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معمایی که با کلید 
استیضاح باز می شود

حمله ی خونین عصر چهارشنبه بر شفاخانه ی سردار 
چند  که  بود  این  اولیه  تصور  داد.  رخ  داوودخان 
بوده اند.  هولناک  کشتار  این  عامل  انتحاری  مهاجم 
افکار  همرأی  مورد،  این  در  نیز  امنیتی  نهادهای 
عمومی بودند و به این ترتیب، آشکارا تالش کردند 
که این پرونده مبهم و تاریک باقی بماند. خبرهای 
فرد  از 30  کمتر  بر سر کشته و زخمی شدن  اولیه 
اختالف نظر داشتند. پس از آن فاش شد که در این 

حمله 100 تن کشته و زخمی شده اند.
رقم  این  داخله  و  دفاع  وزارت  سخنگویان  گرچه 
تا کشف  هنوز  می رسد  نظر  به  اما  کردند،  تأیید  را 
داریم.  زیادی  فاصله ی  خونین  رخداد  این  واقعیت 
روایت حمله به شفاخانه ی نظامی داوودخان به نقل 
حادثه  این  از  که  زخمیانی  و  آن  عینی  شاهدان  از 
جان به سالمت برده اند، الیه های تیره ی این حمله را 
آشکار می کند. نکاتی که پاسخ آن بر دوش مسئوالن 
کنونی نهادهای امنیتی سنگینی می کند و بعید به نظر 
می رسد آن ها غیر از رفتن به چیز دیگری فکر کنند:

مهاجمان  اصلی  هویت  و  واقعی  شمار  هنوز  یکم؛ 
اعالم نشده است. بر اساس گزارش هایی که رسانه ها 
نشان  کرده اند،  منتشر  حادثه  این  عینی  شاهدان  از 
نقاط ساختمان  از  بسیاری  در  مهاجمان  که  می دهد 

این شفاخانه مستقر شده بودند. 
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چرا شمال افغانستان 
به طور فزاینده یی بی ثبات است؟

با افزایش خشونت ملیشه ها، 
شمال افغانستان را دیگر نمی توان یک منطقه ی امن دانست. 

کشورهای آسیای میانه که با شمال افغانستان هم مرز هستند نیز 
در مورد امنیت این سمت نگران شده اند.

ماجرای کارگر افغانی 
که در سوریه مدافع حرم شد

داراالمان: 
خانه یی در میانه ی آتش

ــن  ــه ی ام ــک منطق ــی ی ــه زمان ــمالی ک ــای ش ــیاری از والیت ه بس
افغانســتان پنداشــته می شــدند، بــه میــدان نبــرد جدیــد میــان نیروهــای 

ــلح اش... ــان مس ــتان و مخالف ــی افغانس امنیت

از او عهــد و پیمــان گرفته انــد کــه جزییــات رفتــن بــه ســوریه را نبایــد بــا 
کســی در میــان بگــذارد: »همــان روز اول قــرآن را آوردنــد و از مــا خواســتند 
کــه نبایــد از رفتــن بــه ســوریه بــا کســی صحبــت کنیــم«. بــا وجــود ایــن 
امــا بــا تکــرار این کــه هــر آنچــه را بــا مــن می گویــد حقیقــت  دارد، تــاش 
می کنــد تمــام آن چیزهایــی  کــه دیــده اســت و بــر او رفتــه اســت را بــا مــن 
در میــان بگــذارد. یاســین، نگاهــش را بــه نقطــه ی نامعلومــی متمرکــز کــرده، 
می گویــد: » قبــل از این کــه مــرا بــه ســوریه بفرســتند، ســه ســال را در ایــران 

ســپری کــرده بــودم. وضعیــت کار هیچ گاهــی...

ــا دیوارهــای اســتنادی بلنــدی روبــه رو  در انتهــای جــاده ی داراالمــان، ب
می شــویم کــه در ایــن اواخــر ســاخته شــده اند. بــه ایــن ترتیــب قصــر 
ــرای  ــه دیوارهــای بلنــدی اســت کــه دیــدن آن را ب داراالمــان محــاط ب
ــران ناممکــن می کنــد. محمــد اشــرف غنــی فرمــان بازســازی ایــن  عاب
قصــر را داده اســت و کار بازســازی آن نیــز شــروع شــده اســت. قصــری 

ــر امــان اهلل خــان می رســد. ــه دوره ی امی کــه طــرح ســاخت آن ب
هنگامــی کــه امیــر امــان اهلل در مــاه جــون 1928 از یــک ســفر هفــت ماهه 

بــه کشــورهای اروپایــی و آســیایی به کشــور... صفحه 4صفحه 3

یک رای 
تا استیضاح 

مسئولین  امنیتی

در میهن شیران، شیرها همدیگر را با نام حیوانات دیگر مزین می نمایند. 
نام های موجود دم دستی همان خر و گاو و سگ اند. بعد، در صف 
دوم، گرگ و روباه اند. کمی آن سوتر خرس و خوک و گاومیش اند. 
مار، مخصوصا نوع درون آستین اش، در مرحله ی بعدی است و تقریبا 
با خفاش هم رتبه به شمار می رود. موش هم کاربرد دارد )بدون آن که 
از بزرگان دیگری  حریف اش پشک وارد معادله شود(. اخیرا یکی 
را کژدم خوانده. از قراین چنین بر می آید که خزنده گان نیز از این 
پس برای نامگذاری انسان ها وارد رقابت می شوند.  یکی از کرم های 
با برنامه ی »بامداد تلخ« تلویزیون  زیرخاکی چسپناک در گفت وگو 
ملی گفت که بسیاری آدم ها مثل او هستند اما متاسفانه به غلط خر و 

گاو خوانده می شوند.
این در حالی است که تمام ملت جان بر کف و کف بر لب می دانند که 
هر که مکتب رفت آدم می شود. همین مردم که می دانند فالنی مکتب 
رفته و حتا دکتورا دارد، وقتی درباره ی او گپ می زنند می گویند: »این 
گوساله تا چه وقت بر گرده ی ما سوار خواهد بود؟« )این را نمی پرسند 

که وقتی گوساله یی بر گرده ی آدم سوار شود، ...

کژدم های نمک نشناس

قول کیلور ناواس 
به هواداران رئال مادرید
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شفاخانه  این  کارمندان  از  نیز  آن ها  از  برخی 
آن قدر  مهاجمان  معنا که شمار  این  به  بوده اند. 
این  کلیدی  نقاط  و  راه ها  تمامی   که  بوده 
گمان  این  اگر  بوده اند.  گرفته  را  ساختمان 
این  قربانیان  آمار  آن صورت  در  باشد،  درست 
تاکنون  که  باشد  آنچه  از  بیشتر  می تواند  حمله 

اعالن شده است.
از  تن  دو  که  کرده  گزارش  پرس  فرانس  دوم؛ 
دانشگاه  طب  دانشجویان  از  مسلح،  مهاجمان 
استاژ/آموزش  دوره ی  که  بوده  ننگرهار 
می گذرانده اند.  شفاخانه  این  در  را  عملی شان 
این مسأله چنان چه اگر حقیقت داشته باشد، در 
می کند.  اشاره  دیگر  واقعیت  دو  به  آن صورت 
اول، این که بنیادگرایی تا آن جا در دانشگاه های 
نیز  داعش  مانند  گروهی  که  کرده  نفوذ  کشور 
می تواند از میان آن ها سربازگیری کند. به تبع آن 
می توان پرسید که چرا بنیادگرایی در دانشگاه ها 
نصاب  آیا  است؟  یافته  و حضور  ظهور  مجال 
در  آن،  بر  حاکم  فضای  و  دانشگاه ها  آموزشی 
بسط افراط گرایی نقش داشته است؟ دو دیگر، 
مسأله ی مهم تر این است که آن ها به چه ترتیبی 
را  عملی شان  کار  و  استاژ  دوره ی  توانسته اند 
آن ها  آیا  بگذرانند؟  داوودخان  شفاخانه ی  در 
ننگرهار  دانشگاه  در  موجود  فساد  کمک  به 
کسان  یا  یابند  راه  شفاخانه   این  به  توانسته اند 
دیگری در نهادهای امنیتی نیز وجود داشته که 

ترتیب آمدن آن ها را به این شفاخانه داده اند؟ 
مسأله ی نفوذی ها و آنچه که در افکار عمومی 
به »ستون پنجم« معروف شده به نگرانی بسیار 
جدی یی بدل شده است. تروریست ها چه گونه 
و  اماکن  به  می توانند  مجاری یی  چه  از  و 
نهادهای دولتی نفوذ کنند؟ پاسخ اصلی بسیاری 
از حمالت خون بار تروریستی و پیش روی های 
گروه های تروریستی نیز در همین مسأله نهفته 

است. 
اکنون مسأله این است که این سوال ها و ابهام ها 
امراهلل  می گوید؟  پاسخ  نهادی  یا  کسی  چه  را 
امنیتی  امور  در  دولت  وزیر  اکنون  که  صالح 
وزرای  و  ملی  امنیت  رییس  از  تلویحًا  شده، 
دفاع و داخله دعوت به استعفا کرده بود. حق 
این  درجه اول  مسئول  آن ها  است،  صالح  با 
گفته  که حاال  آن چنان  اگر  فاجعه ی خونین اند. 
از  بیش  به  این حمله  کشته های  می شود شمار 
100 نفر رسیده، معنایش این است که حکومت 
وسیع، سکوت  کشتار  یک  برابر  در  پارلمان  و 

کرده است.
حادثه  این  واقعیت  که  بدانند  دارند  حق  مردم 
چیست. مردم نیاز دارند بدانند که چه طور این 
حمله طراحی و اجرا شده است و از آن مهمتر 
این که چه کسانی در نهادهای امنیتی و حکومتی 
در وقوع این حادثه مقصر اند و سرانجام باید 
در  اندازه  چه  ما  که  شود  روشن  مسأله  این 
کشتار شهروندان نقش داشته ایم. انتظار می رود 
و  مردم  سوال های  پرسیدن  اراده ی  پارلمان  که 

مواخذه ی مسئوالن امنیتی را داشته باشد.

یک رای تا استیضاح وزرای امنیتی

ساالنه 15 میلیون دالر درآمد حاصالت پسته ی هرات 
به جیب طالبان می رود

بازداشت بیش از 1۰ تن در پیوند به حمله بر شفاخانه ی چهارصدبستر

وزیر صحت عامه: در 9 ماه گذشته 
هیچ واقعه ی پولیو گزارش نشده است

معاونین جدید وزارت اطالعات و 
فرهنگ به کار آغاز کردند

انفجار در کابل یک کشته 
و 19 زخمی به جا گذاشت

2
اطاعــات روز: فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت عامــه 
برنامــه ی محــو مــرض پولیــو )فلــج کــودکان( را طــی دو 
ــق  ــا موف ــا ام ــراه باچالش ه ــور هم ــته در کش ــال گذش س
ــچ واقعــه  ــاه گذشــته هی ــه در 9 م ــد ک ــده و می گوی خوان

پولیــو گــزارش نشــده اســت.
ــوت( در  ــنبه، 23 ح ــروز )دوش ــی دی ــور غن رییس جمه
مرکــز ملــی توحیــد از طریــق ویدیــو کنفرانــس بــا والیــان 
ــزاری  ــو و برگ ــرض پولی ــو  م ــورد مح ــت در م 3۴ والی
امتحــان کانکــور صحبــت و بــر محــو کامــل پولیــو تأکیــد 

کــرد.
ــان ســال  ــه در جری ــه اســت ک ــه گفت ــر صحــت عام وزی
201۶ صــرف  13 مــورد پولیــو در چهــار ولســوالی برمــل، 
ــر  ــت کن ــلتن والی ــوزاد و شیگل وش ــوت، ن ــاه ولی ک ش
ــن  ــه زودی ای ــت و ب ــزارش شده اس ــور گ ــرق کش در ش

ــد. ــد ش ــه کن خواه ــروس ریش وی
آقــای فیــروز هرچنــد افــزوده کــه در 9 مــاه گذشــته هیــچ 
واقعــه پولیــو گــزارش نشــده، امــا گفتــه اســت کــه در ۴۷ 
ــت  ــه جه ــر وجــود دارد؛ ک ــت خط ــن باب ولســوالی از ای

ــان دارد. ــق واکســین جری ــد تطبی ــری آن رون پیش گی
وزیــر صحــت عامــه عــدم دسترســی بــه ســاحات ناامــن، 
موجودیــت واقعــات پولیــو در پاکســتان و تردد شــهروندان 
افغــان در دو ســوی خــط دیورنــد را از چالش هــای عمــده 

فــراراه مبــارزه بــا پولیــو عنــوان کــرده اســت. 
رییس جمهــور غنــی گفتــه اســت ولســوالی های کــه 
خطــر پولیــو در آن هــا احســاس می شــود بایــد تشــخیص 
شــده و نیروهــای امنیتــی امنیــت ایــن ســاحات را بــرای 

انجــام واکســین پولیــو تأمیــن کننــد.
ــده  ــن وع ــش از ای ــه پی ــت عام ــای وزارت صح مقام ه
ســپرده بودنــد کــه ســال 201۷ در افغانســتان ســال 

ریشــه کن ســاختن بیمــاری فلــج کــودکان باشــد.

اطاعــات روز: عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجراییــه دیروز 
)دوشــنبه، 23 حــوت( ســید آقــا فاضــل ســانچارکی را 
ــوان معیــن نشــراتی وزارت اطالعــات و فرهنــگ  به عن
ــی و اداری  ــن مال ــث معی ــژگان مصطفــوی را به حی و م

ایــن وزارت معرفــی کــرد.
معاونیــن جدیــد وزارت اطالعــات و فرهنــگ کــه اخیراً 
ــه  ــماً ب ــروز رس ــدند، ام ــارده ش ــمت ها گم ــن س در ای

کار آغــاز کردنــد.
ــمت های  ــان در س ــی آن ــگام معرف ــداهلل هن ــای عب آق
جدیــد گفــت کــه کــه حراســت از آزادی بیــان، حفــظ 
آبــدات و آثــار تاریخــی، محافظــت از ارزش هــای 
از مســئولیت مهــم وزارت  اســالمی و ترویــج آن 

اطالعــات و فرهنــگ می باشــد.
عبــداهلل تاکیــد کــرد کــه معاونیــن جدیــد ایــن وزارت 
مســئولیت دارنــد کــه بــرای حفــظ آزادی بیــان و 

ــد. ــالش نماین ــی ت ــی و مل ــای دین ارزش ه
رییــس اجراییــه خطــاب بــه معاونیــن وزارت اطالعــات 
و فرهنــگ وعــده ســپرد کــه رهبــری حکومــت وحدت 
ــا قاطعیــت از ایــن وزارت حمایــت همه جانبــه  ملــی ب

ــد. می کن
عبــداهلل عبــداهلل بــا بیــان این کــه آثــار و آبــدات 
تاریخــی کشــور در وضعیــت مطلــوب قــرار ندارنــد و 
بــر محافظــت آن بــرای احیــای تاریــخ و فرهنگ کشــور 

تاکیــد کــرد.

ــخن گوی وزارت  ــی، س ــق صدیق ــات روز: صدی اطاع
امــور داخلــه تاییــد کــرده اســت کــه در نتیجــه ی انفجــار 
ــوت( در  ــنبه، 23 ح ــروز )دوش ــاده، دی ــار ج ــن کن مای
ــه  ــان باخت ــن ج ــک ت ــل ی ــهر کاب ــی ش ــاحه ی تایمن س

ــته اند. ــم برداش ــر زخ ــن دیگ ــت و 19 ت اس
ــه  ــم درمنطق ــج و نی ــاعت پن ــی س ــداد حوال ــن روی ای
تایمنــی از مربوطــات حــوزه دهــم امنیتــی رخ داده اســت. 
هنــوز هیــچ گروهــی مســئولیت ایــن حملــه را بــر عهــده 

نگرفتــه اســت.
امــا برخــی رســانه ها بــه نقــل از شــاهدان عینــی گــزارش 
ــوس  ــک اتوب ــه ی ــود را ب ــروال خ ــر ک ــه موت ــد ک داده ان
کوبیــد و در پــی آن انفجــار رخ داده اســت. تاکنــون 
مشــخص نیســت سرنشــینان ایــن اتوبــوس کی هــا 

بوده انــد.
درهمیــن حــال، گزارش هایــی وجــود دارنــد کــه هــدف 
ــوده  ــک شــرکت خصوصــی ب ــدان ی ــن انفجــار کارمن ای

اســت.
ــفاخانه ی  ــان ش ــه مهاجم ــت ک ــار در حالی س ــن انفج ای
چهارصــد بســتر، بزرگتریــن شــفاخانه نظامــی افغانســتان 
را حــدف حملــه قــرار دادنــد و ده هــا پزشــک، مریــض، 
ــار  ــه رگب ــرد را ب ــی، زن و م ــای امنیت ــان نیروه زخمی

بســتند.
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ــا از  ــل و انتقاده ــتان در کاب ــی افغانس ــفاخانه ی نظام ش
مســئوالن درجه یــک امنیتــی، مجلــس نماینــدگان قصــد 
ــه  ــا ب ــت، ام ــی را داش ــش امنیت ــران بخ ــتیضاح وزی اس
نســبت کمبــود یــک امضــاء از ۴8 امضــای مــورد نیــاز، 

اســتیضاح ایــن وزیــران معلــق مانــد.
نماینــدگان مجلــس در نشســت روز دوشــنبه خــود 
به علــت غفلــت وظیفــوی در  امنیتــی را  مســئوالن 
حادثــه ی شــفاخانه ۴00 بســتر ســخت انتقــاد کردنــد و 
خواهــان اســتیضاح وزیــران امنیتــی شــدند تــا آن هــا را 

ــد. ــت کنن رد صالحی
ــأت اداری  ــرانجام هی ــد، س ــای تن ــس از گفت وگوه پ
ــز  ــی را روی می ــتیضاح وزرای امنیت ــورم اس ــس، ف مجل
ــد؛ در  ــا کردن ــده آن را امض ــا ۴۷ نماین ــت و تنه گذاش
ــس،  ــی مجل ــف داخل ــول وظای ــق اص ــه مطاب ــی ک حال
بــرای درخواســت اســتیضاح ۴8 امضــا کــه 20 درصــد 
کل اعضــای مجلــس را تشــکیل می دهــد بــه کار اســت.
عبدالرئــوف ابراهیمــی، رییــس مجلــس اعــالم کــرد کــه 
ــای  ــر امض ــت و اگ ــود اس ــا کمب ــک امض ــون ی هم اکن
فــورم اســتیضاح تکمیــل شــد، اســتیضاح وزرا از طریــق 
ــزار  ــنبه برگ ــه روز سه ش ــا ک ــه ی رؤس ــت کمیت نشس
ــازد. ــس می س ــدای مجل ــامل آجن ــود و آن را ش می ش

