ایاالت  جنگ  طوالنی ترین 

از قتل مال منصور، حاال چشم ها به جانشین  به ویژه پس  است. 

او هبت الله آخندزاده دوخته شده است که چگونه طالبان را رهبری 

خواهد کرد. آخندزاده هم سراج الدین حقانی را به عنوان معاون خود 

به  را  حقانی(   )سراج الدین  او  منصور  که  آن گونه  است،  برگزیده 

معاونیت خود بر گزیده بود. حاال که غنی آماده شده است تا روند 

صلح را کنار بگذارد و به جنگ بپردازد؛ آخندزاده مشتاق مقابله ی 

به مثل است. ایاالت متحده پیش بینی می کند که فراتر از جدول 

زمانی خروج اولیه در جنگ باقی بماند.

امیدواریم که نحوه ی ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان 

ماه  اوباما  دولت  زیرا  شود؛  واضح تر  اوباما  دروه ی  پایان  از  پس 

آینده طرحی را برای رییس جمهور بعدی نهایی خواهد کرد. تصمیم 

تعداد دقیق سربازان امریکایی که قرار است تا سال 2017 و بعد 

از آن در افغانستان بمانند و همچنان چگونگی فعالیت سربازان، 

شامل این طرح می شود. 

دیپلامت/ انکیتا پاندا

ترجمه: علی احمدی

جنگمرزیتورخم؛
افکارعمومیوالزاماتمنافعملی

قدرتگیرینیروهایامریکاییدر
افغانستانبهچهمعناست؟

دقیق مشخص نیست که دولت اوباما چه تغییراتی را 

در مورد نیروهای امریکایی در افغانستان به اجرا گذاشته است.

قدرت احمدی
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می  ماه  در  طالبان،  رهرب  منصور،  محمد  اخرت  شدن  کشته 

بدون رسنشین  هواپیامی  هوایی یک  توسط حمله ی   2016

واشنگنت  در  امیدواری ها  پاکستان،  بلوچستان  در  امریکایی 

و کابل را افزایش داد که تغییری در افغانستان در راه خواهد 

که:  داشت  اظهار  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  بارک  بود. 

حکومت  با  مصالحه  روند  یک  به  پیوسنت  با  باید  »طالبان 

این  از  می انجامد،  دوامدار  ثبات  و  صلح  به  که  افغانستان 

به این جنگ  پایان دادن  راه  تنها  برای دنبال کردن  فرصت 

استدالل کردند که طالبان  استفاده کنند«. دیگران  طوالنی 

با مرگ منصور به اندازه ی قابل توجهی تضعیف خواهند شد. 

»تغییر  گفت:  افغانستان،  اجرائیه ی  رییس  عبدالله عبدالله، 

کالنی در وضع طالبان رومنا خواهد شد.« »این یک رضبه ی 

بسیار کالن است«.

این  بود.  توجه  قابل  جهت  چندین  از  امریکا  حمله ی  این 

حمله یکی از چند بار محدودی بود که ایاالت متحده از سال 

2001 بدین سو رهربان طالبان را در پاکستان هدف قرار داده 

توسط  که  بود  حمله یی  نخستین  همچنین  حمله  این  است. 

هواپیامهای بدون رسنشین امریکایی در ایالت بلوچستان این 

کشور انجام شد، جایی که اسالم آباد قبال حمالت امریکا را 

منع قرار داده بود و جایی که برخی از اعضای شورای ارشد 

رهربی طالبان که منصور ریاست آن را برعهده داشت با آزادی 

نسبی زندگی می کنند.

این حقیقت که مقام های پاکستانی به این حمله ی امریکا، 

مانند حمله بر محل بودوباش اسامه بن الدن در سال 2001، 

شدیدا اعرتاض نکردند، نشان می دهد که اسالم آباد حداقل 

این حال،  با  بود.  موافق  منصور  علیه  حمله  با  به طور ضمنی 

بعید است مرگ منصور جنگ در افغانستان را تغییر بدهد یا 

چشم اندازهای توافق میان کابل و طالبان را بهرت سازد. در 

ماه های آینده، حضور امریکا در این کشور مانند همیشه مهم 

خواهد بود.

اختالفات سیاسی داخلی افغانستان احتامال جدی ترین مانع 

رقابت  گسرتده،  فساد  است.  طالبان  علیه  بیشرت  پیرشفت 

و  اقتصاد  ضعیف  عملکرد  برجسته،  رجال  میان  سیاسی 

حکومت داری ضعیف همچنان این کشور را به ستوه می آورد. 

روی  افغانستان  پارملان  با  پیوسته  ارشف غنی  رییس جمهور 

مسایلی چون اصالحات انتخاباتی و مصالحه با طالبان تقابل 

داشته است و حتا نتوانسته است برای انتصاب افراد در برخی 

از پست های حیاتی، مانند وزیر دفاع، رای بگیرد. 

بخشی از بزرگرتین اختالفات میان مقام های افغان به توافق 

سیاسی یی که با پادرمیانی امریکا حاصل شد و در سال 2014 

حکومت وحدت ملی حاکم را به وجود آورد، ارتباط دارد. این 

توافق توانست با اعطای پست ریاست جمهوری به ارشف غنی 

عبدالله عبدالله،  به  اجرائیه  ریاست  تازه تشکیل  پست  و 

این  رقیب  جناح های  میان  اختالفات  بر  موقت  به صورت 

انتخابات  که  نظر می رسد  به  امروز،  بگذارد.  کشور رسپوش 

موافقت نامه ی  این  که  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارملانی 

خواستار آن است، راه درازی در پیش دارد: به دلیل اختالفات 

انتخاباتی،  اصالحات  مورد  در  افغانستان  مقام های  میان 

ولسوالی ها  و شوراهای  پارملانی  انتخابات  افغانستان  احتامال 

تعدادی  انداخت.  خواهد  تاخیر  به   2017 سال  تا  حداقل  را 

عبدالله،  حامیان  از  بسیاری  جمله  از  سیاستمداران،  از 

استدالل می کنند که کمیسیون انتخابات این کشور، به دلیل 

مرشوعیت  فاقد   ،2014 جنجالی  انتخابات  در  دست اندازی 

است و باید قبل از برگزاری انتخابات اصالح شود. بعید است 

که این اتفاق، مانند اصالح قانون اساسی افغانستان و ایجاد 

پست نخست وزیری به جای ریاست اجرائیه – دو هدفی که 

توافق سال 2014 ترصیح کرد توسط لویه جرگه عملی خواهد 

شد – در سال جاری بیافتد.

افغان ها در سطح عوام نیز نسبت به حکومت شان خشمگین 

 2015 نوامرب  ماه  در  آسیایی  بنیاد  مطالعه ی  یک  هستند. 

دریافت که 57 درصد افغان ها معتقدند که کشورشان به دلیل 

ناامنی، بیکاری، فساد و دیگر عوامل در مسیر غلط در حرکت 

است. تاوقتی که این نارضایتی ها وجود داشته باشند، حامیت 

مردم عوام از نیروهای ضدحکومتی مانند طالبان وجود خواهد 

داشت و انسجام و وفاداری نیروهای امنیتی افغانستان آزموده 

خواهد شد.