آقــای ابراهیمــی کــه بــا اســتیضاح وزرای امنیتــی 
بــود، گفــت: »ســنگی را ورنداریــم کــه  مخالــف 

نتوانیــم.« زده  همرایــش 
اشــاره ی رییــس مجلــس بــه رد صالحیــت هفــت وزیــر 
دیگــر کابینــه اســت کــه تاکنــون در وظایف شــان باقــی 
مانده انــد و رییس جمهــور غنــی رد صالحیــت ایــن 

وزیــران را نپذیرفــت.
ــز دو  ــدگان نی ــس نماین ــنبه مجل ــت روز دوش در نشس
دســته؛ شــماری مخالــف اســتیضاح وزرای بخــش 
امنیتــی و شــماری موافــق اســتیضاح امــا برخــی دیگــر 
ــدی و  ــی ج ــان بررس ــت خواه ــدگان در نخس از نماین
ــد. ــتر بودن ــفاخانه ۴00 بس ــر ش ــه ب ــتقالنه ی حمل مس

ــه ی  ــختی را حوال ــای س ــدگان انتقاده ــی از نماین برخ
همایــون  کردنــد.  امنیتــی  درجه یــک  مقام هــای 
ــاع  ــر دف ــت: »وزی ــس گف ــاون اول مجل ــون، مع همای
همیشــه خــواب اســت؛ اگــر بوجــی بــه ســرش اندازیــم 
ــدار  ــواب بی ــم از خ ــم ه ــری ببری ــور دیگ ــه کش و ب
نخواهــد شــد و او امنیــت کشــور را بیشــتر بــه چالــش 

ــر  ــه وزی ــود ک ــده داده ب ــور وع ــد. رییس جمه می کش
ــه وعــده ی خــود  ــی ب ــد ول ــاع را ســبک دوش می کن دف
ــت  ــه یی در کار اس ــم دسیس ــر می کن ــرد، فک ــل نک عم
کــه مــی خواهنــد برخــی والیت هــای افغانســتان را بــه 

ــد.« ــذار کنن ــمن واگ دش
ــت:  ــس گف غــالم حســین ناصــری، عضــو دیگــر مجل
»ارگان هــای امنیتــی خائنیــن ملــی هســتند و هیــچ 
از  بایــد  ندارنــد،  امنیــت  تامیــن  بــرای  برنامه یــی 

شــوند.« عــذل  مقام های شــان 
انجنیــر صاحــب خــان، گفــت: »کســانی کــه در حملــه 
بــر شــفاخانه ی ۴00 بســتر غفلــت کرده انــد و یــا 
این کــه بــا ایــن گروه هــا دســت دارنــد، بایــد در 

ــوند.« ــه ش ــه دار آویخت ــل ب ــار دروازه ی کاب چه
نــواب منــگل یــک عضــو مجلــس گفــت: »در نتیجــه ی 
ــردم افغانســتان  ــه روزه م ــی هم ــای امنیت ــت مقام ه غفل
بنــًا بــرای رد صالحیــت وزرای  کشــته می شــوند، 

ــود.« ــته ش ــدوق گذاش ــتقیمًا صن ــی مس امنیت
ــلب  ــتیضاح و س ــدگان، اس ــری نماین ــماری دیگ ــا ش ام
صالحیــت وزرای امنیتــی را در شــرایط کنونــی کشــور 
ــای  ــات در نهاده ــر اصالح ــتند و ب ــل نمی دانس راه ح

ــد داشــتند. ــی تأکی امنیت
ــتیضاح وزرای  ــا اس ــت: »ب ــروح گف ــاروق مج ــالم ف غ
در  بایــد  نمی توانیــم؛  بهتــر  را  وضعیــت  امنیتــی 
ــم  ــود آوری ــی به وج ــتخباراتی اصالحات ــای اس بخش ه

ــد.« ــخگو باش ــور پاس ــرایط کش ــرای ش ــد ب ــا بتوان ت
در ایــن میــان، عبدالطیــف پــدرام یــک عضــو مجلــس از 
نماینــدگان انتقــاد کــرده و گفــت: »نماینــدگان مــدارک 
ــر در  ــا کشــته شــدن 200 نف ــد؛ آی و شــواهد می خواهن
ــر  ــن دیگ ــش از 200 ت ــدن بی ــی ش ــفاخانه و زخم ش
ــر  ــردم منتظ ــد؛ م ــرا دروغ می گویی ــت؛ چ ــح نیس واض
ــه  ــی ک ــد. آن های ــم می گیری ــه تصمی ــه چ ــت ک شماس
ــن  ــأت تعیی ــداد هی ــن روی ــرای بررســی ای ــد ب می گوین

ــد.« ــول کار دارن شــود، پ
حملــه بــر شــفاخانه ۴00 بســتر در یکــی از نقــاط 
ــوده  ــالت ب ــن حم ــی از پچیده تری ــت یک ــم پایتخ مه
ایــن  در  کــه  می گوینــد  امنیتــی  مقام هــای  اســت. 
حملــه حــدود 50 نفــر کشــته و حــدود 100 نفــر دیگــر 
ــود  ــی وج ــا و اظهارات ــا گزارش ه ــدند. ام ــی ش زخم
دارد کــه در ایــن حملــه بیشــتر از این هــا تــا 200 نفــر 

کشــته شــده اند.

اطاعــات روز: مقام هــای محلــی در والیــت هــرات 
می گوینــد ســاالنه از درآمــد حاصــالت پســته ی ولســوالی 
ــب  ــه جی ــر ب ــون دال ــت 15 میلی ــن والی کشــک کهنه ی ای

ــد. ــان می رون طالب
ایــن مقام هــا می گوینــد کــه در مناطــق جنــگالت پســته ی 
ــور  ــت حض ــان دول ــتر مخالف ــک کهنه، بیش ــوالی کش ولس

فعــال دارنــد.
سیدمحمدچشــتی مــودودی، ولســوال کشــک کهنــه  
ــری  ــت خب ــک نشس ــوت( در ی ــنبه، 23 ح ــروز )دوش دی
ــن ولســوالی، ارچلــق و  گفــت کــه جنــگالت پســته ی ای
ــن  ــد و ای ــان ان ــرای طالب ــی ب ــوب مال ــع خ ــته لق منب پس
ــراد  ــروه، اف ــن گ ــرای ای ــی ب ــگاه امن ــه پناه ــگالت ب جن
ــت  ــت و حکوم ــده اس ــل ش ــدان تبدی ــواری و زورمن مت

ــد. ــه کن ــه توج ــن قضی ــه ای ــر ب ــه زودت ــد هرچ بای
بــه گفتــه ی او، در گذشــته ایــن جنــگالت بــه بیــش از 23 
ــان،  ــا گذشــت زم ــون ب ــا اکن ــید؛ ام ــار می رس ــزار هکت ه
ــان و  ــدان، طالب ــط زورمن ــگالت توس ــن جن ــی از ای نیم

ــه اســت. مــردم محــل از بیــن رفت
مــودودی افــزوده کــه بــر اســاس بررســی های کارشناســان 
ــد  ــر از درآم ــون دال ــاالنه 15 میلی ــرات، س ــی در ه زراعت

جنــگالت پســته ی ولســوالی کشــک کهنه بــه جیــب 
ــی رود. ــان م طالب

او گفتــه اســت: »اگــر حکومــت برنامــه اساســی را بــرای 
جلوگیــری از تخریــب جنــگالت و از بیــن بــردن طالبــان 
ــد  ــاله عوای ــه س ــرد، هم ــن بخــش روی دســت نگی در ای

جنــگالت پســته بــه جیــب طالبــان خواهــد رفــت.«
ولســوال کشــک کهنه در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
گفتــه اســت، از مجمــوع 1۴0 روســتای ایــن ولســوالی در 
ــه  ــد و از ۶ ســال ب ــان حضــور دارن ــتای آن طالب ۴0 روس
ــتاها  ــن روس ــی در ای ــدان دولت ــد کارمن ــو، رفت وآم این س

بســیار کــم اســت.
در همیــن حــال جیالنــی فرهــاد، ســخن گوی والــی 
ــته ی  ــای پس ــان از جنگل ه ــی طالب ــد میلیون ــرات عوای ه
ایــن ولســوالی را تاییــد کــرده، امــا گفتــه اســت که بخشــی 
ــه همــه ی آن. ــان مــی رود، ن ــه جیــب طالب ــول ب از ایــن پ
ــع مســاحت  ــر مرب ــزار کیلومت ولســوالی کشــک کهنه ۶ ه
ــتان و از  ــور ترکمنس ــا کش ــمال ب ــمت ش ــه از س دارد ک
طــرف شــرق بــا ولســوالی آبکمــری بادغیــس هم ســرحد 
اســت. در ایــن ولســوالی حــدوداً 80 هــزار نفــر زندگــی 

می کننــد.

اطاعــات روز: مســئوالن شــفاخانه ی 
چهارصــد بســتر گفته انــد کــه بیــش از 10 
ــی  ــن به شــمول یکــی از مســئوالن امنیت ت
ــه ی  ــه حمل ــد ب ــفاخانه در پیون ــن ش ای
مهاجامــان بــر بزرگتریــن شــفاخانه ی 

ــده اند. ــت ش ــور، بازداش ــی کش نظام
ــه  ــد ک ــفاخانه گفته  ان ــن ش ــئوالن ای مس
بربنیــاد یافته هــای نخســتین، مهاجمــان از 
ســه مــاه پیــش ایــن حملــه را طرح ریــزی 
ــد کــه ایــن  ــان پذیرفته ان ــد. آن کــرده بودن
رویــداد بــا همکاری هایــی در داخــل 

ــده اســت. ــفاخانه انجــام ش ش
نیــوز، برخــی از  بــه نقــل از طلــوع 
نیروهــای ارتــش و پزشــکان شــفاخانه ی 
محمــد داوود گفته انــد کــه مهاجمــان، 
ــتند و  ــفاخانه داش ــه ش ــل ب ــت کام بلدی
ــتند. ــکان را می دانس ــای پزش ــی نام ه حت

ســیما، پزشــک شــفاخانه ی محمــد داوود، 
گفتــه اســت: »حالــت وحشــت بــود، یعنی 
ایــن قســم حالــت را مــا در زند گــی 
ندیــده بودیــم، چپن هــای ســفید داشــتن، 
ــه  ــن چ ــه ای ــم ک ــر نمی کردی ــآ فک اص

اســت.«
ــفاخانه ی  ــرطبیب ش ــد، س ــف برومن آص
نفــر  »هفــده  گفــت:  داوود،  محمــد 
ــد،  ــاال گیــر مانــده بودن پرســونل مــا در ب
انتحــاری ســه بــم دســتی هــم در کمــرش 
ــود  ــه ب ــا گفت ــه آن ه ــود، ب ــرده ب بســته ک
کــه براییــد، گفتــه بودنــد کــه مــا کارگــر 
اســتیم، گفتــه بــود خیــر مــه کار دارم بــاز 

ــود را«. ــود خ ــار داده ب انفج
حملــه بــر شــفاخانه چهارصــد بســتر 
ــه  ــئولیت آن را ب ــش مس ــروه داع ــه گ ک
عهــده گرفتــه اســت از  پچیده تریــن 

ــتان  ــه در افغانس ــای هراس افگنان حمله ه
ــن  ــد روز ای ــد از گذشــت چن ــوده و بع ب
رویــداد، پهلوهــای دیگــری نیــز بــه 

می گیــرد. خــودش 
ــد  ــفاخانه ی محم ــش ش ــرباز ارت ــک س ی
داوود، گفتــه اســت: »تک تــک مــی زد 
ــالن  ــه ف ــت ک ــام می گرف ــه دروازه و ن ب
داکتــر، تفنگچــه بــه دســت داشــت، 

ــی زد.« م
ســاختمان  نزدیکی هــای  در  مهاجمــان 
شــفاخانه مــواد انفجــاری را کــه در یــک 
ــر  ــد، منفج ــرده بودن ــازی ک ــر جاس موت

ــاختند. س
ــفاخانه ی  ــرطبیب ش ــد، س ــف برومن آص
محمــد داوود، گفتــه اســت: »از روزی 
ــدار کار  ــاًل دوام ــا فع ــه شــده ت ــه حادث ک
می کننــد، ده  دوازده نفــر را گرفته انــد.«
ــی  ــده اکادم ــگل،  فرمان ــاس من ــید عب س
پزشــکی نظامــی، گفــت: »از روز اول کــه 
حادثــه شــد، مــن بــا خــودم حــدس زدم 

کــه 95 فیصــد، ســتاژران در ایــن حملــه، 
مســئول اســتند.«

عبــداهلل: طالبــان مقصــر اصلــی حملــه بــر 
شــفاخانه ی چهارصــد بســتر انــد

هرچنــد مســئولیت ایــن حملــه را داعــش 
بــه عهــده گرفتــه اســت کــه امــا عبــداهلل 
می گویــد،  اجراییــه  رییــس  عبــداهلل، 
عامــالن اصلــی ایــن حملــه و دیگــر 
کشــور  در  هراس افگنانــه  حمله هــای 
ــرای  ــا را ب ــان فض ــرا طالب ــد؛ زی طالبان ان
ــد. ــم کرده ان ــا فراه ــن گروه ه ــت ای فعالی
نشســت  در  دیــروز  عبــداهلل،  عبــداهلل 
ــر شــفاخانه ی  ــه ب ــران، حمل شــورای وزی
یکــی  را  خــان  ســردارمحمدداوود 
رویدادهــای  وحشــیانه ترین  از 
می خوانــد. کشــور  در  هراس افگنــی 

ــون  ــه تاکن ــد ک ــی گفته ان ــای امنیت مقام ه
بررســی ها در مــورد ایــن حملــه تاکنــون 

جریــان دارد.
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ــک  ــی ی ــه زمان ــمالی ک ــای ش ــیاری از والیت ه بس
ــه  ــدند، ب ــته می ش ــتان پنداش ــن افغانس ــه ی ام منطق
میــدان نبــرد جدیــد میــان نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
و مخالفــان مســلح اش تغییــر شــکل داده اســت. مــوارد 
ــر مراکــز ولســوالی ها  ــان ب ــان طالب ــه ی جنگجوی حمل
شــهرهایی  در  انتحــاری  حمــالت  راه انــدازی  و 
چــون قنــدوز، مــزار شــریف و میمنــه بیشــتر تکــرار 

می شــوند.
ــی  ــورای والیت ــو ش ــر، عض ــال کاک ــد توری عبداالح
ــهر  ــت ش ــت: »حکوم ــه گف ــه ویل ــه دویچ ــدوز ب قن
ــا  ــد ام ــرل می کن ــوالی ها را کنت ــز ولس ــدوز و مراک قن
ــد«.  ــن والیت ان ــای ای ــان مســئول دیگــر بخش ه طالب
باشــندگان محــل و مقام هــا از دیگــر والیت هــای 
شــمالی بــا وضــع مشــابهی روبــه رو انــد. آن هــا 
گروه هــای  اعضــای  و  طالبــان  کــه  می گوینــد 
بنیادگــرا از کشــورهای آســیای میانــه ماننــد ازبکســتان 
ــه شــمال  ــون عملیات های شــان را ب و تاجکســتان اکن
ــی چــون  ــد و در والیت های ــعه داده ان ــتان توس افغانس
ــی،  ــارف موالن ــد ع ــگاه می ســازند. محم ــاب پای فاری

اطاعــات روز: محمــد نــادر عمــر، روز یک شــنبه، 22 حــوت، 
به عنــوان رییــس جدیــد د آریانــا افغــان هوایــی شــرکت، معرفــی شــد.
وزارت مالیــه گفــت کــه امــروز )یک شــنبه( نشســت ســهمداران ایــن 
ــد داوود  ــای محم ــه در آن از کارکرده ــد ک ــزار ش ــز برگ ــرکت نی ش
ــا  ــرکت آریان ــان از ســمت ریاســت ش ــر و استعفای ش ــریفی تقدی ش
ــن شــرکت  ــد ای ــس جدی ــوان ریی ــر به عن ــادر عم ــد ن ــد و محم تایی

معرفــی گردیــد.
در نشســت ســهمداران شــرکت د آریانــا افغــان هوایــی شــرکت اکلیل 
حکیمــی وزیــر مالیــه، عبدالســتار مــراد وزیــر اقتصــاد، حامــد ظاهــر 
ــد  ــوردی ملکــی، احمــد جاوی ــی اداره ی مســتقل هوان ــس عموم ریی
وفــا رییــس بانــک ملــی و احمــد خســرو ضیــاء سرپرســت ریاســت 

ــد. ــک شــرکت کرده بودن پشــتنی بان
ــود  ــه بهب ــه ب ــت در رابط ــن نشس ــه در ای ــد ک ــه می گوی وزارت مالی

ــرکت  ــتریان ش ــرای مش ــر ب ــه بهت ــر چ ــات ه ــه ی خدم ــور و ارائ ام
ــت. ــادل نظــر صــورت گرف ــز بحــث و تب ــا نی ــی آریان هوای

به عنــوان رییــس  نــادر عمــر، در مراســم معرفــی اش  محمــد 
ــن شــرکت را از  ــر ای ــا در براب ــع چالش ه ــا رف ــد شــرکت آریان جدی
ــرای احیــای  اولویت هــای کاری خــود عنــوان نمــوده و گفــت کــه ب

ــرد. ــد ک ــالش خواه ــرکت، ت ــن ش ــت رفته ی ای ــاد از دس اعتم
او همچنــان اظهــار امیــدواری کــرد تــا حکومــت افغانســتان مطابــق 
ــا  وعده هــای قبلــی، بــه خریــد هواپیماهــای نــو بــرای شــرکت آریان
متهعــد باشــد و ایــن شــرکت را منحیــث یــک شــرکت ملــی مــورد 

حمایــت قــرار دهــد.
آقــای عمــر دو مــدرک لیســانس ار رشــته های انجینیــری و کمپیوتــر 
ســاینس دارد و پیــش از ایــن در شــرکت های هوایــی آریانــا و کام ایــر 

بــه حیــث خلبــان کار کــرده اســت.