مرگ  باوجود  طالبان  که  می رسد  نظر  به  دیگر،  سوی  از 

کرده اند.  حفظ  را  داخلی شان  اتحاد  حدودی  تا  رهربشان 

پیشین  عضو  آخندزاده،  هبت الله  به رسعت  ستیزه جویان  این 

رییس  به عنوان   2001 سال  از  که  عمر  مال  داخلی  حلقه ی 

منصور  جانشین  را  کرد،  کار  طالبان  دینی/مذهبی  شورای 

انتخاب کردند. آخندزاده دو معاون دارد: رساج الدین حقانی، 

پرس جالل الدین حقانی، فرمانده افسانه یی مجاهدین و یک 

فرمانده نظامی شایسته؛ و یعقوب عمر، پرس کالن مال عمر. 

این سه نفر ترکیبی قوی یی از مرشوعیت دینی، نظامی و ارثی 

را تشکیل می دهند.

این  پناهگاه  انجام حمالت،  توانایی طالبان در  به  ارتباط  در 

بر  می دهد  اجازه  رهربان  این  به  پاکستان  غرب  در  گروه 

جریان  در  کنند.  نظارت  دور  راه  از  شورشیان  ]فعالیت های[ 

بر  حمله  با  را  والیت  چندین  مراکز  طالبان  گذشته،  سال 

کردند  تهدید  دورافتاده،  مناطق  در  پولیس  و  ارتش  مواضع 

و  ترور  و  کنند  قطع  را  ارتباطی  شبکه های  کردند  تالش  و 

مبب گذاری کنند.

در سال جاری، طالبان آماده به نظر می رسند تا حمالت مشابه 

انجام بدهند: این ستیزه جویان که بر تعدادی از ولسوالی ها 

چندین  مراکز  اکنون  برده اند،  یورش  شهری  مناطق  اطراف 

شهر  حتا  و  قالت  پل خمری،  لشکرگاه،  جمله  از  والیت، 

شاملی را قندوز را تهدید می کنند که در ماه سپتامرب 2015، 

قبل از این که چند روز بعد توسط نیروهای حکومتی افغانستان 

افتاد.  طالبان  به دست  گرفته شود،   امریکا پس  با حامیت 

اهداف  نیز  غزنی  و  اسعدآباد  میمنه،  فراه،  والیت  )مرکز 

ترصف  به  کابل  کند  عکس العمل  براساس  هستند(.  بالقوه 

سال گذشته ی قندوز توسط طالبان، مشخص نیست رهربان 

خواهند  پاسخ  چگونه  طالبان  تازه ی  تهاجامت  به  افغانستان 

داد. تعدادی از واحدهای ارتش و پولیس بیش از توان شان 

در  جنگی  پشتیبان های  و  ندارند  قوی  رهربان  می جنگند، 

اختیار دارند، پشتیبان هایی چون حامیت هوایی که می تواند 

نیروهای زمینی را حامیت کند. تعدادی از واحدها، مانند قول 

ارتش ملی در ولسوالی سنگین در رشق والیت  اردوی 215 

هلمند، به سختی مناطق را تصفیه و حفظ می کنند. 

ادامه دارد...

افغانستان پس از منصور
فارین افیرز/سیت جونز

ترجمه: حمید مهدوی

بخش اول:
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سالم به هموطنان گرامي ام!

براي  امروز  من  هستم.  من  خون آلود  تصوير  اين 

رسشان  كه  مسافري  شهروندان  به  دادخواهي 

بريده شد و شهروندان بيگناهي كه هنوز در چنگال 

وحشيان طالب گروگان اند، به خيابان رفتم. صدايم برحق بود، اعرتاضم 

قانوين و كار خالف نكرده ام؛ سوال من اين است كه خون من چرا ريختانده 

شد؟ من پاسخ مي خواهم!

من به تك تك رسبازان نريوهاي امنيتي كشورم مي بامل، به اندازه ي جانم 

داكرت  دستور  به  و  رهربي حكومت  دستور  به  من  دارم؛ خون  دوست شان 

عبدالله ريختانده شد.

آقاي عبدالله! من براي تو در دو انتخابات كار كردم، رأي دادم؛ محصول 

رأي و قرباين من همني است؟ ما به تو رأي داديم كه به رس و صورت ما 

بكويب؟

عبدالله تو ديگر به مردم ما تعلق نداري، تو پدر معامله هستي!

این را مشاوران ارگ نخوانند!

من قبل ترها را منی دانم، حد اقل در 2 سال اخیر، 

بیشرتین  شاهد  پایتخت  ویژه  به  کشور  شهرهای 

این  است.  بوده  نفر  ده ها هزار  و حضور  تظاهرات 

یعنی  آمده اند،  ستوه  به  مردم  یعنی  می لنگد،  سخت  کار  جای  یک  یعنی 

هم خوانی  مردم  مرشوع  خواسته های  با  حکومت داران  و  حکومت  سیاست 

اگر یک ذره کار درست  ندارد. مردم چنان خسته شده اند که حتا حکومت 

آن ها حدس می زنند  توطیه در کشور حاکم است،  هم کند، چون سیاست 

نتیجه  است.  توطیه  فکر  در  روز  هر  درماندگی  و  بیچارگی  از  حکومت 

مردم  امروز  نیست.  حکومت  نفع  به  صورت  هیچ  به  اجتامعات  چنین  این 

فردا  پس  و  می آید  روشنایی  جنبش  ولی  فردا  می گردند،  بر  خانه های شان 

معلوم نیست جاده ها با کدام دادخواهان دوباره پر خواهند شد.

جای غنی هر رییس جمهور با تدبیر دیگر بود، به جای کانتیرن کشیدن و زدن 

مردم با باتوم، برای یک بار هم شده واقعیت های خارج از چهار دیوار ارگ 

را می دید، به سخنان مشاورانی که برای دل خوشی رییس چاپلوسی می کنند 

گوش منی داد و فقط برای یک بار هم شده با چشامن عریان می دید که 

مردم و کشورش به کدام سمت روان اند.

»هیچ  شعار  می خواهند.  برابری  و  عدالت  می خواهند،  امنیت  و  نان  مردم 

افغان از هیچ افغان دیگر کمرت و بیشرت نیست« هنوز یاد تان است؟ 

کجاست وعده های دوره کمپاین انتخابات که می گفتید دسرتخوان مردم را 

پر می کنید؟! از گرسنگی که بگذریم، حاال یگانه آرزوی یک پدر این است 

تجاوز  آن ها  به  زورمندان حاکم  و  باشد  و 18 ساله اش سامل  که دخرت 10 

نکند، آرزوی جوان تحصیل کرده این است که با قوت خودش وظیفه بگیرد، 

افکار  نابودی  و  طالبان  علیه  واقعی  مبارزه  متوازن،  انکشاف  ملت  خواسته 

طالبانی و افراط گرایی چه از ساختار حکومت و چه خارج از آن اند.

نام کاکا و  به  انحصار قراردادهای میلیونی  به جای  دور منی رم، کافی اس 

پرسان کاکاهای تان، فهرست چند روز پیش تعیین شده ها در وزارت کار و 

امور اجتامعی را نگاه کنید. شام هم بودید باالخره به تنگ می آمدید، نه؟ 

مردمی که بیرون از ارگ زندگی می کنند از سنگ ساخته نشده اند و بغض 

شان دیگه پر شده.

این فریادها را جدی بگیرید. خشم ملت، خشم خداست!

موالنا از تو نیست، از من است!

سی سال پیش دوستی داشتم در زندان پلچرخی. 

هر باری که دانسته یا ندانسته کار نادرستی از من 

رس می زد، خیره خیره نگاهم می کرد و می گفت: ای 

نامت را روی پلک هایم خالکوبی کنم!