تاجکســتان و ترکمنســتان نیــز خواهــد بــود.

عامل وضع جاری چیست؟
بــرای مقام هــا در کابــل ارائــه ی یــک توضیــح روشــن 
ــت در شــمال افغانســتان  ــه وخام ــرای اوضــاع رو ب ب
دشــوار اســت. ایــن جنــگ در واقــع پیچیده تــر شــده 
ــر  ــی را تغیی ــی و بین الملل ــی منطقه ی ــه پویای اســت ک
گروه هــای  کــه  می گوینــد  مقام هــا  اســت.  داده 
مختلــف بنیادگــرا کــه فعالیــت در کشــورهای آســیای 
ــه افغانســتان نقــل مــکان  ــد ب ــه را دشــوار می یابن میان
ــن  ــا در ای ــان متحــد می شــوند ت ــا طالب ــا ب ــد ت می کنن

ــد. ــد ایجــاد کنن ــای جدی ــگ زده پایگاه ه کشــور جن
ــاور  ــل ب ــتقر در کاب ــناس مس ــور، کارش ــوس فک یون
ــه  ــه اوضــاع در شــمال نتیجــه ی اشــتباهاتی ک دارد ک
کابــل و متحــدان بین المللــی اش در یــک دهــه ی 
ــه  ــز اســت. او گفــت ک گذشــته مرتکــب شــده اند نی
ــای ســتیزه جوی خارجــی،  ــان و گروه ه ــار طالب در کن
ــلح اند و از  ــدت مس ــه به ش ــی ک ــان محلی ی فرمانده
ــه  ــدی علی ــز تهدی ــد، نی ــراس دارن ــان ه زوال دوام  ش

ــه  ــه ویل ــه دویچ ــاب ب ــی فاری ــورای والیت ــو ش عض
گفــت: »می دانیــم کــه اعضــای گروه هــای بنیادگــرای 
ــه  ــتان« ب ــالمی ازبکس ــش اس ــد »جنب ــی مانن خارج
ولســوالی پشــتون کوت نقــل مــکان کرده انــد.« او 
عــالوه کــرد: »آن هــا به صــورت منظــم نیروهــای 

ــد«. ــرار می دهن ــدف ق ــل را ه ــردم مح ــی و م امنیت
مــردم محــل و مقام هــا در بلــخ - کــه قبــال یکــی از 
امن تریــن والیــات در افغانســتان بــود - ادعــا می کننــد 
کــه ایــن والیــت دیگــر ماننــد گذشــته باثبــات نیســت 
و حضــور مخالفــان حکومــت در ولســوالی ها بیشــتر 
ــر  ــان ب ــه طالب ــل، زمانی ک ــال قب ــد س ــود. چن می ش
ــرز افغانســتان و پاکســتان  ــه م ــک ب والیت هــای نزدی
متمرکــز بودنــد، احتمــاال کســی حتــا فکــر آن را هــم 
ــی مــردم محــل  ــان تنهــا مایــه ی نگران نمی کــرد. طالب
در شــمال افغانســتان نیســت. مــردم محــل و مقام هــا 
ــه اصطــالح دولــت  ادعــا می کننــد کــه جنگجویــان ب
ــا  ــن، نه تنه ــوند. ای ــر می ش ــش( فعال ت ــالمی )داع اس
تهدیــدی علیــه حکومــت در کابــل، بلکــه علیــه 
ــتان،  ــد ازبکس ــتان مانن ــمالی افغانس ــایه های ش همس

منطقــه اســت. فکــور بــه دویچــه ویلــه گفــت: »پــس 
از ســال 2001، بســیاری از فرماندهــان محلــی در 
شــمال افغانســتان بــه شــدت مســلح باقــی ماندنــد و 
ــت  ــد حمای ــاس می کنن ــا احس ــه آن ه ــی ک در صورت
الزم را از کابــل دریافــت نمی کننــد، بــا طالبــان و 
ــا از بقای شــان  دیگــر گروه هــا همدســت می شــوند ت

ــد«. ــان یابن اطمین
شــورای  عضــو  خیراندیــش،  ابراهیــم  محمــد 
ــزود. او  ــور اف ــی فک ــر ارزیاب ــخ ب ــت بل ــی والی والیت
ــوارد،  ــی از م ــه در برخ ــت ک ــه گف ــه ویل ــه دویچ ب
ــالت  ــت حم ــاالران پش ــی و جنگ س ــای محل مقام ه
در ایــن والیــت اســت تــا حمایــت بیشــتر یــا کمــک 
نظامــی بیشــتر از کابــل دریافــت کننــد. مــردم محــل 
ــای  ــتان ادع ــای افغانس ــر والیت ه ــا از دیگ و مقام ه
ــردن صحــت و  ــا مشــخص ک ــته اند، ام مشــابهی داش

ــوار اســت. ــا بســیار دش ــن ادع ــقم چنی س
بــه گفتــه ی فکــور، عامــل دیگــری کــه طالبــان 
ــا  ــه ب ــی ک ــه مناطق ــان را ب ــتند عملیات های ش خواس
پاکســتان هم مــرز نیســتند گســترش بدهنــد این اســت 
کــه ثابــت کننــد پاکســتان بــر آن هــا نفــوذ نــدارد. او 
ــان از خواســتگاه ها و سنگرهای شــان  ــه طالب گفــت ک
ماننــد والیت هــای قندهــار و هلمنــد بســیار دور 
ــه  ــتان ب ــد. پاکس ــل کنن ــتقالنه تر عم ــا مس ــد ت رفتن
ــظ  ــرای حف ــیوه یی ب ــوان ش ــان به عن ــت از طالب حمای
نفــوذ بــر حکومــت افغانســتان و دنبــال کــردِن جنــگ 
ــی، متهــم اســت.  ــد، رقیــب منطقه ی ــا هن ــی اش ب نیابت
پاکســتان همیشــه چنیــن اتهامــات را رد کــرده اســت.

ــتان  ــمال افغانس ــرای ش ــدی ب ــش تهدی ــا داع آی
ــت؟ اس

داعــش کــه عمدتــا در والیــت شــرقی ننگرهــار فعــال 
ــو  ــال 2015 بدین س ــورش در س ــان ظه ــت، از زم اس
تــالش کــرده اســت تــا حضــورش را در والیت هــای 
شــمالی افغانســتان نیــز گســترش بدهــد. فعالیت هــای 
ایــن گــروه تروریســتی در ایــن منطقــه باعــث 
نگرانی هایــی در میــان کشــورهای آســیای میانــه 
ــد، شــده اســت.  ــا مســکو روابــط نزدیــک دارن کــه ب
ــیه و  ــا روس ــن نگرانی ه ــان، ای ــه ی کارشناس ــه گفت ب
طالبــان را بــه هــم نزدیــک کــرد - هــم روســیه و هــم 
طالبــان ایــن گــروه را یــک دشــمن مشــترک می داننــد.
میکایــل کوگلمــن، کارشــناس در مرکز وودرو ویلســن 
گفــت کــه روســیه در مــورد حضــور احتمالــی داعــش 
در نزدیکــی مرزهایــش نگــران اســت و بنابرایــن، بــا 
طالبــان همــکاری می کنــد تــا جلــو گســترش نهایــی 
ایــن گــروه را بگیــرد. بــا این حــال، کارشناســان 
تردیــد دارنــد کــه داعــش بتوانــد تهدیــد بزرگــی بــه 
کشــورهای همســایه ی افغانســتان یــا حتــا حکومــت 
ــه  ــی در والیت هــای شــمالی باشــد. کوگلمــن ب محل
دویچــه ویلــه گفــت: »فــرض همــه بــر ایــن اســت که 
داعــش ســازمانی اســت کــه در واقــع روزی می توانــد 
تهدیــد دوامــدار و واقعــی در افغانســتان و در سرتاســر 
منطقــه باشــد« و عــالوه کــرد کــه در مــورد ]تهدیــد[ 
ــود.  ــراق ش ــد اغ ــتان نبای ــش در افغانس ــوه ی داع بالق
از ســوی دیگــر، فکــور معتقــد اســت کــه روســیه از 
گزارش هــای فعالیــت داعــش در نزدیکــی مرزهایــش 
به عنــوان بهانه یــی بــرای تقویــت حضــورش در 
ــد. او  ــتفاده می کن ــتان اس ــای افغانس ــی مرزه نزدیک
ــه  ــوان بهان ــاری به عن ــع ج ــیه از وض ــت: »روس گف
ــل  ــتان دخی ــتر در افغانس ــا بیش ــد ت ــتفاده می کن اس

شــود«.

چرا شمال افغانستان 
به طور فزاینده یی بی ثبات است؟

رییس جدید شرکت هوایی آریانا: 
اعتماد از دست رفته ی این شرکت را برمی گردانم

با افزایش خشونت ملیشه ها، شمال افغانستان را دیگر نمی توان یک منطقه ی امن دانست. کشورهای آسیای 
میانه که با شمال افغانستان هم مرز هستند نیز در مورد امنیت این سمت نگران شده اند.

ترجمه:حمیدمهدویدویچهویله/مسعودسیفالله
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ســال 1929 مجبــور بــه تبعیــد کــرد، تقریبــا تکمیل شــد.«
در ایــن مقالــه آمــده اســت کــه یــک مهنــدس فرانســوی 
نقشــه ی اصلــی آن را ترســیم کــرد امــا پــس از آغــاز روابط 
ــن  ــهردار برلی ــان، ش ــتان و آلم ــان افغانس ــک می دیپلماتی
ــان  ــره ی مهندس ــم 22 نف ــک تی ــا ی ــن« را ب ــر هارت »والت
ــل  ــه کاب ــال 192۶ ب ــر س ــاه اکتوب ــهر در م و طراحــان ش

فرســتاد.
تیــم هارتــن کــه مســئولیت تهیــه ی پــالن ناحیه به شــمول 
ــده داشــت،  ــه عه ــق قصــر را ب ــه ی مشــخصات دقی تهی
ــدای قصــر 33  ــرد: بلن ــیم ک ــن قصــر را ترس نقشــه ی ای
متــر، 150 اتــاق بــزرگ و کوچک، هــر طبقــه دارای 5۴00 
متــر مربــع، تئاتــر بیضــوی شــکل در طبقــه ی ســوم بــرای 
ــه ی اول  ــان، طبق ــت پارلم ــرای نشس ــی ب ــس، محل مجل
مشــرف بــه جــاده ی بــزرگ بــرای دفتــر شــاه، ســکرتریت 

مخصــوص او و اداره ی قضــا.
ــت و  ــار گریخ ــه قنده ــان ب ــان اهلل خ ــه ام ــس از آن ک پ
ســپس تبعیــد شــد، قصــری کــه او بــرای خــود و دســتگاه 
ــی  ــکده ی طب ــه دانش ــل ب ــود، تبدی ــاخته ب ــی اش س دولت
دانشــگاه کابــل شــد. ســپس مکانــی شــد بــرای ذخیــره ی 
کشــمش، وزارت مالیــه، وزارت فوایــد عامــه، وزارت 
عدلیــه و دادگاه عالــی، وزارت دفــاع، پایــگاه مجاهدیــن، 
ــرای بیجاشــدگان.  ــه ی موقــت ب ــن و خان کمــپ مهاجری
ایــن قصــر در جنگ هــای چهــار دهــه ی اخیــر در کشــور 
تخریــب گردیــد و پــس از یــازده ی ســپتامبر مکانــی شــد 
ــج  ــم »پن ــه فیل ــم: از جمل ــط ســکانس های فیل ــرای ضب ب
عصــر« بــه کارگردانــی ســمیرا مخملبــاف کــه در آن نقــره 

ــود. ــتان ش ــور افغانس آرزو دارد رییس جمه
ــود  ــزارش خ ــان در گ ــر داراالم ــازی قص ــم بازس ــا تی ام
ــاه  ــر ش ــر دفات ــا 1335 مق ــال 130۷ ت ــت: س ــته اس نوش
ــر  ــا 13۴8 مق ــرای پارلمــان، ســال 133۶ ت ــی ب و پیش بین
ــر وزارت  ــا 1350 مق ــه، ســال 13۴8 ت ــد عام وزارت فوای
عدلیــه، ســال 1350 الــی 1355 مقــر وزارت دفــاع ملــی.

قصر رویاهای رها شده در آتش
ــرن بیســتم در آتــش  ــه بــار در ق ــر داراالمــان س قص
ســوخته اســت. براســاس نوشــته ی محمــد اشــرف غنــی 
و دختــرش، ایــن قصــر بــار نخســت در 1۴ دســامبر ســال 
19۶8، بــار دوم بــه تاریــخ 2۷ دســامبر ســال 19۷9 و بــار 

ــه تاریــخ ۷ مــارچ 1990 حریــق شــده اســت. ســوم ب
ــظ اهلل  ــه حفی ــی ک ــال 1358، هنگام در ششــم جــدی س
ــان  ــرای صــرف ن ــه را ب ــن شــماری از اعضــای کابین امی
ــژه ی شــوری  ــود، نیروهــای وی چاشــت دعــوت کــرده ب
ــن،  ــظ اهلل امی ــرده و حفی ــه ک ــگ حمل ــر تاج بی ــه قص ب
رییس جمهــور افغانســتان و دبیــر کل حــزب دموکراتیــک 
ــز به دلیــل انداختــن  حلــق را کشــتند. قصــر داراالمــان نی
نارنجــک توســط نیروهــای اپراتیفــی اســپتناز آتــش 
گرفــت؛ نیروهایــی کــه بــر داراالمــان مســلط شــده 
بودنــد بــه قصــد کشــتن حفیــظ اهلل امیــن در مســیر قصــر 

ــد. ــه بودن ــاالی تپ ــگ در ب تاج بی
آتش ســوزی ســال 1990 نیــز در اثــر فیــر راکــت بــر قصر 
داراالمــان از ســوی نیروهــای دولتــی طرفــدار داکتر نجیب 
ــر  ــی، وزی ــهنواز تن ــه ش ــت ک ــورت گرف ــی ص اهلل زمان
دفــاع حکومــت داکتــر نجیــب تــالش کــرد در تبانــی بــا 
گلبدیــن حکمیتــار و مجاهدیــن حــزب اســالمی از ایــن 
ــا کنــد. ایــن قصــر در آن زمــان مقــر وزارت  قصــر کودت

دفــاع ملــی بــود.
محمــد اشــرف غنــی و مریــم غنــی بــه نقــل از 
ــان  ــته اند: »قصــر داراالم ــی اصــالح نوش ــه ی دولت روزنام
در اوایــل ظهــر آتــش گرفــت و تــا ســاعت 12:30 شــب 
ــع در وزارت  ــک منب ــت. ی ــه یاف ــوزی در آن ادام آتش س
کار اشــاره کــرد کــه آتــش در طبقــه ی ســوم متمرکــز بود؛ 
جایــی کــه دیپارتمنت هــای ســرک ها، بندهــا و کانال هــا، 
ــی کار در  ــرکت عموم ــری و ش ــای اداری، انجنی بخش ه
ــه  ــاعت 2:30 عصــر ب ــان ها س ــرار داشــت. آتش نش آن ق
محــل رســیدند، امــا به دلیــل اینکــه طبقــه ی ســوم 18 متــر 
بلنــد بــود، آتــش بعــد از تالش هــای زیــاد کنتــرل شــد. 
نخســت وزیر اظهــار ناراحتــی شــدید کــرده و دســتور داده 
اســت کــه ایــن ســاختمان بــا ارزش و تاریخــی بــه زودی 

بازســازی شــود.«
ــل وجــود داشــت  ــی در شــهر کاب ــان زمزمه های در آن زم
ــدان  ــل خان ــدم تحم ــل ع ــر را به دلی ــب قص ــه تخری ک
حاکــم بــه امــان اهلل خــان نســبت مــی داد و خاندان شــاهی 
ــه تخریــب آن متهــم می کــرد. پــس از آن تحقیقاتــی  را ب
کــه صــورت گرفــت، نشــان داد کــه برخــی از مســئوالن 
پایین رتبــه ی دولتــی مقصــر شــناخته شــدند. ایــن 
مســئوالن از وظیفــه برکنــار و مجبــور شــدند دارایی هــای 
خــود را بفروشــند تــا خســارت دولتــی را جبــران کننــد. 
ــود را  ــل کار خ ــئوالن مح ــن مس ــرا ای ــه چ ــل این ک دلی
ــه آن اشــاره یی نشــده  ــد، در اســناد رســمی ب آتــش زده ان

اســت.

مجاهدین
بنــای صلحــی را کــه امیــر امــان اهلل خــان بــرای دســتگاه 
ــل  ــن تبدی ــان مجاهدی ــود، در زم ــاخته ب ــی اش س دولت
و  مرمــی  ســوراخ های  بــا  زخم خــورده  دیــوار  بــه 
ــارزه  ــد، راه مب ــد. »او مجاه دســت خط های نامنظــم گردی
را اتخــاذ کــن، شمشــیر بــه دســت بگیــر تــا آن هــا بداننــد 
کــه این جــا ســرزمین هــر کثافــت نیســت، ایــن ســرزمین 
ــی در  ــچ نقص ــت«، »هی ــتان اس ــدس افغانس ــاک و مق پ
اســالم نیســت، نقــص در مســلمانی مــا اســت«، »گلبدیــن 
ــا زمانی کــه جنــگ اســت،  ــن ملــی اســت«، »ت یــک خای
ــگ  ــی جن ــا زمان ــو ت ــود« و »ت ــم ب ــدم خواهی ــا ثابت ق م
می کنــی کــه پــول جنــگ وجــود داشــته باشــد« از 
دســت خط هایی اســت کــه بــر بــدن زخمــی ایــن قصــر 

نوشــته شــده اســت.
درگیــری میــان گــروه مجاهدیــن در دهــه ی 1990 شــهر 
را بــه چندیــن بخــش تقســیم کــرد و داراالمــان بــه پایــگاه 
و هــدف اصلــی تبدیــل شــد. بــه گفتــه ی محمــد اشــرف 
غنــی و مریــم غنــی، در جریــان گرفتــن مجــدد کابــل از 
ــا طبقــه ی  ــی کــه از ســه طبقــه ت ــان، بمــب امریکای طالب
هم کــف قصــر پاییــن رفــت، ســوراخ بزرگــی را در مرکــز 

ــود آورد. ــر به وج قص

احیای هنر معماری دوران امانیه
ــا  ــگان ب ــه هم ــه دور از توج ــال ها ب ــان س ــر داراالم قص
ــال  ــه ح ــه یی ب ــش در گوش ــر بدن ــی ب ــای فروان زخم ه
خــودش رهــا شــد. دو دهــه پــس از آن کابینــه ی محمــد 
ــوت  ــخ 19 ح ــه تاری ــور، ب ــی، رییس جمه ــرف غن اش
139۴ پــروژه ی بازســازی قصــر دارالمــان را مــورد 

ــرار دارد. ــب ق تصوی

حفــظ  قصــر  ایــن  دوبــاره ی  بازســازی  از  هــدف 
میراث هــای فرهنگــی و تاریخــی کشــور، جلــب و جــذب 
توریــزم و احیــای هنــر معمــاری دوران امانیــه گفتــه شــده 
و براســاس طرحــی کــه از ســوی وزارت شهرســازی تهیه 
شــده اســت، در پنــج مرحلــه بــا هزینــه ی 1۶.5 میلیــون 

ــود. ــازی می ش ــی بازس ــر امریکای دال
ــرد و  ــه کارش آغــاز ک ــان ب ــم بازســازی قصــر داراالم تی
مطابــق ســروی یی کــه انجــام دادنــد، مشــکالت عمــده ی 

ایــن قصــر را چنیــن برشــمردند:
1- بیش از  50%  تخریب اساسی ساختمانی
2- 100% تخریبات کلی سطحی و زیربنایی

3- از بیــن رفتــن 100 % سیســتم آبرســانی، تخنیکــی 
برق رســانی  و 

۴- از بین رفتن 100% محوطه و ساحه ی اطراف
5- عوارض تخنیکی در استراکچر

۶- عــوارض تخنیکــی در سیســتم ســقف )چــت( بــه 
دالیــل بمبــارد و زلزلــه

ــوارض دارد و  ــل ع ــور کام ــانی به ط ــتم آبرس ۷- سیس
بایــد مجــدداً طراحــی و اعمــار گــردد

ایزوالزاســیون  و  عایق بنــدی چت هــا  8- سیســتم 
عــوارض جــدی دارد کــه بایــد مجــدداً طراحــی و اصالح 

گــردد
9- سیســتم عایق بنــدی اطــراف قصــر به دلیــل قدمــت 
بســیار از بیــن رفتــه اســت بــه همیــن دلیــل نــم و رطوبت 

قصــر را تهدیــد می کنــد
ــا وارد  ــه اســتراکچر بن ــه ی اخیــر صدماتــی ب 10- زلزل
ــتراکچر  ــاط اس ــی از نق ــد در بعض ــه بای ــت ک ــرده اس ک

ــردد ــم کاری گ محک
ــت در قصــر بعضــی  ــم و رطوب ــل وجــود ن 11- به دلی
از گچ کاری هــا، رســامی ها و مینیاتورهــا از بیــن رفتــه یــا 
در حــال از بیــن رفتــن اســت کــه در اســرع وقــت بایــد 

اصــالح و اعمــار گــردد
پــس از آن و بــه تاریــخ 10 جــوزای ســال جــاری 
خورشــیدی بــا حضــور رییس جمهــور و مقام هــای 
ــر  ــازی قص ــوار بازس ــی ن ــدت مل ــت وح ــد حکوم ارش
رییس جمهــور  و  گردیــد  قطــع  داراالمــان  تاریخــی 
به صــورت نمادیــن نخســتین جلســه ی کمیســیون عالــی 
توســعه ی شــهری افغانســتان را در میــان ویرانه هایــی ایــن 

ــرد. ــزار ک ــر برگ قص

طرح های پیشنهادی برای استفاده از قصر
وزارت شهرســازی در گزارشــی در مــورد پــروژه ی 
ــا توجــه  ــان نوشــته اســت کــه ب بازســازی قصــر داراالم
ــل و  ــای دخی ــا وزارت خانه ه ــف ب ــات مختل ــه جلس ب
متخصصــان طراحــی و معمــاری و بنیــاد آغــا خــان چنــد 
پیشــنهاد بــرای اســتفاده از ایــن قصــر مطرح شــده اســت؛ 
ــر اداری پارلمــان  ــه، دفات ــه، کتاب خان ــل و مهمان خان هوت
جدیــد و تشــریفات ریاســت جمهوری و نگارخانــه ی 

فرهنگــی.
ــا و معایــب خــاص  هــر یــک از ایــن چهــار طــرح مزای
ــه می شــود. ــه آن پرداخت ــه ب ــه در ادام خــودش را دارد ک

1. هوتل و مهمان خانه
وزارت شهرســازی در گــزارش پــروژه ی قصــر داراالمــان 
ــت«  ــرای دول ــد ب ــع درآم ــه »ایجــاد منب ــته اســت ک نوش
ــن طــرح  ــای ای ــر« از مزای و »بازســازی و نوســازی تعمی
ــبک های  ــاری و س ــن معم ــن رفت ــا »از بی ــد. ام می باش
دوره هــای مختلــف«، »هم خوانــی نداشــتن معمــاری 
تعمیــر بــا کاربــرد«، »مشــکالت تخنیکــی از جملــه 
ــت  ــاد باب ــتن وزن زی ــر نداش ــناب ها«، »ب ــانی، تش آب رس
کاربــرد هوتــل«، »از بیــن رفتــن تدریجــی بنــا و تعمیــر«، 
»ســخت بــودن نگهــداری و مراقبــت«، »مشــکالت امنیتــی 
بــرای حفاظــت از ســاحه ی هوتــل« و »وجــود تشــناب در 
هــر منــزل و اتــاق در زمــان طوالنــی باعــث نــم و رطوبت 
در تعمیــر خواهــد شــد«... از جملــه معایــب ایــن طــرح 

گفتــه شــده اســت.
در گــزارش وزارت شهرســازی در مــورد ایــن طــرح آمده 
ــک  ــط ی ــه هایی توس ــاًل نقش ــه قب ــن رابط ــت: »در ای اس
ــرارداد  ــا ق ــه و ب ــری مهمان خان ــا کارب ــی ب ــرکت ترک ش
ــه در  ــت ک ــده اس ــه ش ــال 1385 تهی ــور در س اداره ی ام
ــام در  ــناب و حم ــا تش ــه اتاق ه ــرای کلی ــرح ب ــن ط ای
نظــر گرفتــه شــده و معمــاری و طراحــی ســابقه از بیــن 
ــور  ــول وزارت ام ــورد قب ــی م ــن طراح ــت. ای ــه اس رفت
شهرســازی، وزارت اطالعــات و فرهنــگ و بنیــاد آغاخــان 

نمی باشــد«.
2. کتابخانه

ــر قصــر داراالمــان  ــرای تعمی دومیــن طــرح پیشــنهادی ب
ــه«،  ــرای مطالع ــزی ب ــاد مرک ــت. »ایج ــه« اس »کتاب خان
»بازســازی و نوســازی تعمیــر« و »ایجــاد مکانــی مناســب 
ــه شــده  ــن طــرح گفت ــای ای ــی« از مزای ــرای کتاب خوان ب

اســت. 
امــا معایــب ایــن طــرح از مزایــای آن بیشــتر اســت: »بــر 
ــن  ــن رفت ــه«، »از بی ــرای کتاب خان ــاد ب ــتن وزن زی نداش
تدریجــی بنــا و تعمیــر...              ادامــه در صفحــه 5

داراالمان: خانه یی در میانه ی آتش
گزارشی از بازسازی قصر داراالمان

الیاسنواندیش

ــتنادی  ــای اس ــا دیواره ــان، ب ــاده ی داراالم ــای ج در انته
ــاخته  ــر س ــن اواخ ــه در ای ــویم ک ــه رو می ش ــدی روب بلن
ــه  ــاط ب ــان مح ــر داراالم ــب قص ــن ترتی ــه ای ــده اند. ب ش
دیوارهــای بلنــدی اســت کــه دیــدن آن را بــرای عابــران 
ناممکــن می کنــد. محمــد اشــرف غنــی فرمــان بازســازی 
ایــن قصــر را داده اســت و کار بازســازی آن نیــز شــروع 
ــه دوره ی  شــده اســت. قصــری کــه طــرح ســاخت آن ب

ــد. ــان می رس ــان اهلل خ ــر ام امی
ــاه جــون 1928 از یــک  ــر امــان اهلل در م هنگامــی کــه امی
ــیایی  ــی و آس ــورهای اروپای ــه کش ــه ب ــت ماه ــفر هف س
بــه کشــور برگشــت، نقشــه اش را جهــت دوره ی جدیــد 
اصالحــات طــرح نمــود. اصالحاتــی کــه شــورش درحال 
ــه پیــش انداخــت و موجــی از  ظهــور در افغانســتان را ب
ــر  ــول می ــت. به ق ــه راه انداخ ــه او ب ــا را علی مخالفت ه
ــدن  ــاهده ی تم ــه مش ــاه ک ــگ، ش ــق فرهن ــد صدی محم
ــدد آن  ــود، در ص ــاخته ب ــره س ــمانش را خی ــا چش اروپ
ــدت در  ــن م ــرات را در کم تری ــن تغیی ــا بزرگ تری شــد ت
زندگانــی ملــی وارد کنــد؛ از جملــه تغییــر لبــاس ســنتی 
مــردم بــه ســبک اروپایــی، انتخــاب بیــرق جدیــد، تعلیــم 
یک جایــی دختــران و پســران، تغییــرات در روزهــای 
ــا یــک حرکــت  تعطیــل هفتــه و اعــالن رفــع حجــاب ب
دراماتیــک ملکــه کــه به تاریــخ 2 اکتوبــر در یــک مجلــس 

ــه دور انداخــت. ــش ب ــام حجــاب را از روی ع
بــه روایــت »افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر« در ســال های 
ــی  ــته تحول ــان، آهسته آهس ــان اهلل خ ــاهی ام ــر پادش اخی
ــر  ــم موث ــوه ی کار او ه ــر نح ــه ب ــزاج او رخ داد ک در م
ــاه و  ــب ج ــوی ح ــه در پهل ــل ک ــن تفصی ــه ای ــاد. ب افت
ــرد.  ــدا ک ــه پی ــم عالق ــل ه ــح و تجم ــه تفری ــهرت، ب ش
ــر قصرهــای  ــی را در تعمی ــغ هنگفت نه تنهــا خــودش مبال
داراالمــان و تجمــالت جشــن و امثــال آن بــه کار می بــرد، 
ــاختن  ــری س ــن عص ــم در ضم ــش را ه ــه همکاران بلک
ــه  ــرد ک ــویق می ک ــی تش ــه کارهای ــان ب ــرز زندگی ش ط
ــا معــاش انــدک، بــدوک اســتفاده ی ناجایــز  اجــرای آن ب
امکان پذیــر نبــود و بــه ایــن صــورت می تــوان گفــت کــه 
شــاه به طــور غیرمســتقیم در ترویــج فســاد اداری دســت 

داشــت.
ــی در  ــم غن ــرش مری ــی و دخت ــرف غن ــد اش ــا محم ام
کوتــاه  دوران  در  اهلل  امــان  کــه  نوشــته اند  مقاله یــی 
ســلطنت خــود )1919-1929( برنامه هــای بلندپروازانــه ی 
ــورش از  ــا ش ــه ب ــرد ک ــاز ک ــاال را آغ ــیون از ب مدرنیزاس
پاییــن قطــع شــد. برنامــه ی گســترده ی شــهری بــا تکمیل 
ــل  ــوب کاب ــان در جن ــد« داراالم ــهر جدی ــی از »ش بخش

ــود. ــاه ب ــات ش ــن اقدام یکــی از ای
در ایــن مقالــه آمــده اســت: »اصالحــات و شکســت امــان 
اهلل هــر دو بــه الگویــی بــرای نســل جدیــد مدرن ســازان 
افغــان تبدیــل شــده اســت؛ کســانی کــه بارهــا و بارهــا بــه 
ــاط  ــلیم نق ــا تس ــته اند و تنه ــام او بازگش ــای ناتم پروژه ه

ــده اند.« ــود ش ــقوط در راه خ ــای او و س ــور برنامه ه ک
اکنــون و پــس از دهه هــا محمــد اشــرف غنــی به عنــوان 
رییس جمهــور افغانســتان دو جلســه ی کاری اش را در 
ــاه  ــه روزگاری ش ــت ک ــرده اس ــزار ک ــی برگ دل ویرانه ی
امــان اهلل آن را بــرای دســتگاه حکومــت خــودش ســاخته 
بــود. رییس جمهــور همچنــان در افتتاحیه ی کار بازســازی 
قصــر داراالمــان گفتــه بــود کــه امیــد اســت بــا گذاشــتن 
ایــن قــدم »فصــل ناتمــام تاریــخ افغانســتان« کــه بــه مــا به 

میــراث مانــده، تکمیــل شــود.
ایــن گــزارش ســعی دارد تــا جایــگاه و پیشــینه ی »قصــر 

داراالمــان« را معرفــی نمایــد.

قصر داراالمان
در ســال 1928 امــان اهلل پــس از بازگشــت از 12 کشــور 
اروپایــی و آســیایی بــه فکــر اعمــار قصــر داراالمــان افتــاد. 
براســاس گــزارش تیــم بازســازی قصــر داراالمــان، طــرح 
ــه  ــارم طبیعــی ب ــد از ف ــوده اســت کــه بای ــان ب ــی چن اول
ــان  ــه در آن زم ــد از آن ک ــی بع ــارم شــهری رســید؛ یعن ف
تپه هــای چهلســتون، داراالمــان، دهمزنــگ و تپــه ی 
تاج بیــگ به حیــث نقــاط برجســته ی طبیعــی تثبیــت 
شــد، گفتنــد بایــد ایــن نقــاط بــارز بــا ســرک های وســیع 
شــهری یــا شــریان های اصلــی شــهری وصــل گــردد تــا 
ــارم  ــن ف ــهری از روی همی ــالت ش ــتم مواص ــه سیس بقی
شــهری به وجــود بیایــد. بــا توجــه بــه ایــن طــرح، هــرگاه 
شــهریان در یکــی از ایــن جاده هــای اصلــی گشــت وگذار 
می نماینــد، مقابل شــان یــک قصــر باشــکوه بــاالی تپــه ی 
ســبز در یــک ارتفــاع نســبتاً باالتــر کــه محیــط همجــوار 

خــود را عظمــت می بخشــد، موقعیــت داشــته باشــد.
محمــد اشــرف غنــی و دختــرش نوشــته اند کــه »داراالمان« 
بــه معنــای »بنــای صلــح« می باشــد و هــم نــام ناحیه یــی 
ــود  ــده آل خ ــد« ای ــهر جدی ــان اهلل آن را »ش ــه ام ــت ک اس
ــه  ــان اســت ک ــام قصــر داراالم ــم ن ــرد و ه تصــور می ک
ــان می نویســند:  ــاش او باشــد. آن ــز بودوب ــود مرک ــرار ب ق
ــرای  ــان اهلل ب ــه ی ام ــای بلندپروازان ــه برنامه ه »درحالی ک
ایــن ناحیــه به گونــه ی کامــل محقــق نشــد، امــا کار قصــر 
داراالمــان در زمانــی کــه شــورش گران روســتایی او را در 
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از او عهــد و پیمــان گرفته انــد کــه جزییــات رفتــن بــه 
ــان بگــذارد: »همــان  ــا کســی در می ــد ب ســوریه را نبای
روز اول قــرآن را آوردنــد و از مــا خواســتند کــه نبایــد 
ــا  ــم«. ب ــت کنی ــی صحب ــا کس ــوریه ب ــه س ــن ب از رفت
ــا  ــر آنچــه را ب ــه ه ــرار این ک ــا تک ــا ب ــن ام وجــود ای
ــام  ــد تم ــالش می کن ــت  دارد، ت ــد حقیق ــن می گوی م
آن چیزهایــی  کــه دیــده اســت و بــر او رفته اســت را با 
مــن در میــان بگــذارد. یاســین، نگاهــش را بــه نقطــه ی 
نامعلومــی متمرکــز کــرده، می گویــد: » قبــل از این کــه 
مــرا بــه ســوریه بفرســتند، ســه ســال را در ایران ســپری 
کــرده بــودم. وضعیــت کار هیچ گاهــی در تهــران برایــم 
ــی  ــوردم. زندگ ــردم و می خ ــود. کار می ک ــوب نب خ
ــت  ــن وضعی ــن  ای ــاور ک ــتم. ب ــری داش بخــور و نمی
ــم  ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــود. ب ــرده ب ــته ام ک خس
ــام  ــی دارم به ن ــروم. آن جــا پســری کاکای ــه ســمنان ب ب
رضــا، در واقــع او از مــن خواســت کــه کنــار او بــروم«.
هرچنــد او بــر اســاس باورهای دینــی کــه دارد هجرت 
ــت از مشــکالت  ــرای برون رف ــی ب ــه ی راه حل را به مثاب
اقتصــادی و در نتیجــه دســت یافتــن بــه زندگــی 
ــز  ــاور هرگ ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــی می کن ــالمت آمیز تلق مس
ــن  ــه ای ــرد، بلک ــن نک ــه ت ــل ب ــه ی عم ــرای او جام ب
ــر رفتــگان هرگــز  ــرد کــه اکث ــه ســمتی ب ســفر او را ب
ــود،  ــب ب ــته اند. »شنبه ش ــاز نگش ــالمت از آن ب ــه س ب
ــرده و وســایلم  ــاب ک ــم حســاب و کت ــا هم اتاقی های ب
ــد  ــه مقص ــران ب ــت از ته ــح وق ــردم. صب ــع ک را جم
ســمنان حرکــت کــردم. ســاعت دقیقــش یــادم نیســت. 
چنــد ســاعتی  گذشــته بــود کــه پولیــس بزرگ راهــی 
را  ماشــین مان  بــا عالمت هایــی  ســمنان  تهــران_ 
ــیاه و  ــای س ــد و کاله ــر بودن ــد. 15 نف ــف کردن متوق
ــای  ــه اردوگاه. بچه ه ــد ب ــا را بردن ــتند. م ــفید داش س
ــان  ــا برای م ــرد. آن ج ــوا ک ــا س ــنی مذهب را از م س
ــدل  ــوریه در ب ــه س ــن ب ــد: رفت ــنهاد دادن ــد پیش چن
معــاش ماهــوار دوونیــم میلویــن تومــان و ســند اقامت. 
درصــورت نپذیرفتــن پشــنهاد اول مجبــور بودیــم هــم 
جریمــه ی نقــدی و هــم چندیــن مــاه زندان و شــکنجه 
را بــه جــرم کارگــر غیرقانونــی تحمــل کنیــم. مجبــور 
شــدم برایــت بگویــم یــک نــوع زور بــود، مــن قبــول 

کــردم تــا بــه ســوریه بــرم«.