و  خواننده  تن  چند  می دانید  زدم.  آزادی«  »رادیو  برگه  به  رسی  امروز 

باشید:  خواسته  دقیق  اگر  میلیون.  یک  از  بیشرت  دارد؟  بازدیدکننده 

1222892. خواهید پرسید: »کجایش بد است؟« زبانم الل اگر بگویم بد 

است. خدایش زیادتر سازد.

و  آگاه  کارمندان  میلیونی،  خوانندگان  بر  افزون  دوستداشتنی  رسانه  این 

دانایی مانند ولی سباوون و متیم اخگر دارد. چنان می مناید که هر دو خیلی 

سخت کوش هستند، زیرا هرچه را خواسته باشند، از »اعامق« به »سطوح« 

می آورند و مسئولیتش را دلربانه و دلیرانه به دوش می گیرند.

دیروز کسی گزارش زیرین را به »رادیو آزادی« فرستاده بود: »اهالی کول 

و  انتحاری  افراد  که  می گویند  کابل  شهر  صالحین  شهدای  خان  حشمت 

بوی  تابستان  فصل  در  و  می گردند  دفن  این جا  در  مرگ  از  پس  معتادین 

اجساد شان آن ها را به ستوه آورده است.«

ویراستاری  نازنین  چنین  را  شان  همکار  نوشته  اخگر  متیم  و  سباوون  ولی 

می کنند: »اهالی کول حشمت خان شهدای صالحین شهر کابل می گویند 

در  و  می گردند  دفن  این جا  در  مرگ  از  معتادین پس  و  انتحاری  افراد  که 

فصل تابستان بوی اجساد شان آن ها را به سطوح آورده است«.

بدون شوخی، آیا چیزی را از عمق به سطح - و از اعامق به سطوح - آوردن 

بد است؟ مگر نباید نام های برخی ویراستاران را بر پلک های آن زندانی سی 

سال پیش خالکوبی کنیم؟

شانزدهم جون 2016

  مجدید مرجو

Tahir Qadiry

Saboor Siasang

نیروهایویژهیارتشعراق
واردمرکزشهرفلوجهشدند

قتلمنایندهیپارملانبریتانیا
کارزارتبلیغاتیهمهپرسیبقایاینکشوردر

اتحادیهیاروپارامتوقفکرد

اطالعات روز: یک فرمانده عراقی روز جمعه 

ارتش  مخصوص  نیروهای  که  کرد  اعالم 

مرکز  وارد  شدید  نربدی  از  پس  کشور  این 

و  دولتی  ساختامن های  شده،  فلوجه  شهر 

محله یی که پایگاه پیکارجویان گروه داعش 

بود را به ترصف درآوردند.

از  العبیدی  حیدر  فردا،  رادیو  از  نقل  به 

عراق  ارتش  ویژه ی  نیروهای  فرماندهان 

که  است  گفته  آسوشیتدپرس  خربگزاری  به 

ساختامن  اکنون  او  فرمان  تحت  نیروهای 

با تک  و  آورده  در  به محارصه  را  بیامرستان 

داعش  یا  اسالمی  دولت  گروه  تیراندازان 

نربد  حال  در  آن  اطراف  ساختامن های  در 

هستند.

او افزوده طبق اطالعاتی که به دست آورده اند 

در  اکنون  داعش  نیروهای  فرماندهی  مرکز 

مستقر  بیامرستان  ساختامن  سوم  طبقه ی 

است.

در  آیا  که  نیست  مشخص  او،  گفته ی  به 

بیامرستان کسی بسرتی است و اگر بیامری 

از  قسمت  کدام  در  است  بسرتی  آن جا  در 

ساختامن است.

متحد  ملل  سازمان  و  امداد  گروه های 

هنوز  غیرنظامی  هزار   ۵0 حدود  می گویند 

در شهر فلوجه هستند که حدود دو سال در 

ترصف گروه داعش بوده است. فلوجه آخرین 

شهر مهم در نواحی غربی عراق است که در 

کنرتل این گروه قرار دارد.

العبیدی گفته: »نیروهای عراقی اکنون در 

ار  مرکز شهر فلوجه هستند. این نخستین ب

از اوایل سال 2014 است که ارتش عراق وارد 

مرکز این شهر شده است.«

نیروهای عراقی  از ورود  او، پس  به گفته ی 

داعش  پیکارجویان گروه  النزال  به محله ی 

به این است  او  درهم شکسته شدند. اشاره 

که اکرث آن ها از صحنه ی نربد گریخته اند.

این محله که در جوار ساختامن های دولتی 

پیکارجویان  اصلی  پایگاه  دارد،  قرار  شهر 

انبارهای  در فلوجه بود و مرکز فرماندهی و 

تسلیحاتی آنجا قرار داشت.

عراقی  نیروهای  محله  این  سقوط  از  پس 

از  تعدادی  و  شده  مرکز شهر  وارد  توانستند 

به  کنند.  ترصف  را  دولتی  ساختامن های 

تعدادی  هنوز  عراقی،  فرمانده  این  گفته ی 

این محله مخفی  پیکارجویان در اطراف  از 

آن ها  کردن  پیدا  برای  و جست وجو  شده اند 

ادامه دارد.

در  غیرنظامی  هیچ  العبیدی،  گفته ی  به 

محله ی النزال نیست.

نربد  یک  از  پس  عراقی  نیروهای  افزود  او 

سنگین و زیر حامیت حمالت هوایی ائتالف 

حوالی  عراق  هوایی  نیروی  و  بین املللی 

ساعت سه بامداد روز جمعه به وقت محلی 

وارد مرکز شهر فلوجه شدند.

نیروهای عراقی اکنون مشغول ماین روبی و 

پاکسازی مبب هایی هستند که توسط گروه 

کار  دولتی  ساختامن های  اطراف  در  داعش 

گذاشته شده اند.

شهرداری  دفرت  از  عبارتند  ساختامن ها  این 

که توسط پیکارجویان به آتش کشیده شده 

است، پاسگاه پولیس و سایر ادارات دولتی 

نیروهای عراقی  العبیدی،  به گفته ی  شهر. 

بین  جاده ی  پاکسازی  مشغول  عین حال  در 

فلوجه و بغداد هستند.

به  حمله  قصد  حارض  حال  در  افزود  او 

ساحتامن بیامرستان را ندارند.

رشوع  از  متحد،  ملل  سازمان  گفته ی  به 

عملیات نظامی برای آزاد کردن شهر فلوجه 

در اواخر ماه می، 42 هزار نفر از ساکنان این 

از  امداد  سازمان های  اما  گریخته اند.  شهر 

جمله داکرتان بدون مرز و شورای پناهجویی 

ناروی می گویند شامر کسانی که توانسته اند 

از شهر فلوجه بگریزند کمرت و حدود 30 هزار 

نفر اند.

نتیجه ی جنگ و درگیری های مسلحانه  در 

سال های اخیر در مجموع حدود سه میلیون 

و 300 هزار نفر در عراق آواره شده اند. در عین 

حال عراق میزبان حدود 300 هزار پناهجویی 

است که از جنگ داخلی سوریه گریخته اند. 

اکرث این افراد در اردوگاه ها و سکونت گاه های 

نامشخص و غیررسمی زندگی می کنند.

اطالعات روز: قتل جو کاکس، مناینده ی 

کارزار  بریتانیا  پارملان  در  کارگر  حزب 

مورد  در  همه پرسی  برای  تبلیغاتی 

را  اروپا  اتحادیه ی  در  کشور  این  ماندن 

تحت الشعاع قرار داده متوقف کرد.

جو کاکس بعد از ظهر پنج شنبه با چاقو و 

سالح گرم در برستال در شامل انگلستان 

در  بعد  ساعاتی  و  گرفت  قرار  حمله  مورد 

بیامرستان جان باخت.