ــر  ــش عم ــر و کاه ــه تعمی ــاد ب ــردن وزن زی وارد ک
ســاختمان«، »عــدم وجــود تشــناب های زیــاد در 
ــکان  ــا«، »ام ــح از فضاه ــتفاده ی صحی ــازل و اس من
ــتفاده از  ــکان اس ــی«، »ام ــردازی علمــی و اصول نورپ
ــی«  ــی و بین الملل ــان خارج ــوت مهمان ــرای دع آن ب
ــه ی  ــوان تاریخچ ــر به عن ــی از قص ــی بخش و »طراح
زندگــی شــاه امــان اهلل غــازی« از مزایــای ایــن 
ــداری  ــودن نگه ــخت ب ــل »س ــت. در مقاب ــرح اس ط
ــدگان« از  ــاد مراجعه کنن ــت« و »اســتفاده ی زی و مراقب

ــت. ــده اس ــه ش ــرح گفت ــن ط ــب ای معای
در متــن گزارشــی کــه از وزارت شهرســازی به دســت 
 SWOT روش  بــا  پیشــنهاد  چهــار  آورده ایــم، 
مقایســه شــده اســت. وزارت شهرســازی بــا بررســی 
هــر چهــار روش و مشــخص نمــودن نقــاط ضعــف 
ــی داخلــی  و قــدرت آن و از طریــق ماتریــس ارزیاب
یــا IIM بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه پیشــنهاد 
چهــارم )موزیــم و مرکــز فرهنگــی( بهتریــن حالــت 

اســتفاده از ایــن ســاختمان اســت. 
ــه  ــری ک ــه، قص ــس از دو ده ــب، پ ــن ترتی ــه ای ب
نمــاد ویرانــی و تباهــی بــود، قــرار اســت دوبــاره بــه 
ــا ایــن  نمــادی از پیشــرفت و اقتــدار بــدل شــود. آی
قصــر ایــن بــار عمــر بیشــتری خواهــد کــرد؟ آینــده 

ــه آن پاســخ خواهــد داد. ب

بعــد از انــدک تاملــی، یاســین ســخنانش را پــی 
می گیــرد: » بعــداً مــا را آوردنــد در حــرم امــام خمینــی 
ــر  ــس، اث ــردی، عک ــخصات ف ــام. مش ــت ن ــرای ثب ب
انگشــت و شــماره ی تماس مــان را گرفتنــد. تعلیمــات 
نظامــی را در »ورامیــن«، در جایــی به نــام پــادگان 
شــهید فاضلــی ســپری کردیــم. مــا را بــا کالشــنیکف، 
ــی  ــوزش نظام ــدت 15 روز آم ــی به م ــکا و آرپیج پی
دادنــد. در کنــار ایــن تعــدادی از آخندهــا هــم بودنــد 
ــال  ــد؛ مث ــده می کردن ــان را زن ــادات دینی م ــه  اعتق ک
ــد  ــد و می گفتن ــد، مداحــی می کردن روضــه می خواندن
ــا  ــا ت ــب در خطــر اســت. پیشــوایان م ــه حــرم زین ک
زمانــی کــه زنــده بودنــد هــم روزگاری خوشــی 
نداشــتند، حــال کــه داعــش تصمیــم دارد حــرم آن هــا 
ــد.  ــاع کنی ــرم دف ــد از ح ــما بای ــرد. ش ــن بب را از بی
ــه  ــد ک ــگ  دادن ــک کارت زردرن ــم ی ــداً برای ــب بع ُخ
در حقیقــت همــان مجــوز پــرواز بــود. بعــد از ســپری 
ــد  ــه مقص ــی ب ــام خمین ــرودگاه ام ــدن 15 روز از ف ش

ــم«. ــرواز کردی دمشــق پ
 می گویــد تعلیمــات و ترتیبــات مــا به ســرعت انجــام 
ــن ســرعت عمــل ناشــی از  ــاور او ای ــه ب می گرفــت ب
ــگ  ــوط جن ــرو در خط ــود نی ــربازان و کمب ــات س تلف
ــز خیلــی زود انجــام می شــد؛  ــوده اســت: »همــه چی ب
ــه دمشــق رســیدیم، ده روز در  ــه ب ــد از این ک ــال بع مث
ــد  ــاد می دادن ــه مــا ی آن جــا بودیــم و در ایــن مــدت ب
ــان در  ــم. هم چن ــی کنی ــا را تالش ــور خانه ه ــه چط ک
ایــن مــدت مــا را دسته دســته کــرده و هــر دســته را بــه 
یــک طــرف روان کردنــد. مــن جــزء گــروه 21 بــودم. 
مــا را در »حمــا«، در خــط اول جنــگ مســتقر کردنــد. 
ــرده  ــدق ک ــی خن ــای نظام ــا لودور ه ــط اول را ب خ
بودنــد و توســط دو گــروه از افــراد پاســبانی می شــد:  
فاطمیــون  گــروه افغانــی بــود و زینبیــون پاکســتانی ها 
ــام  ــی به ن ــک افغان ــا ی ــردو این ه ــده ه ــد. فرمان بون
عبدالحکیــم بــود. ایرانی هــا نــان و مهمــات می آوردنــد 
ــی هــم  ــا هــم ایران و پس خــط تعــدادی از توپ چی ه
بودنــد. آب معدنــی مــا ایرانــی بــود. تخــم مــرغ و تــن 
ماهــی هــم ســاخت ایــران بــود، حتــا نــان خشــک مــا 

ــد«. ــران می آورن ــم از ای را ه
ــواره  ــوریه هم ــگ س ــی در جن ــیعیان افغان ــور ش حض

بــا امــا و اگرهــای مقامــات ایــران و افغانســتان همــراه 
ــش  ــدی پی ــا چن ــه ت ــی ک ــه گونه ی ــت؛ ب ــوده اس ب
مــورد  ایــن  در  به روشــنی  طرف هــا  از  هیچ یــک 
ــدام  ــن اق ــد در تازه تری ــد. هرچن ــر نمی کردن ــراز نظ اب
ــراد را در  ــته از اف ــن دس ــور ای ــی حض ــات ایران مقام
ــه  ــا آنچ ــن ام ــود ای ــد، باوج ــد کرده ان ــوریه تایی س
ــود  ــت نب ــان اس ــام پنه ــرده ی ابه ــان در پ ــن می در ای
ــای  ــده ها و زخمی ه ــداد کشته ش ــن از تع ــار روش آم
ــی اســت کــه به مــدت شــش ســال  ــن گــروه مذهب ای
ــوص  ــن خص ــد. در ای ــوریه بوده ان ــگ س ــر جن درگی
دو  بــرای  کــه  اهلل، کســی  نجیــب  چشــم دیدهای 
ــر جنــگ  دوره ی ســه ماهــه به صــورت مســتقیم درگی
ــت  ــوده اس ــوریه ب ــت س ــف دول ــای مخال ــا گروه ه ب
ــروه  ــا گ ــد: »م ــاب می کن ــای تلخــی را برآفت واقعیت ه
21 بودیــم تعــداد مــا ۴0 نفــر بودنــد. درکنــار مــا گــروه 
ــد. در مــدت ســه  ــر بودن ــا ۷0 نف ــود و آن ه ــز ب 22 نی
مــاه از گــروه 22 یــک نفــر هم زنــده برنگشــت. تلفات 
ــود.  ــن ب ــدت پایی ــا به ش ــه ی بچه ه ــود و روحی ــاال ب ب
ــس  ــد. هرک ــود را می گرفتن ــرگ خ ــی م ــه آمادگ هم
ــود. تعــدادی هــم مــرگ  ــرای خــود کفــن خریــده ب ب
خــود را خــواب می دیدنــد. هیچ کــس امیــد بــه زنــده 
مانــدن خــود نداشــت. عــزت اهلل، دوســت نزدیکــم، در 
ــی  ــر را پنهان ــیان 500 مت ــه داعش ــب ها ک ــی از ش یک
ــری  ــک درگی ــه ی ی ــد، در میان ــده بودن ــا آم ــرف م ط
حــاد، در وضعیــت تلخــی کشــته شــد. او چنــد شــب 
ــود کــه کشــته می شــود. یــک  ــده ب پیــش خــواب  دی
ــن  ــه همی ــت. ب ــب شکس ــم در آن ش ــن ه ــت م دس
خاطــر مــرا بــه تهــران منتقــل کردنــد. بعــد از این کــه 
ــم  ــاره اعزام ــت، دوب ــش برگش ــت اول ــه حال ــتم ب دس
ــاره و  ــزام دوب ــد از اع ــا«. بع ــد و بازهــم در »حم کردن
ســپری شــدن ســه مــاه چانــس آوردم زنــده مانــدم. بعد 
از بازگشــت دوم مجبــور شــدم از ایــران خارج شــوم و 
اال بازهــم مــرا می فرســتادند. بعدهــا زمانــی کــه پــدرم 
از قضیــه باخبــر شــد، برایــم گفــت جهــاد آن چیــزی 
ــی  ــر می خواه ــرده ای. اگ ــه ک ــو تجرب ــه ت ــت ک نیس
جهــاد کنــی، بیــا از وطنــت دفــاع کــن. حــرف پــدرم 
ــاًل در اردو هــم  ــرا مــن قب برایــم معنایــی نداشــت. زی
ــد«. ــه می کردن ــان معامل ــا طالب ــا ب ــان م ــودم؛ قومندان ب

مراجعه کننــدگان«،  زیــاد  اســتفاده ی  به دلیــل   
»ســخت بــودن نگهــداری و مراقبــت به دلیــل حجــم 
زیــاد کتــب«، »اســتفاده ی زیــاد اطفــال و عــدم 
نگهــداری صحیــح« و »وجــود زیــاد تشــناب باعــث 
ــد« از  ــد ش ــر خواه ــاد در تعمی ــت زی ــم و رطوب ن

ــت. ــرح اس ــن ط ــب ای ــه معای جمل
3. دفاتر اداری پارلمان

قصــر  از  اســتفاده  پیشــنهادی،  طــرح  ســومین 
داراالمــان به حیــث دفاتــر اداری پارلمــان جدیــد 
ــای آن  ــد مزای اســت، طرحــی کــه معایــب آن دوچن

. شــد می با
»ایجــاد مرکــز جداگانــه بــرای پارلمــان« و »نزدیکــی 
ــر  ــی تعمی ــدم هماهنگ ــا و »ع ــان« از مزای ــه پارلم ب
و  بنــا  تدریجــی  رفتــن  بیــن  »از  کاربــری«،  بــا 
ــدگان«،  ــاد مراجعه کنن ــتفاده ی زی ــل اس ــر به دلی تعمی
»ســخت بــودن نگهــداری و مراقبــت به دلیــل حجــم 

ــم و  ــث ن ــناب باع ــاد تش ــود زی ــد« و »وج رفت وآم
ــب  ــد« از معای ــد ش ــر خواه ــاد در تعمی ــت زی رطوب

ــن طــرح اســت. ای
ــه ی  ــت جمهوری و نگارخان ــریفات ریاس 4. تش

فرهنگــی
ــت  ــوردار اس ــتری برخ ــای بیش ــرح از مزای ــن ط ای
ــدک  ــی ان ــرح قبل ــه ط ــه س ــبت ب ــب آن نس و معای

ــت. اس
ــته و  ــات گذش ــرای مطالع ــز تاریخــی ب ــاد مرک »ایج
ــبک  ــه س ــر ب ــازی تعمی ــازی و نوس ــال«، »بازس ح
ســابق«، »ایجــاد مــکان زیبــا و فرهنگــی بــرای 
»همخوانــی  افغانســتان«،  فرهنــگ  دادن  نشــان 
ــل  ــابقه«، »به دلی ــی س ــاری و طراح ــا معم ــتن ب داش
موجودیــت مراکــز فرهنگــی و موزیــم ملــی در 
اطــراف آن همخوانــی مناســبی بــا ســایت داراالمــان 
دارد«، »احیــای ســبک معمــاری امانــی«، »عــدم 

سخیداد هاتف

حیوانات  نام  با  را  همدیگر  شیرها  شیران،  میهن  در 
دیگر مزین می نمایند. نام های موجود دم دستی همان 
و  گرگ  دوم،  صف  در  بعد،  سگ اند.  و  گاو  و  خر 
روباه اند. کمی آن سوتر خرس و خوک و گاومیش اند. 
مرحله ی  در  آستین اش،  درون  نوع  مخصوصا  مار، 
بعدی است و تقریبا با خفاش هم رتبه به شمار می رود. 
موش هم کاربرد دارد )بدون آن که حریف اش پشک 
را  دیگری  بزرگان  از  یکی  اخیرا  شود(.  معادله  وارد 
کژدم خوانده. از قراین چنین بر می آید که خزنده گان 
انسان ها وارد رقابت  نامگذاری  برای  این پس  از  نیز 
در  چسپناک  زیرخاکی  کرم های  از  یکی  می شوند.  
گفت وگو با برنامه ی »بامداد تلخ« تلویزیون ملی گفت 
که بسیاری آدم ها مثل او هستند اما متاسفانه به غلط 

خر و گاو خوانده می شوند.
این در حالی است که تمام ملت جان بر کف و کف بر 
لب می دانند که هر که مکتب رفت آدم می شود. همین 
مردم که می دانند فالنی مکتب رفته و حتا دکتورا دارد، 
وقتی درباره ی او گپ می زنند می گویند: »این گوساله 
تا چه وقت بر گرده ی ما سوار خواهد بود؟« )این را 
سوار  آدم  گرده ی  بر  گوساله یی  وقتی  که  نمی پرسند 
شود، از نظر فلسفی صاحب آن گرده در کدام دسته از 

موجودات قرار می گیرد؟(.
سخنانی  به  که  است  ملتی  همین  با  حق  البته  گاهی 
وقعی  می شود«،  آدم  رفت  مکتب  که  »هر  چون 
و  دارد  دانا«  »فرزند  یک   بلخ  که  می دانیم  نمی نهند. 
دیدیم  ولی  بود«.  دانا  که  هر  بود  »توانا  که  شنیده ایم 
توانا  لزوما  باشد،  بلخ  دانای  فرزند  اگر  حتا  دانا،  که 
طالبخوار   ِ شیر  با  که  وقتی  بلخ  دانای  فرزند  نیست. 
کابل،  یعنی رییس جمهور، مذاکره می کرد، بعضی از 
بس هیجانی شده بودند و از توانایی فرزند دانای بلخ 
بخار کرده بودند می گفتند ما اصال بخارایی هستیم. اما 
حاال همین فرزند دانای بلخ می گوید علت ناتوانی اش 
کژدم  رفت  مکتب  که  هر  این  از  یکی  که  است  این 
نیم مملکت را به حزب خود  او  می شودها نگذاشته 
او  در حق  نمک نشناس  کژدمی  که  گفته  کند.  تقدیم 
خیانت کرده. من شخصا زیاد نگران بخش خیانت این 
ماجرا نیستم. چون خیانت کسب وکار ماست و تعجبی 
نباید بگوید تحت ات سیاه.  ندارد. دیگ به دیگ هم 
جالب همان نمک نشناس بودن کژدم است. مگر قرار 

بود کژدم نمک را بشناسد؟

کژدم های 
نمک نشناس
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ماجرای کارگر افغانی که در سوریه مدافع حرم شد
رحمت احمدی

داراالمان: خانه یی در میانه ی...
ادامه از صفحه چهارم



تداوم تنش میان ترکیه و هالند؛ 
اتحادیه ی اروپا و ناتو خواستار خویشتن داری طرفین شدند

پیروزی نیروهای ارتش عراق در غرب موصل

نخست وزیر اسکاتلند خواهان برگزاری مجدد همه پرسی استقالل شد

یونیسف: رنج کودکان سوری به حد بی سابقه یی رسیده است
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بیــن  تنــش  روز  دو  از  بعــد  روز:  اطالعــات 
مقام هــای ترکیــه و هالنــد، اتحادیــه ی اروپــا و 
ــتن داری  ــه خویش ــتند ک ــور خواس ــو از دو کش نات

ــد. کنن
ــه  ــه رســمًا ب روز دوشــنبه، وزارت خارجــه ی ترکی
رفتــار بــا یــک وزیــر ایــن کشــور از ســوی دولــت 

هالنــد اعتــراض کــرد.
بــه نقــل از صــدای امریــکا، اختــالف ایــن دو 
کشــور بــر ســر ایــن اســت کــه هالنــد بــه مقامــات 
رســمی ترکیــه اجــازه نــداد تــا در کمپاینــی شــرکت 
ــد  ــه واج ــد را ک ــم هالن ــای مقی ــه ترک ه ــد ک کنن
شــرایط رای دادن در رفرانــدوم ترکیــه هســتند، بــه 

ــد. ــب کنن شــرکت در آن ترغی
ــرد  ــه عملک ــان ب ــب اردوغ ــب طی ــراض رج اعت
پولیــس هالنــد در قبــال تظاهرکننــدگان تــرک مقیــم 
ــه  ــات ملی گرایان ــی از احساس ــور، موج ــن کش ای
را در کشــور ترکیــه برانگیختــه و تصویــر او را 
ــان  ــل جه ــرک در مقاب ــت ت ــظ مل ــوان حاف به عن

ــت. ــرده اس ــت ک تقوی
پیشــتر اردوغــان و وزیــر خارجــه ی ترکیــه هالنــد را 
ــکارا روز  ــد و آن ــا خواندن ــز فاشیســیم در اروپ مرک
ــفارت  ــت س ــار سرپرس ــومین ب ــرای س ــنبه ب دوش

هالنــد را احضــار کــرد.
طیــب  رجــب  اظهــارات  هالنــد  نخســت وزیر 
توهین آمیــز  را  ترکیــه  رییس جمهــور  اردوغــان، 

ــرد. ــف ک توصی
ــگ  ــا در جن ــه اســت: »کشــور م ــه گفت ــارک روت م
ــن  ــد. ای ــاران ش ــا بمب ــط نازی ه ــی دوم توس جهان

ــول اســت.« ــل قب ــارات غیرقاب ــه اظه گون
ــد از  ــز گفته ان ــران اروپایــی نی برخــی دیگــر از رهب
ســخنرانی وزیــران ترکیــه بــرای جلــب آرای تــرک 
ــون  ــالح قان ــع اص ــه نف ــا ب ــم اروپ ــای مقی تباره
ــارات  ــور اختی ــه رییس جمه ــه ب ــه ک ــی ترکی اساس

بیشــتری می دهــد، جلوگیــری می کننــد.
ــته اســت  ــه خواس ــران ترکی ــا از رهب ــه اروپ اتحادی
ــش  ــش تن ــه افزای ــه ب ــی ک ــارات و اقدامات از اظه
بیــن آن کشــور کشــورهای اروپایــی دامــن می زنــد 

ــد. ــاب کنن اجتن
ینــس اســتولتنبرگ، رییــس ناتــو نیــز روز دوشــنبه 
پیمــان  عضــو  کشــورهای  دیگــر  و  ترکیــه  از 
آتالنتیــک شــمالی خواســت تــا در جهــت کاهــش 

بردارنــد. گام  تنش هــا 
آنــکارا قصــد دارد آرای تــرک تبارهــای مقیــم اروپــا 

را بــه نفــع اصــالح قانــون اساســی جلــب کنــد.