از  پیش  هفته  یک  مناینده  این  قتل 

آینده ی  مورد  در  همه پرسی  برگزاری 

یورو  داد.  رخ  اروپا  اتحادیه ی  در  بریتانیا 

این  دنبال  به  که  است  داده  گزارش  نیزو 

بریتانیا  بقای  مخالفان  و  موافقان  حادثه 

در اتحادیه ی اروپا کارزار تبلیغاتی خود را 

به حال تعلیق در آوردند.

در  بریتانیا  بقای  حامیان  از  کاکس  جو 

اتحادیه ی اروپا بود.

رهربان سیاسی بریتانیا به جو کاکس ادای 

احرتام کردند

در  رشکت  با  بریتانیا  سیاسی  رهربان 

برنامه یی مشرتک به جو کاکس، مناینده ی 

کردند.  احرتام  ادای  کشور  این  پارملان 

حوزه ی  و  غربی  یورکشایر  در  برنامه  این 

انتخابیه ی خانم کاکس برگزار شد.

و  کارگر  حزب  رهرب  کوربین،  جرمی 

کامرون  دیوید  مخالف  اصلی ترین 

برنامه  این  در  محافظه کار،  نخست وزیر 

کنار آقای کامرون ایستاد.

به گزارش بی بی سی فارسی، آقای کامرون 

و  پرشورترین  از  یکی  را  کاکس  خانم 

نوع دوست ترین چهره های سیاسی بریتانیا 

توصیف کرده است.

هم  کارگر  حزب  رهرب  کوربین،  جرمی 

را  کاکس  جو  قتل  کوتاهش  سخنان  در 

است.  نامیده  دموکراسی«  به  »حمله یی 

آقای کوربین گفته است جو کاکس »زنی 

فوق العاده و پر استعداد« بود.

حمله  این  ا  ب ارتباط  در  ساله   ۵2 مردی 

گزارش ها  به  ا  ن ب است.  شده  بازداشت 

بار  دو  دست کم  حمله  از  پیش  مهاجم 

گفته  آن چه  بریتانیا!«.  »اول  زد  فریاد 

ا نام یک گروه  می شود مهاجم فریاد زده ب

دارد،  مشابهت  بریتانیایی  دست راستی 

محکوم  را  حمله  این  گروه  این  هرچند 

کرده و گزارشی از ارتباط احتاملی مهاجم 

ا آن منترش نشده است. ب

امریکا  در  فعال  مدنی  حقوق  گروه  یک 

هم مدعی شده به مدارکی دست یافته که 

در گذشته  بازداشت شده  فرد  آن ها  به  ا  ن ب

با یک گروه نئونازی امریکایی هم ارتباط 

داشته است.

روسیه به امریکا 
علیه حمله به نیروهای دولتی 

سوریه هشدار داد

انفجار لوله ی گاز در تهران 
دو کشته بر جا گذاشت

سخن گوی  پسکوف،  دیمیرتی  روز:  اطالعات 
آن  طی  که  یادداشتی  به  واکنش  در  کرملین  کاخ 
حمالت  انجام  خواستار  امریکایی  دیپلامت های 
هدفمند هوایی علیه ارتش سوریه شده اند، گفته است 
دامن  منطقه  متامی  در  آشفتگی  به  حمالتی  چنین 

می زند.
در  امریکا  خارجه ی  وزارت  دیپلامت   ۵۰ از  بیش 
آتش بس  مکرر  نقض  به  توجه  با  داخلی  یادداشتی 
توسط دولت بشار اسد، رییس جمهور سوریه، سیاست 
بارک اوباما در مورد جنگ داخلی این کشور را مورد 
که  خواسته اند  نامه  این  در  آنان  داده اند.  قرار  انتقاد 
اسالمی  دولت  مواضع  تنها  امریکایی  هواپیامهای 
مواضع  به  بلکه  ندهند  قرار  حمله  هدف  را  )داعش( 
ارتش سوریه هم حمله کنند تا دولت این کشور وادار 

به مصالحه سیاسی شود.
که  است  گفته  پسکوف  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
یادداشت  این  مورد  در  رسانه یی  گزارش های  فقط 
رسنگونی  »درخواست  که  است  افزوده  اما  دیده  را 
مسکو  برای  دیگر  کشوری  در  مقامات  خشونت آمیز 

قابل قبول نیست.«
او در ادامه گفته است : »بعید می داند که تالش برای 
علیه  موفقیت آمیز  مبارزه  به  اسد  بشار  رژیم  برکناری 
به  را  منطقه  اقدام می تواند  این  کند.  تروریسم کمک 

هرج ومرج کامل بکشاند.«
یادداشت  این  که  نوشته  تایمز  نیویورک  روزنامه ی 
داخلی، که منابعی در وزارت خارجه ی امریکا به منظور 
نشان دادن وجود مخالفت های داخلی با سیاست بارک 
را  دیپلامت ها  این  نامه ی  منت  سوریه،  مورد  در  اوباما 

برای رسانه ها ارسال کرده اند.
این نامه دارای امضای ۵۱ دیپلامت میان پایه است که 
طی پنج سال اخیر در سیاست دولت اوباما در سوریه 

نقش داشته اند.
نامه گفته اند که  نویسندگان  تایمز،  نیویورک  نوشته  به 
بی امان  خشونت های  فشار  زیر  اوباما  دولت  سیاست 
»استفاده ی  خواستار  و  کرده«  خم  »کمر  سوریه  در 
مصلحت اندیشانه از سالح های دوربرد و هوایی، برای 
تقویت و پیش بردن یک فرآیند دیپلامتیک متمرکزتر 

و رسسختانه تر تحت هدایت امریکا« شده اند.

که  است  حاکی  ایران  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
مسکونی  منطقه ی  در  مرتو  تونل  حفر  به هنگام 
شهران، در شامل غربی تهران، با برخورد بیل مکانیکی 
رخ  شدیدی  انفجار  لوله،  شکسنت  و  گاز  لوله ی  به 
داد و ساختامن ها و موترهای اطراف به شدت آسیب 
دیدند. این رویداد که روز جمعه رخ داده دو نفر کشته 

بر جا گذاشته است.
حسن عباسی، سخن گوی اورژانس تهران به خربگزاری 
این  در  کشته یی  هیچ  است  گفته  )ایلنا(  ایران  کار 

حادثه اعالم نشده است. 
به  تهران  شهر  شورای  عضو  قناعتی،  ابوالفضل  اما 
خربگزاری میزان گفته است دو کارگر مرتو جان شان را 
از دست داده ند. یکی از آن ها راننده ی بیل مکانیکی 

بوده و دیگری از کارکنان مرتو.
رسپرست  مرادی پور،  مرتضی  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
معاونت امداد و نجات هالل احمر استان تهران محل 
حادثه را تقاطع خیابان کوهسار و خیابان یکم تهران 

عنوان کرده است.
در همین حال هابیل درویشی، مدیرعامل رشکت مرتو 
به  ربطی  حادثه  این  است  گفته  فارس  خربگزاری  به 
ساخت تونل مرتو در این منطقه نداشته است. به گفته 
اتفاق  این حادثه  تونل مرتو در قسمتی که  درویشی 
افتاده است ۲۵ مرت زیرتر قرار دارد و عملیات حفاری 

تونل از مدت ها پیش به پایان رسیده بود.
انفجار خط لوله ی گاز سبب شکسته شدن شیشه های 
و  شد  حادثه  محل  اطراف  در  مسکونی  واحد  پنج 

یکی از ساختامن های اداری اطراف نیز آتش گرفت.
اعالم کرده  )ایرنا(  ایران  اسالمی  خربگزاری جمهوری 
است که این حادثه حدود ساعت چهار و ۳۰ دقیقه 
بامداد جمعه رخ داد و آتش سوزی تا ساعت شش و 

۲۰ دقیقه مهار شد.
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با تساوی تیم های آملان و لهستان، تیم ملی اوکراین 

از رقابت های یورو 2016 حذف شد. 

مغلوب  گول  دو  با  شان  اول  دیدار  در  که  اوکراینی ها 

ا ایرلند هم با همین نتیجه  آملان شده بودند، در دیدار ب

بازی را به ایرلند شاملی واگذار کردند. 

به این ترتیب اوکراین در آخرین دیدار در حالی مقابل 

لهستان قرار می گیرند که سه امتیاز از ایرلند شاملی 

شکست  را  لهستان  بتوانند  اگر  حتی  و  دارند  کم تر 

بدهند و ایرلند شاملی مقابل آملان شکست بخورد، به 

امیدی  دیگر  رودررو،  دیدار  در  ضعیف تر  نتیجه  دلیل 

نتیجه  از  فارغ  دلیل،  همین  به  ندارند.  صعود  برای 

دیدارهای سوم این گروه، اوکراین از دور رقابت ها کنار 

رفت. 

ا 4 امتیاز و به دلیل  در حال حارض، در این گروه، آملان ب

تفاضل گول بهرت نسبت به لهستان در صدر قرار دارد 

و ایرلند شاملی هم سوم است. 

که  شد  مدعی  آملان  ملی  تیم  رسمربی  لوو،  یواخیم 

تیم های نوپا، بهرتین دوره یورو را پشت رس می گذرانند 

و کار را برای تیم های ابرقدرت سخت کرده اند. 

بود  شده  موفق  خود  اول  بازی  در  که  جهان  قهرمان 

ا تساوی  اوکراین را 2-0 شکست دهد، مقابل لهستان ب

ا برتری ایرلند مقابل اوکراین، حال  0-0 متوقف شد و ب

یافته  بسیار کاهش  در صدر جدول  امتیازات  اختالف 

این  در  نیز  ایسلند  و  مجارستان  اسلواکی،  است. 

است که  معتقد  لوو  و  گرفته اند  نتایج خوبی  رقابت ها 

این دوره از یورو، متعلق به تیم های نوپاست. 

او گفت: منی دانم. این نتیجه ی است که 24 تیم کسب 

گول های  است.  بوده  نزدیک  خیلی  نتایج  و  کرده اند 

است  رسیده  به مثر  بازی ها  پایانی  لحظات  در  زیادی 

نزدیک  خیلی  نتایج  شاملی.  ایرلند  و  فرانسه  مثل 

است زیرا بعضی تیم ها برای اولین باردر این رقابت ها 

می دهند.  انجام  را  تالش شان  متام  و  کرده اند  رشکت 

آن ها متام دارایی شان را هزینه می کنند تا خوب ظاهر 

شوند. دفاع می کنند و منتظر فرصتی برای ضد حمله 

می مانند. این چیزیست که از هر بازی انتظار می رود؛ 

تیمی جنگنده که متام تالشش را خواهد کرد. 

لوو ادامه داد: فکر می کنم در مرحله گروهی همیشه 

خیلی  است  صعود  مدعی  تیمی  چه  اینکه  پیش بینی 

نه  تیم هایی که  دیدیم که  قبل  دوره  در  سخت است. 

ظاهر  خوب  گروهی  مرحله  در  بودند  قدرمتند  چندان 

شدند. فرانسه مدعی قهرمانی است و تیم خوبی دارد. 

اسپانیا  عالی ظاهر شد. سپس  اولش  بازی  در  ایتالیا 

ممکن  است.  قهرمانی  مدعیان  از  یکی  همیشه  نیز 

است یک یا دو تیم دیگر نیز باشند.

بدون  تساوی  لهستان،  کاپیتان  لواندوفسکی،  روبرت 

توصیف  باارزشی  دستاورد  را  آملان  مقابل  تیمش  گول 

کرد اما معتقد است می توانستند حداقل یک بار دروازه 

قهرمان جهان را باز کنند. 

نیمه  پنج شنبه شب دو  ناوالکا در دیدار  آدام  شاگردان 

دفاعی  منایش  یک  ارائه  از  بعد  و  داشتند  متفاوت 

برای  خوبی  موقعیت های  دوم  نیمه  در  اول،  نیمه  در 

گول زنی به وجود آوردند اما نتوانستند از آن ها استفاده 

همراه  به  را  لواندوفسکی  که حرست  موضوعی  کنند؛ 

داشت. 

خوشحال  که  است  واضح  گفت:  خربنگاران  به  او 

هستیم. گرفنت یک امتیاز از قهرمان جهان دستاورد 

حریفان مان  برای  خیلی  ما  ابتدا  در  است.  باارزشی 

احرتام قائل شدیم. ما خیلی دفاعی بازی کردیم و برای 

ایجاد موقعیت در جلوی زمین به اندازه کافی بازیکن 

نداشتیم. در نیمه دوم  شیوه بازی مان را تغییر دادیم. 

و  کردیم  بیشرتی  بازیکنان  ا  ب حمله  به  رشوع 

نتوانستیم  که  شد  بد  آوردیم.  وجود  به  موقعیت هایی 

به گول برسیم زیرا فکر می کنم شایسته زدن حداقل 

یک گول بودیم. 

پله: دونگا مقرص نتایج ضعیف برزیل نیست

مارادونا: ایکاردی برای من مرده است

توافق اولیه رئال با بازیکن سابق بارسلونا

بوسکتس: 
قهرمان نشدن در یورو فاجعه نیست

ریوه لینو: نیامر یک احمق بزرگ است!

آنچلوتی: زالتان بهرتین 34ساله تاریخ است

زیدان خواهان عدم انتقال مدافع رئال 
به یونایتد

رکورد شکنی راشفورد مقابل ولز

واردی: تالش می کنم به طور ثابت بازی کنم

پوگبا: به خربنگاران توهین نکردم

کرد  عنوان  برزیل  فوتبال  اسطوره  پله، 

کوپا  در  برزیل  ضعیف  نتایج  مقرص  که 

آمه ریکا دونگا نبوده است. 

کوپا  گروهی  مرحله  در  دونگا  شاگردان 

با  که  پرو  مقابل  شکست  با  امه ریکا 

خطای هند به مثر رسید، از رقابت ها کنار 

حضورش  دوره  دومین  در  دونگا  رفتند. 

روی نیمکت برزیل، پس از این شکست 

کنار گذاشته شد ولی پله معتقد است که 

مقرص این نتایج دونگا نیست. 

او گفت: فکر می کنم این انتقادات تندی 

عادالنه  می آید  عمل  به  دونگا  از  که 

داد.  انجام  را  خودش  کار  او  نیست. 

متاسفانه تیم ملی برزیل زمان کافی برای 

تورمننت  هر  در  و  نداشت  کردن  مترین 

تقصیر  ابراین  ن ب می شد  عوض  تیم  کل 

دونگا نیست. 

گفت:  برزیل  جدید  رسمربی  درباره  پله 

فکر می کنم در مورد تیته شک و شبهه ی 

وجود ندارد و او توانایی پیش بردن برزیل 

را دارد. یکی از موارد قابل توجه در مورد 

او  هدایت  تحت  که  است  این  دونگا 

عملکرد تیم تغییری پیدا نکرد. دلیلش 

این است که تیم زمان کافی برای مترین 

تیته  می کنم  فکر  است.  نداشته  کردن 

شایسته مربی گری سلسائو است. 

دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال ارجنتاین 

عنوان کرد که مائورو ایکاردی به خاطر 

او مرده  لوپز، برای  به ماکسی  خیانتش 

است. 

لوپز و ایکاردی در سمپدوریا با یک دیگر 

هم تیمی بودند و رابطه نزدیکی داشتند 

تا آن جا که همرس لوپز به او خیانت کرد 

ا ایکاردی ازدواج کرد. لوپز در تقابل  و ب

دست  ایکاردی  ا  ب سمپدوریا  و  اینرت 

رسانه ی شود. حال  این موضوع  تا  نداد 

این  سال   3 گذشت  از  بعد  نیز  ا  مارادون

اتفاق، به انتقاد از ایکاردی پرداخت. 

او گفت: ایکاردی برای من وجود ندارد. 

تیم  بهرتین  کاپیتان  می توانست  او 

که  اتفاقاتی  از  پس  ولی  باشد  جهان 

هستم.  لوپز  ماکسی  حامی  من  افتاد 

ا  ب را  غذایت  تو  نداد.  رخ  قشنگی  اتفاق 

او رشیک می شوی، او را به خانه ات راه 

نه  می افتد؟  اتفاقی  چه  بعد  و  می دهی 

چنین آدم هایی برای من مرده اند. 

طبق ادعای موندودپورتیوو، رئال مادرید 

ا کیتا بالده، ستاره جوان باشگاه التزیو  ب

ا را نیز دارد، به  که سابق حضور در بارسلون

توافق اولیه رسیده است. 

ا  بارسلون عضویت  در   2011 سال  تا  کیتا 

بود ولی سپس راهی التزیو شد. او در دو 

تاثیرگذار  بازیکنان  از  یکی  اخیر  فصل 

التزیو بوده و گول های حساسی نیز برای 

این تیم به مثر رسانده است. 

که  کرد  ادعا  دیروز  دپورتیوو  موندو 

ا رافائل کوتو،  مسئوالن رئال در مذاکره ب

مدیر برنامه های کیتا بر رس قراردادی ۵ 

و حاال  رسیده اند  اولیه  توافقات  به  ساله 

رشوع  را  التزیو  مدیران  با  مذاکره  باید 

کنند. کیتا تا 2018 با التزیو قرارداد دارد 

به  ایتالیایی  باشگاه  واکنش  دید  باید  و 

درخواست رئالی ها چه خواهد بود. 

کیتا  که  است  این  مادرید  رئال  هدف 

در  و  کرده  پیش فصل رشکت  اردوی  در 

صورت جلب رضایت زیدان به فهرست 2۵ 

نفره برای فصل 2016-2017 اضافه شود؛ 

در  دیگر  تیمی  به  صورت  این  غیر  در 

اللیگا قرض داده خواهد شد. کیتا متولد 

اسپانیا ولی اصلیتی سنگالی دارد. 

اسپانیا به عنوان مدافع قهرمانی دو دوره 

یورو  به  پای  اروپا  گذشته جام ملت های 

به  خود  بازی  اولین  در  و  گذاشته   2016

زحمت توانست جمهوری چک را با تک 

گول دقیقه 87 پیکه شکست دهد. 

اسپانیایی ها بیم آن را داشتند که رقابت و 

دشمنی بین رئال و بارسا، تاثیری منفی در 

جو تیم ملی کشورشان گذاشته و اتفاقی 

مشابه جام جهانی 2014 برزیل در انتظار 

الروخا باشد. رسجیو بوسکتس، هافبک 

در  اسپانیا  ملی  تیم  و  ا  بارسلون ارزشمند 

همین رابطه به خربنگاران گفت: اگر در 

یورو قهرمان نشویم یک فاجعه نخواهد 

جهانی  جام  مثل  نداریم  دوست  اما  بود 

برزیل از رقابت ها خارج شویم. یورو را تنها 

یک تیم که از همه بهرت عمل کند خواهد 

ا انگیزه قهرمانی وارد تورمننت  برد و ما ب

منی کنیم  فکر  این  به  اصالً  شده ایم. 

جهانی  جام  همچون  است  ممکن  که 

بزرگی  تیم  برگردیم.  خانه  به  ناکامی  ا  ب

داریم و فضای خوبی بر اردوی ما حاکم 

است. به شخصه حس بسیار خوبی دارم. 

چیز  همه  می رویم.  پیش  بازی  به  بازی 

برای اتفاقات خوب مهیاست. فضای تیم 

برای  که  بگویم  باید  و  است  فوق العاده 

مدتی چنین رشایطی در تیم ملی وجود 

نداشت اما حاال اوضاع تغییر کرده و همه 

ا ارائه بهرتین بازی ها  متحد شده ایم تا ب

و با روحیه جنگندگی، به قهرمانی دست 

پیدا کنیم. 

ریوه لینو، اسطوره فوتبال برزیل که سابقه 

در  دارد،  کارنامه  در  را  جهان  قهرمانی 

نیامر  به  به سختی  خود  جدید  مصاحبه 

تاخت. 

پس از حذف برزیل در مرحله گروهی کوپا 

آمریکا، نیامر در مصاحبه ی ضمن دفاع 

از دونگا و ملی پوشان برزیل، خربنگاران 

و منتقدان برزیلی را به کم سوادی متهم 

کرد. مصاحبه ی که واکنش های فراوانی 

به دنبال داشت. 

ریوه لینو در پاسخ به این اظهارنظر نیامر 

گفت: او مثالً یک الگو و بهرتین بازیکن 

برای  واقعاً  اما  است  برزیل  حارض  حال 

فوتبال برزیل چه کرده است؟ نیامر برای 

او  است؟  آورده  جامی  چه  برزیل  فوتبال 

تقدیم  کشورش  مردم  به  را  شادی  کدام 

کرده است؟ بهرت است او ابتدا کمک کند 

پیدا  قهرمانی مهم دست  به یک  برزیل 

منتقدان  از  انتقاد  به  دست  سپس  کند 

ا این مصاحبه  ب بزند. نیامر  و خربنگاران 

و  است  بزرگ  احمق  یک  که  کرد  ثابت 

بازنده بزرگ این داستان هم خود اوست.

کردن  کار  سابقه  که  آنچلوتی  کارلو 

دارد،  را  ژرمن  سن  پاری  در  زالتان  با 

سوئدی  ساله   34 ستاره  از  متجید  به 

پرداخت. 

از پاری سن ژرمن  از جدایی  زالتان پس 

هنوز مقصد بعدی خود را مشخص نکرده 

است هرچند که بسیاری از منابع معترب، 

از منچسرتیونایتد به عنوان تیم بعدی او 

پیوسنت  نیز مخالف  برخی  نام می برند. 

زالتان به یونایتد هستند چراکه او را در 

34 سالگی، مناسب بازی در تیم بزرگی 

چون یونایتد منی دانند. 

ستون  در  و  رابطه  همین  در  آنچلوتی 

نوشت:  تلگراف  روزنامه  در  هفتگی اش 

که  است  این  زالتان  درباره  جالب  نکته 

می خواهد  همیشه  که  است  بازیکنی  او 

پیرشفت کند. شنیده ام که می گویند در 

بعضی بازی ها این طور به نظر می رسد که 

او تالشی منی کند. به من اعتامد کنید، 

این انسان تا آخرین پاس در آخرین دقیقه 

تالش  و  می جنگد  هم  مترینی  جلسه 

می کند تا گولی بزند که تیم 8 نفره هم 

برنده شود. 