قــرار اســت مســئله اصــالح قانــون اساســی و 
ــور، در  ــه رییس جمه ــتر ب ــارات بیش ــای اختی اعط
رفراندومــی کــه بــرای 1۶ آوریــل برنامه ریــزی 
شــده، بــه رای گذاشــته شــود. رهبــران کشــورهای 

ــد. ــوم کرده ان ــدوم را محک ــن رفران ــی ای اروپای
هــواداران دولــت ترکیــه در تجمعــی در مقابــل 
ــود را از  ــم خ ــتانبول خش ــد در اس ــفارت هالن س
ــر  ــه از ورود دو وزی ــور ک ــت آن کش ــم دول تصمی
آقــای اردوغــان بــرای ســخنرانی در شــهر روتــردام 

ــد. ــان دادن ــرد، نش ــری ک جلوگی
هالنــد بــرای انتخابات سراســری در روز چهارشــنبه 
تــدارک مــی بینــد و مقــام هــای هالنــدی نگراننــد 
کــه ایــن گونــه تجمعــات ملــی گرایــان هالنــدی را 

تقویــت کنــد.
ــه در  ــد ک ــفیر هالن ــت س ــنبه گف ــکارا روز یکش آن

ــردد. ــاز نگ ــه ب ــه ترکی ــود ب ــی ب مرخص
ــرای  ــنبه ب ــز روز دوش ــه نی ــه ی ترکی وزارت خارج
ســومین بــار در دو روز گذشــته سرپرســت ســفارت 

هالنــد را احضــار کــرده اســت.
ــرای  ــت ب ــته اس ــد خواس ــکارا از هالن ــار آن ــن ب ای
رفتــار پولیــس بــا معترضانــی کــه در شــهر روتــردام 

تجمــع کــرده بودنــد، عذرخواهــی کنــد.

نماینــده ی  گارک،  مــک  بــرت  روز:  اطالعــات 
ــت  ــالف تح ــکا در ائت ــور امری ــژه ی رییس جمه وی
فرماندهــی ایــن کشــور علیــه گــروه موســوم 
ــه  ــت ک ــه اس ــش(، گفت ــالمی )داع ــت اس ــه دول ب
نیروهــای ارتــش عــراق توانســته انــد همــه راه هــای 
ــد.  ــت بگیرن ــل را در دس ــرب موص ــه غ ــی ب منته
او همچنیــن افــزوده کــه هیچ یــک از نیروهــای 
پیکارجــو کــه در غــرب موصــل بــه محاصــره 

ــرد. ــد ب ــدر نخواهن ــالم ب ــان س ــد ج ــده ان درآم

بــه نقــل از یــورو نیــوز، او در پایــان یــک نشســت 
دربــاره  عــراق  ارتــش  نظامــی  مقام هــای  بــا 
پیشــروی های بدســت آمــده گفــت: »نیروهــای 
داعــش بیــش از ۶0 درصــد مناطــق خــود را از 
انــد و ایــن رونــد ادامــه دارد. در  دســت داده 
ــالف  ــوریه نیروهــای ائت ــراق و س ــوع در ع مجم
ــا همــکاری نیروهــای محلــی و نیروهــای ارتــش  ب
ــع از  ــر مرب ــزار کیلومت ــد 50 ه ــته ان ــراق توانس ع
ــش را  ــط داع ــده توس ــغال درآم ــه اش ــای ب زمین ه

ــد.« ــس بگیرن ــاز پ ب
ــرب  ــا در غ ــن درگیری ه ــاال گرفت ــا ب ــان ب همزم
ــاکنان  ــادی از س ــمار زی ــنبه ش ــل، روز یک ش موص
ایــن بخــش از شــهر تــالش کردنــد تــا بــه 
ــد. ــراق بگریزن ــش ع ــرل ارت ــای تحــت کنت ناحیه ه
ــراق  ــت ع ــدار دول ــای طرف ــال نیروه ــن ح در همی
ــدان  ــی در نزدیکــی زن ــته جمع ــور دس ــک گ ــه ی ب
ــای صدهــا  ــد کــه در آن بقای موصــل دســت یافته ان

جســد مشــاهده شــده اســت.

اطالعــات روز: نیکــوال اســتورجن، وزیــر اول 
اســکاتلند، گفتــه اســت کــه از پارلمــان اســکاتلند 
برگــزاری  درخواســت  خواســت  خواهــد 
همه پرســی مجــدد اســتقالل ایــن کشــور از 
بریتانیــا را تصویــب کنــد. کمــی بیــش از دو ســال 
ــکاتلند  ــتقالل در اس ــی اس ــک همه پرس ــش، ی پی
برگــزار شــد، امــا جدایــی ایــن کشــور از بریتانیــا 

ــاورد. رأی نی
ــه  ــتورجن گفت ــم اس ــی، خان ــل از بی بی س ــه نق ب
کــه انتظــار دارد ایــن همه پرســی بیــن پاییــز 
ســال آینــده )2018( و بهــار ســال 2019 برگــزار 

شــود.
بریتانیــا از اتحاد ســه کشــور انگلســتان، اســکاتلند 
ــز بــه اضافــه ایرلنــد شــمالی تشــکیل شــده  و ول
ــا  ــال 1۷0۷ ب ــکاتلند در س ــاهی اس ــت. پادش اس
ــا پادشــاهی انگلســتان کشــور پادشــاهی  اتحــاد ب

بریتانیــا را تشــکیل دادنــد.

ــتقالل  ــزب اس ــر ح ــه رهب ــتورجن ک ــم اس خان
اســکاتلند، حــزب حاکــم در ایــن کشــور اســت، 
از  خــروج  بــه  بریتانیــا  رای  کــه  می گویــد 
ــردم  ــر داده و م ــت را تغیی ــا وضعی ــه اروپ اتحادی
اســکاتلند بایــد بتواننــد دوبــاره نظــر خــود را در 

ــد. ــالم کنن ــا اع ــتقالل از بریتانی ــورد اس م
اکثــر رای دهنــدگان در اســکاتلند بــه باقــی ماندن 
در اتحادیــه اروپــا رای دادنــد، امــا در کل بریتانیــا 

اکثریــت بــا طرفــداران خــروج بــود.
ــی  ــه همه پرس ــت ک ــه اس ــتورجن گفت ــم اس خان
ــع اســکاتلند ضــروری  ــرای حفــظ مناف ــاره ب دوب

اســت.
برگــزاری همه پرســی نیازمنــد تصویــب پارلمــان 
بریتانیاســت کــه اســکاتلند در آن 59 کرســی دارد.

ــم  ــزب حاک ــر ح ــی، رهب ــرزا م ــخن گوی ت س
ــا در واکنــش  محافظــه کار و نخســت وزیر بریتانی
ــه اســت  ــر اول اســکاتلند گفت ــارات وزی ــه اظه ب

ــه  ــد ک ــان می ده ــنی نش ــه  روش ــواهد »ب ــه ش ک
اکثریــت مــردم اســکاتلند خواهــان برگــزاری 

مجــدد همه پرســی نیســتند.«
ســخن گوی نخســت وزیــر بریتانیــا گفتــه اســت: 
ــه  ــش ب ــال پی ــدود دو س ــکاتلند ح ــردم اس »م
مانــدن در بریتانیــا رای دادنــد و دولــت اســکاتلند 
گفتــه بــود کــه ایــن رای گیــری فقــط یــک بــار در 

ــد.« ــاق می افت ــن نســل اتف ای
ســخن گوی خانــم مــی افــزوده اســت کــه 
ــه  ــه تفرق ــر مای ــی دیگ ــک همه پرس ــزاری ی »برگ
ــود  ــی اقتصــادی موج ــه بی ثبات ــود و ب ــد ب خواه

دامــن می زنــد.«
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــتورجن تأکی ــم اس ــا خان ام
ــخت«  ــروج س ــن »خ ــد بی ــورش بای ــردم کش م
ــه ی  ــاف از اتحادی ــدون انعط ــل و ب ــروج کام )خ
ــان  ــتقالل کشورش ــد( و اس ــازار واح ــا و ب اروپ

ــند. ــته باش ــاب داش ــق انتخ ح

ــد  ــل متح ــودکان مل ــدوق ک ــات روز: صن اطالع
)یونیســف( در گــزارش جدیــد خــود ســال 
گذشــته میــالدی را بدتریــن ســال بــرای کــودکان 
ــن  ــگ در ای ــاز جن ــال 2011، آغ ــوری از س س

ــت. ــته اس ــون دانس ــور، تاکن کش
ــه، یونیســف در گــزارش  ــو زمان ــه نقــل از رادی ب
خــود کــه دوشــنبه 13 مــارچ منتشــر شــده گفتــه 
ــه  ــر علی ــوق بش ــش حق ــض فاح ــه نق ــت ک اس
کــودکان در ســال 201۶ بــه »اوج غم انگیــز« خــود 

رســید.
ــیانه ترین  ــن وحش ــت: »در ای ــه اس ــف گفت یونیس
ــص  ــودکان، نق ــتار ک ــوریه، کش ــگ س ــال جن س
عضــو آن هــا و ســربازگیری از کــودکان به شــدت 

افزایــش داشــت.«
در ایــن گــزارش در مجمــوع بیــش از دو هــزار و 
500 مــورد از خشــونت مســتقیم و نقــض شــدید 

حقــوق کــودکان مســتند شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، تنهــا در ســال گذشــته 

میــالدی مــرگ خشــونت بار ۶52 کــودک در 
ســوریه ثبــت شــده اســت کــه افزایــش 20 
بــه ســال 2015 را نشــان  درصــدی نســبت 
ــدارس  ــن کــودکان در م ــر از ای می دهــد. 255 نف
ــده اند.  ــته ش ــدارس کش ــراف م ــا اط ــود و ی خ
ــی  ــار تنهــا شــامل حوادث ــن آم ــن حــال، ای ــا ای ب
ــت در آن  ــته اس ــف توانس ــه یونیس ــود ک می ش
ــی  ــورد بررس ــرایط آن را م ــودکان و ش ــرگ ک م
قــرار داده و تأییــد کنــد، بــه همیــن دلیــل گمــان 
ــوه  ــک ک ــوک ی ــا ن ــار »تنه ــن آم ــه ای ــی رود ک م

ــد.« ــان ده ــی را نش یخ
ــش از 850  ــال 201۶ بی ــن در س ــر ای ــزون ب اف
خردســال در گروه هــای مســلح ســربازگیری 
شــدند کــه ایــن میــزان دو برابــر بیشــتر از ســال 

2015 اســت.
ــات  ــا در اقدام ــه تنه ــان ن ــودکان و نوجوان از ک
تدارکاتــی جنــگ و یــا در نگهبانــی، بلکــه به طــور 
مســتقیم در خــط مقــدم جبهــه نیــز اســتفاده شــده 

ــرای  ــودکان در اج ــوارد ک ــی م ــت. در برخ اس
حکــم اعــدام، بــرای عملیــات بمب گــذاری و یــا 
ــه کار گرفتــه شــده اند. ــدان ب ــاِن زن به عنــوان نگهب
گیــرت کاپلــر، مدیــر منطقــه خاورمیانــه و شــمال 
آفریقــا در یونیســف می گویــد: »درد و رنــج 
ــه ســطح بی ســابقه ای رســیده  کــودکان ســوری ب
ــری  ــا خط ــه ب ــودک روزان ــا ک ــت. میلیون ه اس
بــزرگ مواجــه هســتند و زندگــی آن هــا دگرگــون 

شــده اســت.«
به گفتــه کاپلــر، هــر کــدام از ایــن کــودکان 
ــی  ــام زندگ ــا را در تم ــن رویداده ــرات ای »تأثی
ایــن  و  داشــت  خواهنــد  به همــراه  خــود 
ــاه  ــالمت، رف ــر س ــدی ب ــب ب ــونت ها عواق خش

و آینــده آن هــا خواهــد داشــت.«
ــال  ــل متحــد از س ــازمان مل ــار س ــر اســاس آم ب
2011 کــه جنــگ ســوریه آغاز شــد، تاکنــون 310 
ــا  ــته و میلیون ه ــگ کش ــن جن ــر در ای ــزار نف ه

ــده اند. ــر آواره ش نف

نگرشی بر شعار:
»ما شرکت سهامی نه، حکومت متخصص 

می سازیم.«
ــون را  ــرکای گوناگ ــه ش ــت ک ــهامی نهادیس ــرکت س ش
ــه« توســعه یی و اقتصــادی  ــک »معامل ــه ی ــرای رســیدن ب ب
ــت  ــه، ظرفی ــول، تجرب ــه پ ــن معامل ســهیم می ســازد. در ای
تخنیکــی، قــدرت بازاریابــی، چانه زنــی و مــراودات درونــی 
و برونــی، نقــش اساســی بــازی می کنــد. شــرکت ســهامی 
ــد.  ــدا می کن ــد پی ــعه و رش ــت« توس ــاد »دادو گرف ــر بنی ب
ــیه  ــه حاش ــم کار ب ــل و ک ــرکای تنب ــرکت، ش ــن ش درای
ــاالک و  ــر، چ ــای معامله گ ــوند و چهره ه ــانیده می ش کش
ــرکت های  ــود. در ش ــا می ش ــن آن ه ــش جای گزی دور اندی
ســهامی مهــم آن اســت تــا هرچــه زودتــر هم فکــراِن منافــع 
اقتصــادی  را شناســایی کــرده و بــه  ســرعت داخــل معاملــه 
شــوید. از ایــن رو، پس منظــر و درونمــای اقتصــادی و 
مدیریتــی شــرکت های ســهامی بــر بنیــاد معامــالت شــکل 
می گیرنــد. قدرت هــای کالن مافیایــی از ایــن روش خیلــی 
ــس  ــف را پ ــل و ضعی ــرکای تنب ــا ش ــد و حت ــود می برن س
ــای  ــن روشــی در مافی ــازند. چنی ــود می س ــتهالک ناب از اس

ایتالیــا و روســیه خیلــی رایــج اســت.
ــت  ــام را در خدم ــی نظ ــص، بیروکراس ــت متخص حکوم
ــع  ــد. در واق ــرار می ده ــی ق ــای تجرب ــه و اندوخته ه حرف
درونمــا و پس منظــر حکومــت متخصــص را دکترینــی 
ــات متکــی  ــه و تجربی ــاد حرف ــر بنی ــه ب ــد ک شــکل می ده
ــن  ــتفاده از دکتری ــا اس ــص، ب ــای متخص ــت. دولت ه اس
ــت  ــهامی را در خدم ــرکت های س ــش، ش ــی خوی حرفه ی
ــهء  ــا دامن ــرای آن ه ــد. ب ــرار می دهن ــام ق ــی نظ بیروکراس
ــا  ــعهء آن ه ــد و توس ــد و از تولی ــاز می گذارن ــه را ب معامل
ــص  ــت متخص ــای دول ــی از ویژه گی ه ــد. یک ــع می برن نف
ــازد.  ــرمایه می س ــص و س ــت، تخص ــازگاری سیاس را س
ــی  ــص را طوالن ــای متخص ــر دولت ه ــازگاری عم ــن س ای
ــان  ــای گاه شــان را مشــروع می ســازد. فــرق اساســی می و پ
ــتفاده از  ــص در اس ــت متخص ــهامی و حکوم ــرکت س ش
ــق  ــع را از طری ــص مناف ــت متخص ــت. حکوم ــع اس مناف
شــهروندان  بــرای  عامــه  ادارهء  و  حرفه یــی  سیاســت 
ــهامی  ــرکت س ــه ش ــد. در حالی ک ــه می ده ــات ارای خدم
ــه  ــدود ب ــرمایه مح ــار س ــهء انحص ــع را در چارچوب مناف

خــود می گردانــد.
حاال خود داوری کنید...