برای  را  خودش  باید  می داند  خوب  ایربا 

می تواند  او  کند.  آماده  بزرگ  لحظالت 

و  کند  بازی  کوچک  خیلی  فضاهای  در 

فیزیکش می گوید که حتی می تواند در 

کارهای دفاعی هم حارض شود. می دانم 

که 34 سال سن دارد، اما هرکسی که تا 

کار  فوتبالیست ها  ا  ب نزدیک  از  حال  به 

بدنی  نکته درباره استقامت  کرده و چند 

دیگر  مانند  ایربا  که  می فهمد  می داند 

بازیکنان 34 ساله نیست. وقتی می گوید 

بهرت شده است، واقعاً همین طور است. او 

اً بهرت از هر فوتبالیست 34 ساله  مطمئن

تاریخ فوتبال است که من می شناسم.

علی رغم عالقه باشگاه منچسرتیونایتد، 

رسمربی رئال قصد ندارد مدافع فرانسوی 

تیمش را به این تیم واگذار کند. 

عالقه  از  خرب  مختلف  رسانه های 

واران،  رافائل  جذب  به  منچسرتیونایتد 

مادرید،  رئال  فرانسوی  میانی  مدافع 

می گوید  گول  وبسایت  اما  می دهند 

زیدان،  الدین  زین  عالقه  این  علی رغم 

این  مجوز  ندارد  قصد  رئال،  رسمربی 

انتقال را صادر کند. 

که  رئال  فرانسوی  مدافع  حال  این  ا  ب

هیچ گاه  مورینیو  ژوزه  خروج  زمان  از 

نتوانسته به مهره ثابت این تیم تبدیل 

ا  ب دیگر  بار  تا  است  عالقه مند  شود، 

رسمربی پرتگالی این بار در یونایتد کار 

اوج گیری  در  زیادی  نقش  مورینیو  کند. 

واران در گذشته ایفا کرده است. 

زیدان  اینکه  صورت  در  می شود  گفته 

اطمینان الزم را به واران برای حضور در 

ترکیب ثابت رئال در فصل آینده ندهد، 

مدافع فرانسوی متام تالش خود را برای 

انتقال به یونایتد به کار خواهد گرفت. 

ستاره نوجوان تیم ملی انگلیس توانست 

رکورد جدیدی از خود ثبت کند. 

تیم  نوجوان  مهاجم  راشفورد،  مارکوس 

دیدار   72 دقیقه  در  که  انگلیس،  ملی 

شد،  فراخوانده  میدان  به  ولز  مقابل 

ثبت  نام خود  به  توانست رکوردی جدید 

ا بازی مقابل ولز تبدیل  کند.  راشفورد ب

ملی  تیم  تاریخ  بازیکن  جوان ترین  به 

انگلیس شد که در یورو بازی کرده است. 

وین  به  متعلق  این  از  پیش  رکورد  این 

رونی بود که در یورو 2004 مقابل فرانسه 

ا این راشفورد تنها  به میدان رفته بود. ب

با 4 روز اختالف توانست رکورد رونی را 

در  شد  موفق  انگلیس  کند.  جا  به  جا 

سد  از   1-2 نتیجه  ا  ب گیر  نفس  دیداری 

ولز عبور کند. 

مهاجم تیم ملی انگلیس توانست گول 

اول تیمش را مقابل ولز به مثر برساند. 

ا ورود خود به زمین موفق  جیمی واردی ب

مقابل  را  انگلیس  تساوی  گول  تا  شد 

ولز به مثر برساند. واردی می گوید متام 

در  ثابت  طور  به  تا  است  این  سعیش 

ترکیب انگلیس به میدان رود. 

 او گفت: بازی خوبی انجام دادیم. بین 

و  نکرد  رسزنش  را  ما  رسمربی  نیمه  دو 

تاکید داشت با همین عملکرد می توانیم 

در  دارند  دوست  همه  شویم.  موفق 

فوتبال  اما  روند  میدان  به  ثابت  ترکیب 

یک ورزش تیمی است. منتظر می مانم 

تا ببینم در ادامه چه پیش خواهد آمد اما 

من متام تالش خود را می کنم تا به طور 

ثابت به میدان روم. 

مرحله  در  خود  آخر  بازی  در  انگلیس 

گروهی به مصاف اسلواکی می رود.

پل پوگبا، ستاره تیم ملی فرانسه، ادعای 

فرانسوی  نگاران  روزنامه  به  توهین 

دیدار  در  پایه  دیمیرتی  گول زنی  از  بعد 

بانی را رد کرد.  خروس ها مقابل آل

دیدار  در  ضعیف  منایش  از  بعد  ا  پوگب

دیدار  در  رومانی،  مقابل  افتتاحیه 

بین  در  اما  شد  نشین  نیمکت  گذشته 

زمین  به  آنتوان گریزمان  و  او  نیمه،  دو 

بانی را  رفتند و کمک کردند تا فرانسه آل

شکست بدهد. 

ا منترش شد  بعد از بازی، عکسی از پوگب

ناشایستی  با دست حرکت  او  آن  در  که 

را  این  می  شد  گفته  و  بود  داده  انجام 

داده  انجام  نگاران  روزنامه  به  خطاب 

است؛ ادعایی که او به شدت رد کرد. 

می خواهم  گفت:  خربنگاران  به  ا  پوگب

رصیحاً  اما  کنم  صحبت  صادقانه 

اینکه چه برداشتی از  از  می گویم، فارغ 

آن تصویر داشته باشید، من هرگز قصد 

از  انتقام  گرفنت  برای  حرکتی  نداشتم 

کسی انجام بدهم. 

شده  خوشحال  خیلی  پایه  گول  از  من 

و  مادر  که  جایگاهی  سمت  به  و  بود 

برادرم نشسته بودند، رفتم و خوشحالی 

نه  همین.  دادم؛  انجام  را  همیشگی ام 

کم تر و نه بیش تر. 

اوکراین، اولین تیم حذف 
شده یورو 2016 

لوو: تیم های نوپا کار قدرت ها را 
سخت کرده اند

لواندوفسکی: باید یک گول 
به آملان می زدیم
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پروژه های انکشافی
 و رشد اقتصادی روستاییان

وزارت احیــا وانکشــاف دهــات اکنــون بــا راه انــدازی پــروژۀ حفــظ و مراقبــت و کاریابــی، بــرای عــدۀ کثیــری از هموطنــان 

ــد مشــکالت اقتصــادی شــانرا برطــرف  ــان بتوانن ــا از ایــن طریــق آن روســتایی مــا زمینه هــای کار را ایجــاد کــرده اســت ت

مناینــد.

برنامــۀ همبســتگی ملــی، بــا وجــود چالش هــا و مشــکالت گونــه گــون، توانســت کــه دســت بــه ایجــاد شــورا های انکشــافی 

توســط خــود روســتاییان در )۳4( والیــت کشــور بزنــد و بــا هزینــۀ مجموعــی )8087080۳4۳۹( افغانــی، بیشــرت از )٪86( 

ــا تطبيــق و عملــی منــودن حــدود )8۹61۹(  ــان، ایــن برنامــۀ مردمــی ب افغانســتان را تحــت پوشــش خــود درآورد. همچن

پــروژۀ انکشــافی و عــام املنفعــه توســط همیــن شــورا های انکشــافی منتخــب، زمينــۀ انکشــاف، دســتیابی بــه کار و رشــد 

اســتعداد ها را مهيــا منایــد. برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا عملــی منــودن پروژه هــای بــاز ســازی 

ــم پایه هــای  ــر را کاهــش داده و در تحکی ــد، در اصــل فق ــی هــم شــامل آن می گردن ــه پروژه هــای عایدات و انکشــافی ک

اقتصــاد روســتاییان نقــش بــه ســزایی بــازی منــوده اســت. 

برنامــۀ اقتصــاد کشــور مــا از ســالیان زیــادی بدین ســو، وابســته بــه ســکتور زراعــت و مالــداری بــوده اســت کــه عــدۀ کثیــری 

از مــردم مــا بــه آن اشــتغال دارنــد. بــا تأســف کــه طــی چهــارر دهــۀ اخیــر بنــا بــر وقــوع جنگ هــا، حــوادث ناگوارطبیعــی و 

خشکســالی های پــی در پــی، بیشــرتین صدمــه را از نــگاۀ اقتصــادی و اجتامعــی مالــداران، زمینــداران و دهاقیــن مــا دیــده 

ــد وتــا مدت هــای مدیــد  ــه ویرانه هــا مبــدل شــده بودن ــد، زمني هــای زراعتــی، باغهــا، تاکســتان ها و علفچر هــای مــا ب ان

ــا ختــم جنگ هــای خامنانســوز قبلــی و نامالیــامت اجتامعــی  ــا آن هــم ب ــود. ب ــه رکــود مواجــه ب زراعــت و مالــداری مــا ب

برخاســته از آن، تــا حــدود زیــادی، صلــح و ثبــات در کشــور مــا اســتقرار یافــت و هموطنــان آوارۀ مــا کــه مجبــور بــه تــرک 

ــه میهــن و  ــاره ب ــد، دوب ــه خــارج از کشــور شــده بودن ــاف وطــن و حتــی ب ــه اطــراف و اکن خانه هــا و کاشــانه های شــان ب

زادگاه شــان برگشــتند. 

ــرا  ــد، زی ــاد مناین ــو آب ــا از ن ــاره بازســازی و ی ــی منی توانســتند دهکده هــای خــود را دوب ــا دســت ها و جیب هــای خال ــا ب ام

ــا و  ــادی و انکشــاف، پــول و بنیــاد قــوی اقتصــادی می خواهــد. در همچــو حالتــی برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احي آب

انکشــاف دهــات کــه شــاخصۀ اهــداف اساســی آن را بازســازی، آبادانــی، پیرشفــت، فقرزدایــی و رشــد اقتصــادی جامعــۀ 

روســتایی مــا تشــکیل می دهــد، بــه یــاری روســتاییان مــا شــتافت. 

خوشــبختانه اکنــون تــا حــدود زیــادی از ویرانی هــا، زمین هــای بایــر و تاکســتان های آتــش گرفتــۀ گذشــته اثــری نیســت. 

اتحــاد و اتفــاق روســتاییان میــان هــم و بــا قریه هــای همجــوار روز تــا روز گســرتش می یابــد. بــا عملــی منــودن پروژه هــای 

ــا  ــا را ب ــه قریه ه ــتایی ک ــای روس ــامر رسک ه ــا اع ــت. ب ــه اس ــرتی یافت ــق بیش ــت رون ــت و زراع ــف، کش ــی مختل زراعت

ولســوالی ها و شــهر ها وصــل می مناینــد، دهاقیــن و زمیــداران مــا محصــوالت زراعتــی شــانرا بــه مارکیت هــای داخلــی و 

خارجــی می رســانند کــه ایــن خــود در رشــد اقتصــاد شــان نقــش ارزنــده و مهمــی دارد. احیــای مجــدد اکرثعلفچر هــای مــا، 

بــاالی زندگــی و اقتصــاد مالــداران مــا تأثیــر بــه ســزایی داشــته اســت. چنانچــه تطبیــق )6440( پــروژه در ســکتور معــارف، 

)22208( در ترانســپورت، )15۹( صحــت، )2520( معیشــت، )166۹۳( آبیــاری، )7782( در تأمیــن انــرژی برق و )48۹۹( 

پــروژه در عرصــه انکشــاف دهاتــی، توانســته اســت بــه گونــۀ ملمــوس و محسوســی روی رشــد اقتصــاد روســتاییان مــا اثــر 

مثبــت بجــا بگــذارد. از همیــن رو، بــا تطبیــق و عملــی منــودن پروژه هــای انکشــافی عــام املنفعــه در اکرثیــت قریه هــای 

ــع دســتی و دیگــر پروژه هــای  ــی، رشــد صنای ــی کوچــک، حامم هــا، آســیاب های دیزل ــرق آب ــد اعــامر بند هــای ب ــا مانن م

عایداتــی، باعــث گردیــده کــه اقتصــاد از هــم پاشــيدۀ روســتاییان مــا، بــا ارایــۀ توليــدات صنعتــی داخلــی و محصــوالت 

زراعتــی، دوبــاره طــور نســبی احيــا گردیــده و ارتقــا يابــد. 

خوشــبختانه حکومــت وحــدت ملــی افغانســتان بــه منظــور تــداوم پروژه هــای انکشــافی و عــام املنفعــۀ برنامــۀ همبســتگی 

ملــی وزرات احیــا وانکشــاف دهــات، و تقویــت بیــرش بنیــۀ اقتصــادی روســتاییان کشــور، اخیــراً پــروژۀ ملــی حفــظ و مراقبت 

و کاریابــی را تحــت چــرت برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح اعــالم کــرد کــه بــا تطبیــق آن در کشــور، پروژه هایــی کــه 

بــه ترمیــم نیــاز دارنــد ویــا فعــالً نیمــه فعــال انــد ویــا هــم ازفعالیــت بازمانــده انــد، همــه مجــدداً احیــا و بازســازی شــده و 

بــه حفــظ و مراقبــت آنــان پرداختــه می شــود. از جهــت دیگــر بــا فراهــم شــدن زمینــۀ کارهــای کوتــاه مــدت و دراز مــدت 

از ایــن طریــق بــرای صد هــا هــزار هموطــن مــا، دسرتســی بــه اشــتغال مثبــت ایجــاد شــده و از دیــدگاه اقتصــادی کمــک 

بزرگــی بــه خانواده هــای نیازمنــد خواهــد بــود. بایــد یــاد آور شــد کــه تــا اکنــون بنــا بــر تطبیــق پــروژۀ حفــظ و مراقبــت، حــدود 

)4544006( روز کاری بــرای هموطنــان روســتایی مــا ایجــاد شــده اســت کــه ازنــگاه اقتصــادی منافــع زیــادی بــه آن هــا 

رســیده اســت.

ــادی و  ــد اقتص ــات در رش ــاف ده ــا و انکش ــی وزارت احی ــتگی مل ــۀ همبس ــه برنام ــیم ک ــاور می رس ــن ب ــه ای ــه، ب در نتیج

ــروژۀ  ــزاران پ ــق ه ــا تطبی ــب ب ــک جان ــرا از ی ــمند دارد، زی ــم و ارزش ــتقیم، مه ــش مس ــین نق ــۀ روستانش ــی جامع اجتامع

ــاه  ــات رف ــر، امکان ــرف دیگ ــرده و از ط ــم ک ــور فراه ــاف در کش ــتای انکش ــادی را در راس ــهولت ها ی زی ــافی، س انکش

ــت. ــاخته اس ــا س ــوازن مهی ــان و مت ــورت همس ــه ص ــا ب ــتایی م ــان روس ــرای هموطن ــادی را ب ــی و اقتص اجتامع

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا و انکشاف دهات