بگو مگو از

ایــن اصطــالح »راکــت پراکنــی« را همــه 
مــا شــنیده ایم و ایــن روزهــا زیــاد هــم 
ــم،  ــی کمــی دقــت کنی ــی اگــر از نظــر معنای می شــنویم. ول
ــاده  ــم اف ــا می خواهی ــه م ــوری را ک ــالح آن منظ ــن اصط ای
ــز، یــک  ــد. از نظــر زیبایــی و ســلیقه نی ــان نمی کن کنیــم، بی
ــودن و  ــلیقه ب ــد س ــه ب ــت ک ــا اس ــیار نازیب ــالح بس اصط

ندانســتن را افشــا می کنــد.
ــد،  ــا می کن ــی« الق ــت پراکن ــالح »راک ــه اصط ــی را ک معنای
ایــن گونــه اســت: کســی یــا کســانی راکــت بســیار دارنــد 
ــده  ــدن و پراکن ــد. پران ــده می کنن ــا پراکن ــد ی و هــی می پرانن
ــردن را  ــرق ک ــای متف ــت، معن ــاده ترین حال ــردن، در س ک
ــی،  ــد. یعن ــر ضــد کســی ممکــن نباش ــًا ب ــد ضرورت می ده
پراکنــدن چیــزی کــه هیــچ هدفــی را در پــس زمینــه خــود 

ــدارد. ن
ــی  ــش کودک ــذی را پی ــتمال کاغ ــته دس ــه بس ــن ک ــل ای مث
گذاشــته باشــید و او آن دســتمال های کاغــذی را چهــار 

ــخ. ــد. و ال ــده کنن ــود پراکن ــرف خ ط
امــا اگــر منظــور ایــن اســت کــه گروهــی یــا کشــوری شــما 
را متواتــر بــا راکــت می زنــد، بگوییــد بــه ســوی مــا راکــت 
ــل،  ــی المث ــد. ف ــت می زن ــا راک ــا را ب ــد، م ــدازی می کن ان
ــت  ــر از »راک ــب زیبات ــه مرات ــدازی« ب ــت ان اصطــالح »راک
ــه  ــت ک ــی اس ــان، اصطالح ــن زم ــت و در عی ــی« اس پراکن
هــدف و مســیری را تــوام بــا خوانــش خــود در ذهــن القــا 

می کنــد.
ــن  ــری از ای ــا معنات ــر و ب پــس، اکــر کســی اصطــالح زیبات
بلــد اســت، چــه بســا جــای شــادی و ســرور. امــا لطفــا از 
ایــن اصطــالح »راکــت پراکنــی« در ادبیــات رســمی و جدی 
خــودداری کنیــد. بیخــی کوچه یــی و ایالیــی شــده ایم 
بخــدا. زبــان و ادبیــات جــدی و رســمی بــا ادبیــات کوچــه 

و ســربازار فــرق خــود را از دســت داده اســت.
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شــب  یک شــنبه  نــاواس  کیلــور 
بتیــس  مقابــل  بــازی  در  گذشــته 
لحظاتــی خــوب و همچنیــن تلخــی را 

تجربــه کــرد. 
ــتباهی  ــس اش ــول بتی ــاواس روی گ ن
ــب و مضحــک داشــت و باعــث  عجی
شــد رئــال در برنابئــو 1-0 عقــب 
بیفتــد؛ امــا او دقیقــه 92 بــا یــک 
ــری  ــداد برت ــازه ن ــتثنایی اج ــار اس مه

بــرود.  از دســت  کهکشــانی ها 
نــاواس در پایــان بــازی در مورد اشــتباه 
عجیــب خــود در کنتــرل تــوپ گفــت: 
ــی  ــی وقت ــردم ول ــار ک ــوپ را مه »ت
ــا دســت راســتم آن را  قصــد داشــتم ب
کامــال تحــت کنترل خــودم در بیــاورم، 
ــوپ  ــد پیــش رفــت و ت ــز ب همــه چی

ــود  ــی ب ــد. از آن لحظات وارد دروازه ش
ــدارد  ــی دوســت ن ــچ دروازه بان کــه هی
ــی  ــد. مایــوس شــدم ول ــه اش کن تجرب
خیلــی زود بــه خــودم گفتــم کــه بایــد 
رو بــه جلــو نــگاه کنــم. بازیکنــان هــم 
بــه مــن روحیــه دادنــد. آن هــا همیشــه 

پشــتیبان مــن بودنــد و هســتند.«
ــه  اعتــراض هــواداران: »ایــن قــول را ب
ــن  ــر چنی ــه دیگ ــم ک ــواداران می ده ه

اشــتباهی از مــن نخواهنــد دیــد.«
برخــورد بــا بازیکــن بتیــس در بیــرون 
محوطــه جریمــه: »مــن قصــد داشــتم 
ــا  ــی ب ــم ول ــع کن ــا ســر دف ــوپ را ب ت
بازیکــن بتیــس برخــورد کــردم. هیــچ 
قصــدی بــرای خطــا روی او نداشــتم و 

هدفــم فقــط تــوپ بــود.«

ســابق  ســتاره  دیپــای،  مفیــس 
شــب  یک شــنبه  منچســتریونایتد، 
ــه ثمــر  بهتریــن گــول زندگــی اش را ب

رســاند. 
ــم  ــل و نی ــک فص ــس از ی ــای پ دیپ
حضور ناموفــق در منچســتریونایتد، دو 
مــاه پیــش راهــی لیــون فرانســه شــد و 
حــال در ایــن تیــم روزهــای بهتــری را 

ــد.  ــپری می کن س
او یک شــنبه شــب در پیــروزی 0-۴ 
بــر تولــوز، یــک گــول از وســط زمیــن 
بــه ثمــر رســاند کــه احتمــاال بــه عنوان 
گــول فصــل لوشــامپیونا برگزیــده 
ــه گــول  ــی شــبیه ب خواهــد شــد. گول
دیویــد بــکام در ســال 199۶ بــا پیــران 

ــه ویمبلــدون.  منچســتر یونایتــد ب

دیپــای در همیــن رابطــه گفــت: »مــن 
دیویــد بــکام نیســتم و مــن را بــا ایــن 
ــم  ــد. نمی توان ــه نکنی ــطوره مقایس اس
ــاس  ــن افســانه یی قی ــا چنی خــودم را ب
کنــم. فکــر می کنــم ایــن بهتریــن گــول 
زندگــی ام بــود. چنــد ســال پیــش وقتی 
بــرای آیندهــوون بــازی می کــردم، 
ســعی کــردم چنیــن گولــی بزنــم ولــی 

تــوپ بــه تیــر برخــورد کــرد. 
در نیمــه اول دیــده بــودم کــه دروازه بان 
تولــوز زیــاد از دروازه خــارج می شــود 
و بــه همیــن دلیــل ســعی کــردم چانس 
خــودم را امتحــان کنــم. حتــی متوجــه 
نشــدم تــوپ وارد دروازه شــد یــا خیــر 
ــه  ــواداران متوج ــاد ه ــا فری ــا ب و تنه

ــدم.« ــودم ش ــی خ گول زن

مارکــو وراتــی، ســتاره ایتالیایــی پــاری 
ســن ژرمــن از ادعاهــای مطــرح شــده 
علیــه وی در نشــریه اکیــپ بــه شــدت 

عصبانــی اســت. 
 1-۶ شکســت  از  پــس  اکیــپ 
ــرد  ــا ک ــا ادع ــل بارس پی اس جــی مقاب
ــل  ــدی، شــب قب ــی و ماتوئی ــه ورات ک
از آن بــازی بــه یــک میهمانــی در 

رفته انــد.  بارســلونا 
بــه شــدت  را  ادعــا وراتــی  ایــن 
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــرده اس ــی ک عصبان
ــه حضــورش  ــرای ادام ــه او حــاال ب ک
ــی  ــا تردیدهای ــی ب ــگاه پاریس در باش
ــای  ــه ادع ــده و ب ــه ش ــدی مواج ج
حــال  در  اســپورت،  دلــو  گاتزتــا 

حاضــر تصمیــم بــه جدایــی در پایــان 
ــت.  ــه اس ــل گرفت فص

ــی  ــت ورات ــی، ایجن ــو دی کامپل دونات
در ایــن رابطــه گفــت: »مارکــو بســیار 
عصبانــی اســت. مطالبــی کــه علیــه او 
احمقانــه  و  بی رحمانــه  نوشــته اند، 
توضیــح  نشــریه  آن  از  هســتند. 
پاســخی  هنــوز  ولــی  خواســته ایم 
نــداده اســت. ایــن قضیــه را بــه دادگاه 
ــد  ــدم فرانســه بای ــرد. معتق ــم ب خواهی
افتخــار کنــد کــه بازیکنــی مثــل وراتی 
ــد. او  ــازی می کن ــش ب ــگ فوتبال در لی
تــا 2021 قــرارداد دارد ولــی هــر روز 
از باشــگاه های مختلــف بــرای وراتــی 

ــود.« ــه می ش ــاس گرفت ــن تم ــا م ب

ادن هــازارد، ســتاره چلســی تاکیــد 
کــرد کــه اگــر تیمــش در پایــان فصــل 
قهرمــان لیــگ برتــر نشــود، مثــل 
ــن  ــاری ســن ژرم شکســت ســنگین پ
ــود.  ــد ب ــز خواه در نوکمــپ تحقیرآمی
چلســی بــا 10 امتیــاز اختــالف نســبت 
بــه رقبــا در صــدر جــدول قــرار دارد و 
ــگ اســت.  ــی لی ــی قهرمان مدعــی اصل
ــت  ــد اس ــازارد معتق ــال ه ــن ح ــا ای ب
ــل  ــان فص ــم در پای ــن تی ــر ای ــه اگ ک
ــدار  ــل دی ــی مث ــود، اتفاق ــان نش قهرم
ــن  ــاری ســن ژرم ــا و پ تاریخــی بارس

ــت.  رخ داده اس

او گفــت: »همــه دیدیــد کــه در نوکمپ 
چــه اتفاقــی افتــاد. فکــر می کنــم اگــر 
ــویم،  ــگ نش ــان لی ــل قهرم ــن فص ای
ــن رخ  ــن ژرم ــاری س ــل پ ــی مث اتفاق
داده اســت، همــان حــس و حــال. 
ــروز  ــه پی ــد، وقتــی ۴-0 در خان می دانی
ــر  ــه دیگ ــد ک ــر می کنی ــده اید و فک ش
تمــام اســت. اگــر ایــن فصــل قهرمــان 
نشــویم، همــان حــس و حــال خواهــد 
ــی را  ــت قهرمان ــا فرص ــرا م ــود زی ب
ــه  ــی زود ب ــد خیل ــی نبای ــته ایم ول داش
ایــن فکــر کــرد. بــازی بــه بــازی پیــش 

ــت.« ــم رف خواهی

قول کیلور ناواس به هواداران رئال مادرید

دیپای: من را با بکام مقایسه نکنید

تصمیم وراتی برای جدایی از پاری سن ژرمن

مقایسه قهرمان نشدن چلسی و شکست پی اس جی

ــن  ــاری س ــرمربی پ ــری، س ــای ام اون
ژرمــن پــس از پیــروزی تیمــش مقابــل 
ــاگردانش  ــه ش ــرد ک ــد ک ــن، تاکی لوری
ــل  ــت مقاب ــه شکس ــی ب ــش خوب واکن

ــتند.  ــا داش بارس
ــت  ــس از شکس ــن پ ــن ژرم ــاری س پ
از  حــذف  و  بارســا  مقابــل   1-۶
ــه  ــا نتیج ــد ب ــق ش ــگ، موف چمپیونزلی
دهــد.  شکســت  را  لوریــن   ،1-2
ــد کــرد  حــال ســرمربی اســپانیایی تاکی
ــه  ــی ب ــش خوب ــاگردانش واکن ــه ش ک
شکســت ســنگین مقابل بارســا داشــتند. 
او گفــت: »مــا توانســتیم 2-0 از حریــف 
ــول  ــه گ ــد ک ــر چن ــم، ه ــش بیفتی پی
خوردیــم ولــی توانســتیم بــازی را حفظ 

کنیــم. از موقعیــت ایجــاد کــردن حریف 
جلوگیــری کردیــم. ایــن 3 امتیــاز خیلی 
مهــم هســتند. بــازی تحــت کنتــرل مــا 
بــود و خیلــی خــوب کار کردیــم، حتــی 
می توانســتیم بهتــر هــم کار کنیــم ولــی 

مــن از عملکــرد تیــم خوشــحالم. 
بــود.  چیــز  مهم تریــن  پیــروزی 
ــویم و  ــروز ش ــتیم پی ــا می خواس واقع
ــم،  ــوش کنی ــنبه را فرام ــازی چهارش ب
ــان  ــی زم ــه کم ــم ک ــر بدانی ــی  اگ حت
می خواهــد و بایــد نمایــش خوبــی 
ــگاه  ــو ن ــه جل ــد ب ــیم. بای ــته باش داش
ــی  ــت. طبیع ــت اس ــم ناراح ــم. تی کنی
ــت  ــن شکس ــد از ای ــی بای ــت، ول اس

ــم.« ــور کنی عب

آرســن ونگــر، ســرمربی آرســنال تاکیــد 
نظرات شــان  بــا  کارشناســان  کــرد 
ــتان را  ــال دوس ــن فوتب ــد ذه می توانن

ــد.  ــو دهن شستش
شــاگردان ونگــر در دیــدار رفــت و 
ــا  ــخ، ب ــرن مونی ــل بای ــت مقاب برگش
نتیجــه 10-2 شکســت خــورده و از 
ــس از  ــگ حــذف شــدند. پ چمپیونزلی
ــه  ــر ب ــادات از ونگ ــا انتق ــن دیداره ای
اوج رســید و حــال ســرمربی فرانســوی 
تاکیــد کــرد کــه کارشناســان روی ذهن 
ــد.  ــر می گذارن ــتان تاثی ــال دوس فوتب

او گفــت: »مــن بازی هــای زیــادی 
داده ام، بــرای مثــال روز جمعــه 20 
دقیقــه پایانــی دیــدار پــاری ســن 
ــردم.  ــا ک ــلونا را تماش ــن و بارس ژرم
ــازی تمــام اتفاقــات  ــرون ب وقتــی از بی
را نــگاه می کنیــد خیلــی جالــب اســت. 

همــان افــرادی کــه 10 دقیقــه پیــش از 
اتمــام بــازی می گفتنــد پی اس جــی 
ــازی  ــوده، 10 دقیقــه پــس از ب ــی ب عال
می گفتنــد کــه عملکــرد آن هــا افتضــاح 
ــب  ــی جال ــه خیل ــت. همیش ــوده اس ب
ــرد،   ــت ک ــه صحب ــا فاصل ــه ب اســت ک
ــت  ــما را تح ــراد ش ــی اف ــرا بعض زی
ــد و ذهــن شــما را  ــرار می دهن ــر ق تاثی
شستشــو می دهنــد. مــا در نیمــه نهایــی 
جــام حذفــی هســتیم. چنــد بــار شــده 
ــد  ــه اینجــا برســیم؟  بای ــم ب کــه بتوانی
قبــول کــرد کــه هیــچ چیــز بــه انــدازه 
ــن  ــا ای ــد ب ــت، بای ــوب نیس ــی خ کاف
ــای  ــد از فض ــد. بای ــار آم ــوع کن موض
ــورت  ــه ص ــد و ب ــارج ش ــنج خ متش
هــدف بــه مــوارد مختلــف نــگاه کــرد. 
ــکل  ــن ش ــردم بدی ــرف م ــی ح گاه

ــه.« ــم ن ــی ه ــود و گاه ــد می ش تایی

ســرخیو رامــوس، کاپیتــان رئــال مادرید، 
یک شــنبه شــب ایــن هفتــه پــس از 
پیــروزی تیمــش مقابــل رئــال بتیــس، به 
ــاری  ــل پ ــروزی تاریخــی بارســا مقاب پی

ســن ژرمــن کنایــه زد. 
ــه گذشــته  بارســا چهارشــنبه شــب هفت
پی اس جــی  مصــاف  بــه  حالــی  در 
رفــت کــه دیــدار رفــت را ۴-0 شکســت 
خــورده بــود ولــی آن هــا موفــق شــدند 
ــگ  ــخ چمپیونزلی ــم تاری ــن تی ــه اولی ب
ــن  ــود چنی ــا وج ــه ب ــوند ک ــل ش تبدی
ــدار  ــت، در دی ــدار رف ــی در دی نتیجه ی
برگشــت آن را جبــران کــرده و بــه 
ــن حــال  ــا ای ــد. ب ــود کنن ــد صع دور بع
ایــن صعــود  اشــتباهات داوری روی 

تاثیرگــذار بــود و بســیاری معتقــد بودنــد 
ــرای  ــالم شــده ب ــی اع ــر دو پنالت ــه ه ک
ــوده  ــی نب ــازی، پنالت ــول ب ــا در ط بارس
اســت. رامــوس نیــز از همیــن جهــت به 

ــه زد.  ــا کنای بارس
بازگشــتش  در  »بارســلونا  گفــت:  او 
خیلــی خــوب بــازی کــرد. بــا ایــن حال 
واقعیــت ایــن اســت کــه بــازی آن هــا از 

ــود.« همــه نظــر تاریخــی ب
ایــن هفتــه  بارســا یک شــنبه شــب 
مقابــل دپورتیــوو الکرونیــا شکســت 
خــورد و رئــال بــا کســب پیــروزی 
ــر  ــازی کمت ــک ب ــا ی ــس، ب ــل بتی مقاب
نســبت بــه آبی اناری هــا بــه صــدر 

جــدول صعــود کــرد. 

رئــال مادریــد یــک بــار دیگــر بــه لطــف 
ــدا  ــوس از تســاوی نجــات پی ــول رام گ
کــرد و موفــق شــد بتیــس را 2-1 مغلوب 

 . کند
رئــال تــا دقیقــه 81 بــا تســاوی 1-1 
متوقــف شــده بــود؛ تــا این کــه رامــوس 
بــا یــک ضربــه ســر حســاب کار را 1-2 
کــرد تــا صــدر جــدول یــک بــار دیگــر 

کهکشــانی شــود. 
ــازی  ــان ب ــال در پای ــدان، ســرمربی رئ زی
گفــت: »ارزیابــی مــن از ایــن بــازی 
مثبــت اســت؛ چــون ســه امتیــاز را 
کســب کردیــم. در دقایــق پایانــی کمــی 
زجــر کشــیدیم کــه ایــن طبیعــی اســت. 
بایــد بــه بازیکنــان تبریــک گفــت. 
امشــب خیلــی صبــور بودیــم و معتقــدم 
ــاری  ــود. فش ــه ب ــی منصفان ــه پایان نتیج
ــر  ــم، در دیگ ــل کردی ــب تحم ــه امش ک
ــز  ــتند نی ــش رو هس ــه پی ــی ک دیدارهای
تکــرار خواهــد شــد. هــر مســابقه یی تــا 
پایــان فصــل دشــوار اســت. بــا توجــه بــه 
ــان  ــب برای م ــرد امش ــا ب ــت بارس شکس
خیلــی مهــم بــود؛ بــا ایــن حــال 12 بازی 

ــده اســت.« ــی مان ــر باق ــنگین دیگ س
اعتراضــات مربــی بتیــس بــه داوری: 
»مــن هرگــز وارد بحــث داوری نشــده ام. 
ــورد نــاواس بــا  ــه برخ ــر صحن تصوی

ــده ام  ــوز ندی ــز هن ــف را نی بازیکــن حری
ــم.« ــاوت کن ــا قض ت

اشــتباه نــاواس روی گــول بتیــس: »بیــن 
ــتباه  ــم. اش ــزی نگفت ــه او چی ــه ب دو نیم
ــم  ــت. او ه ــازی اس ــی از ب ــم جزئ او ه
ممکــن اســت مثــل هــر بازیکنــی دچــار 
اشــتباه شــود ولــی فرامــوش نکنیــد که در 
دقیقــه آخــر، نــاواس بــود کــه بــا واکنــش 
برای مــان  را  پیــروزی  خــود  خــوب 
حفــظ کــرد. مــن و همــه بازیکنان پشــت 

ــاواس هســتیم.« ن
کــه  هنگامــی  هــواداران  اعتراضــات 
بــازی 1-1 بــود: »می دانســتم کــه ممکــن 
ــه گــول برســیم. در  اســت هــر لحظــه ب
جریــان بــازی بایــد خون ســرد بــود 
ــک  ــت روی ی ــم. در نهای ــن بودی و چنی
ــیدیم؛  ــول رس ــه گ ــتگاهی ب ــه ایس ضرب
هرچنــد کــه دوســت داشــتم زودتــر 
دیگــری گول زنــی  بــا روش هــای  و 
گــول  ســه  یــا  دو  اگــر  می کردیــم. 
ــال مــن و  ــا خی ــم، مطمئن پیــش می افتادی

بــود.« راحت تــر  هــواداران 
دشــمنان رئــال: »مطمئنــم کــه خیلــی زیاد 
ــا  ــت. م ــی اس ــن طبیع ــی ای ــتند ول هس
رئــال هســتیم و باعــث آزردگــی خاطــر 
خیلی هــا می شــویم. خیلی هــا چشــم 

ــد.« ــا در صــدر را ندارن ــدن م دی

امری: واکنش خوبی به شکست مقابل بارسا داشتیم

ونگر: کارشناسان ذهن مردم را شستشو می دهند

کنایه راموس به پیروزی بارسا مقابل پی اس جی

زیدان: خیلی ها چشم دیدن رئال صدرنشین را ندارند

پائولــو دیبــاال، ســتاره ارجنتاینــی یوونتــوس اعتــراف 
کــرد کــه بســیار عالقمنــد اســت دروازه ایکــر 

ــد.  ــاز کن ــیاس را ب کاس
یوونتــوس ایــن هفتــه در خانــه میزبــان پورتــو اســت 
ــای  ــا گول ه ــت ب ــروزی دور رف ــه پی ــه ب ــا توج و ب
پیاتســا و دنــی آلــوس، از چانــس بــاالی بــرای 

ــت.  ــوردار اس ــود برخ صع
گول زنــی بــه کاســیاس: »قطعــا عالقمنــدم کــه 
ــی  ــام احترام ــا تم ــم. ب ــاز کن ــیاس را ب دروازه کاس
ــی اســت و  ــرای او قائلــم، وظیفــه مــن گول زن کــه ب
ــاز کــردن دروازه ســنگربانی ماننــد ایکــر کاســیاس  ب

ــود.« ــد ب ــی خواه ــه یادماندن ــاص و ب ــیار خ بس
ــرا  ــوال م ــن س ــیاس: »ای ــا کاس ــن ب ــض پیراه تعوی
کمــی خجالــت زده می کنــد. امــا اگــر کاســیاس ایــن 
مصاحبــه را می خوانــد، امیــدوارم در خاطــرش باشــد 
ــن  ــه م ــل دســتکش هایش را ب ــا حداق ــه پیراهــن ی ک

هدیــه دهــد.«
ــون  ــار بوف ــر روز کن ــون: »ه ــا بوف ــودن ب هم تیمــی ب
ــح  ــت. توضی ــی اس ــه باورنکردن ــک تجرب ــودن ی ب
ایــن اتفــاق دشــوار اســت امــا حضــور بوفــون تاثیــر 
ــون و کاســیاس  ــا دارد. بوف ــم م ــادی در تی بســیار زی
ــی و  ــنگربان تاریخ ــیاس س ــتند. کاس ــم هس ــبیه ه ش
ــه  ــت ک ــه افتخاراتیس ــل آن هم ــت و دلی ــی اس بزرگ
در رئــال و تیــم ملــی اســپانیا کســب کــرده اســت. بــا 
وجــود ایــن ســن و ســال، کاســیاس هنــوز هــم مهــره 

ــود.« ــوب می ش ــو محس ــی در پورت بزرگ

نیمــار، فــوق ســتاره برزیلــی بارســلونا در 25 ســالگی، 
ــم  ــی تی ــورد گول زن ــتن رک ــا شکس ــادی ب ــه زی فاصل

ــدارد.  ــار پلــه اســت ن ملــی برزیــل کــه در اختی
ــای  ــه روزه ــرای بازگشــت ب ــا ب ــد برزیلی ه ــام امی تم
ــار  ــه نیم ــی، ب ــام جهان ــاره در ج ــی دوب اوج و قهرمان
ــه  ــتاره یی ک ــده اســت. س و درخشــش او معطــوف ش
ــرای  ــی ب ــای فراوان ــون گول ه ــی تاکن ــن جوان در عی

ــانده اســت.  ــر رس ــه ثم ــائو ب سلس
ــا 50 گــول زده، تنهــا پلــه، رونالــدو و روماریــو را  او ب
باالتــر از خــود می بینــد و بــا زدن 2۷ گــول دیگــر، بــه 

رکــورد پلــه افســانه یی خواهــد رســید. 
کافــو، مدافــع راســت اســطوره یی فوتبــال برزیــل کــه 
خــود بــا 1۴2 بــازی ملی رکــورددار اســت، اعتقــاد دارد 
کــه نیمــار باالخــره بــه رکــورد پلــه خواهــد رســید و از 

آن گــذر نیــز خواهــد کــرد. 
ــا گفــت: »همــه  ــه وبســایت فیف ــن رابطــه ب او در همی
رکوردهــا خلــق می شــوند کــه شکســته شــوند. مطمئنــا 
نیمــار هــم توانایــی رکوردشــکنی دارد. او جــوان اســت 
ــر  ــردن دارد. اگ ــازی ک ــرای ب ــادی ب ــان زی ــوز زم و هن
ــش  ــد، احتمال ــه ده ــردن ادام ــازی ک ــه ب ــل حــاال ب مث

خیلــی زیــاد اســت کــه رکــورد پلــه را بشــکند.«

جــوردن هندرســون به دلیــل مصدومیــت در تمرینات 
ــرک  ــن را ت ــن تمری ــور شــد زمی ــول مجب ــم لیورپ تی
کنــد. اکنــون مشــخص شــده اســت او عــالوه بــر از 
ــر منچسترســیتی،  ــه بعــد براب ــازی هفت دســت دادن ب
در  را  انگلیــس  فوتبــال  ملــی  تیــم  نمی توانــد 

ــد.  ــی کن ــش رو  همراه ــای پی بازی ه
برنلــی  برابــر  تیمــش  هفتــه  ایــن  بــازی  در  او 
ــت  ــده اس ــخص ش ــون مش ــود. اکن ــب ب ــز غای نی
ــت  ــدی  اس ــاز، ج ــک بازی س ــن هافب ــت ای مصدومی
و در نبــود او بــه احتمــال زیــاد بایــد منتظــر حضــور 

ــیم.  ــیرها باش ــه ش ــب س ــی در ترکی ــه ال دل
ــاه  ــازی م ــد در دو ب ــس بای ــال انگلی ــی فوتب ــم مل تی
آینــده برابــر آلمــان در دیــداری دوســتانه بــه میــدان 
بــرود و ســپس در انتخابــی جــام جهانــی بــه دیــدار 

ــی خواهــد رفــت.  لیتوان

دیباال: امیدوارم کاسیاس 
دستکش خود را به من دهد

کافو: نیمار رکورد پله را 
خواهد شکست

کاپیتان لیورپول
 2 ماه خانه نشین شد
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معذرت خواهی نور از مردم به خاطر حمایتش از عبداهلل

مهاجم اصلی حمله بر شفاخانه ی 4۰۰ بستر با امر وزیر 
دفاع در این شفاخانه کارآموز شده بود

اطاعــات روز: عطــا محمــد نــور، والــی بلــخ از متحــدان 
ــه،  ــس اجرایی ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــی عب ــای انتخابات پیکاره
ــر  ــدید ب ــی ش ــالت لفظ ــاد ســخت و حم ــا انتق ــون ب اکن
ــدان  ــردم و متح ــداهلل، از م ــش از عب ــل حمایت او و به دلی

ــت. ــذرت خواس ــی اش مع سیاس
ــت  ــت از درگذش ــم گرامی داش ــه در مراس ــور ک ــای ن آق
مارشــال محمــد قســیم فهیــم، معــاون اول پیشــین 
ــای  ــرد آق ــت می ک ــخ صحب ــت بل ــور در والی رییس جمه
عبــداهلل را فــردی »بی جرئــت، ناتــوان و مذبــذب« خوانــده 

کــه »خــود را عقــل کل می دانــد.«
ــاره چنیــن اظهــار داشــت: »از همــه  ــور در ایــن ب آقــای ن
ــد معــذرت  ــی داده ان ــات قربان ــی کــه در انتخاب خانواده های
می خواهــم و از همــه ی متحدیــن سیاســی که ما نتوانســتیم 
ــذرت  ــم مع ــا ه ــانیم از این ه ــان برس ــه حق ش ــر ب زودت

می خواهــم.«
ــورد  ــه او در م ــم ب ــال فهی ــه مارش ــت ک ــور گف ــای ن آق
حمایتــش از داکتــر عبــداهلل همــواره می گفــت: »از تصمیمی 
ــما  ــه ش ــی ک ــوید و داعیه ی ــد، پشــیمان می ش ــه گرفته ای ک
داریــد بــه ســر منــزل نمی رســد، چــون او جبــن سیاســی 

دارد.«
والــی بلــخ افــزود حمایتــش از عبــداهلل بــه ایــن دلیــل نبوده 
ــیدگی  ــدف رس ــه »ه ــاند؛ بلک ــه کاخ برس ــه کســی را ب ک
ــی و  ــادی، دین ــای جه ــظ ارزش ه ــردم و حف ــان م ــه آرم ب

وطنــی« بــوده  اســت.
ــچ کســی  ــای هی ــه پ ــا ب ــا می خواســتیم ت ــور گفــت: »م ن
نیفتیــم، از حــق خــود محــروم و بیــرون نمانیم و دسترســی 

بــه حقــوق خــود داشــته باشــیم.«
ــا وجــود رای  ــه ب ــت ک ــداهلل گف ــای عب ــه آق او خطــاب ب

ــر  ــده ب ــه ی پیچی ــس از حمل ــج روز پ ــات روز: پن اطاع
شــفاخانه ی چهارصــد بســتر، بزرگتریــن شــفاخانه ی نظامی 
ــر  ــای دیگ ــون پهلوی ه ــب پایتخــت، اکن ــتان در قل افغانس
ــود  ــر می ش ــی منتش ــکار و گزارش های ــداد آش ــن روی ای
مبنــی بــر این کــه زمینه ســاز و مهاجــم اصلــی ایــن حملــه 
بــه امــر وزیــر دفــاع در دوره ی  کارآمــوزی )ســتاژ( در ایــن 

شــفاخانه شــامل شــده اســت.
ــع خــود گــزارش  ــه نقــل از مناب ــوز ب ــا نی ــون آریان تلویزی

ــه  ــن حمل ــی ای ــم اصل ــاز و مهاج ــه زمینه س ــت ک داده اس
ــی  ــاع مل ــر دف ــر وزی ــه ام ــش ب ــاه پی ــج م ــه پن ــک ب نزدی

ــت. ــده اس ــفاخانه ش ــن ش ــوزی ای ــامل دوره ی کارآم ش
ــای  ــاد گفته ه ــزارش، اصــل ماجــرا بربنی ــن گ براســاس ای
بــاالی  حملــه  زمینه ســاز  و  اصلــی  »مهاجــم  منابــع: 
ــس از بررســی  ــش، پ ــاه پی ــج م ــه پن ــک ب شــفاخانه، نزدی
بــورد تعیینــات وزارت دفــاع ملــی بــه دســتور وزیــر دفــاع 
و ضمانــت دو کارمنــد دولتــی به عنــوان کارآمــوز بــه 

میلیونــی مــردم و آمادگــی مــردم بــرای همــکاری، او 
»توانایــی و جــرأت ایــن را نــدارد کــه ایــن امانــت « را حفظ 
ــن حــق  ــرای گرفت ــردم و ب ــرای »نمایندگــی از م ــد و ب کن

ــه و اســتوار« ایســتاد شــود/ بایســتد. ــردم مردان م
آقــای نــور افــزود کــه دو ســال در حمایــت از آقــای عبداهلل 
ســرگردان بــوده و افــزود: »گفتیــم کــه داکتــر صاحــب در 
امــر و نهــی شــریک بــاش و حق خــود را بگیــر. صالحیت 

ــود را بگیر.« خ
ــم  ــاه از تصامی ــد م ــال و چن ــد از دو س ــه بع ــت ک او گف
سیاســی ایــن تیــم وداع کــرده و خطــاب بــه آقــای عبــداهلل 
ــد،  ــت می خواه ــه مل ــه را ک ــی آنچ ــو نمی توان ــت: »ت گف
ــن  ــی و ای ــه شــانه های خــود حمــل کن مســئولیت آن را ب
توانایــی در تــو دیــده نمی شــود. وقتی بــا حمایــت میلیونی 
ــما وداع  ــا ش ــا ب ــی، م ــام بده ــی کاری انج ــا نمی توان م

ــم.« ــدا می کنی ــود را ج ــی خ ــط سیاس ــم. خ می کنی
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  گذشــته ی  دور  دو  در 
ــا در  ــرد، ام ــت می ک ــداهلل حمای ــداهلل عب ــور از عب ــای ن آق

ــرای  ــی در اج ــه ناتوان ــداهلل را ب ــای عب ــر آق ــای اخی ماه ه
مــواد توافق نامــه ی حکومــت وحــدت ملــی متهــم کــرده 
ــت اســالمی، مذاکــرات  ــه نمایندگــی از حــزب جمعی و ب
ــه  ــه ب ــت ک ــرده اس ــاز ک ــی آغ ــای غن ــا آق ــتقیم را ب مس
ــخص  ــوروز 139۶ مش ــا ن ــج آن ت ــودش نتای ــه ی خ گفت

ــد. ــد ش خواه
ــارات  ــن اظه ــاره ی ای ــون درب ــداهلل تاکن ــای عب ــر آق دفت
واکنــش نشــان نــداده  اســت، امــا در گذشــته در واکنــش به 
ــا رییس جمهــور اشــرف  ــور ب ــای ن مذاکــرات مســتقیم آق
ــرای منافــع شــخصی  ــی بلــخ ب ــود کــه وال ــه ب غنــی، گفت
خــود بــا آقــای غنــی مذاکــره می کنــد و انگیــزه انتقادهایش 

از عبــداهلل عبــداهلل هــم »منافــع شــخصی« اســت.
آقــای نــور کــه رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت اســالمی 
ــر  ــا دیگ ــد ت ــدان می آی ــه می ــود ب ــه خ ــت ک ــت، گف اس
کســی سرنوشــت ملــت، تذکــره ی الکترونیکــی، اصالحات 
نظــام انتخاباتــی، تدویــر لویــه جرگــه و توافق نامــه ی 

ــرد. ــه نگی ــه معامل حکومــت وحــدت ملــی را ب

شــفاخانه ی چهارصــد بســتر معرفی شــده بــود، در گذشــته 
ــت.« ــوده اس ــجو ب ــار دانش ــوز در ننگره ــن کارآم ای

گــزارش نشــان می دهــد کــه مهاجــم اصلــی کــه فعــاًل در 
ــه نخســت ســه  ــح حادث ــی اســت، در صب ــت مل ــد امنی بن
مهاجــم دیگــر را بــا موتــر نــوع کــروال بــه رنگ ســرخ وارد 
ــی  ــت بازرس ــی در ایس ــس از بررس ــد، پ ــفاخانه می کن ش
توقفــگاه  در  را  موترشــان  و  می شــوند  وارد  نخســت 

شــفاخانه جابه جــا می کننــد.
منابــع گفته انــد کــه مــواد انفجــاری بــا واســکت های 
انتحــاری جابه جــا شــده در بالون هــای گاز، در ایــن موتــر 
بــوده و ســالح و مهمــات هــم در زیــر چوکی هــای موتــر 

جاســازی شــده بــوده اســت.
از ســوی دیگــر، دولــت وزیــری، ســخن گوی وزارت 
دفــاع ملــی گفتــه اســت کــه یــک پزشــک کهنــه کار و یــک 

ــان  ــن مهاجم ــا ای ــز ب ــم از درون شــفاخانه نی پزشــک خان
ســپردن  خانــم  ایــن  مأموریــت  و  داشــته  همــکاری 
ــه مهاجمــان  اطالعــات کامــل شــفاخانه از طریــق تلفــن ب

ــوده اســت. ب
اطالعــات ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه مهاجــم 
ــداد  ــس از روی ــک روز پ ــی ی ــنبه یعن ــی روز پنج ش اصل
ــنبه  ــود، روز ش ــت می ش ــی بازداش ــت مل ــوی امنی از س
پزشــکی کــه از داخــل همــکار هراس افگنــان بــوده، 
بازداشــت شــده امــا تاکنــون از خانمــی کــه بــا مهاجمــان 

ــت. ــده اس ــت نیام ــرنخی به دس ــته، س ــکاری داش هم
ــه را  ــن حمل ــه و مرگبارتری ــن حمل ــان پیچیده تری مهاجم
انجــام دادنــد. ایــن رویــداد زوایــای پیچیــده ی زیــادی دارد 
کــه در طــول ایــن پنــج روز، انــدک انــدک بخش هایــی از 

آن در حــال آشــکار شــدن اســت.


