
مسکو
اسد را بیمه کرد

هزار  حدود  که  می دهد  رسمی  نشان  آمارهای 
کشورهای  و  روسیه  از  داعش،  جنگجوی 
هستند.  اورال  دریای  حوزه  و  میانه  آسیای 
جدی  تهدید  روسیه  امنیت  برای  نیروها  این 
کند و مسکو پایگاه  گر بشار اسد سقوط  است. ا
دست  از  سوریه  آب های  در  را  دریایی اش 
که این جنگجویان به سوی  بدهد، بعید نیست 
کنند.  مارش  میانه  آسیای  کشورهای  و  روسیه 
روسیه چنین تجربه ای نیز دارد. مسکو در سال 
کابل را تقریبا  کتر نجیب در  1989 حکومت دا
کرد. مسکو در آن زمان به التماس های  تنها رها 
محدود  حضور  خواستار  که  نجیب  کتر  دا
نظامی  روسیه در افغانستان توجهی نکرد و فکر 
که حکومت نجیب را با ارسال مهمات  می کرد 
حکومت  این  گر  ا و  می کند  حفظ  گندم،  و 
کشانده  کند، جنگ به آسیای میانه  سقوط هم 

نمی شود. 
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زنگ اول


»طلوع«  تصویری  رسانه های  طالبان  گروه  دیروز 
کردند.  تهدید  تروریستی  حمله های  به  را  »یک«  و 
قراردادن  هدف  بین المللی،  حقوقی  اسناد  مبنای  بر 
جنگی  جنایت  غیرنظامی  افراد  و  سازمان ها  عمدی 
سازمان های  به  تروریستی  احتمالی  حمله  است. 
بین المللی،  کنوانسیون های  کلیه  مبنای  بر  رسانه ای 
جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد و در دادگاه 
جنایی بین المللی پیگرد قانونی دارد. دولت افغانستان 
است.  رسانه ای  سازمان های  امنیت  تامین  به  مکلف 
دولت افغانستان باید از همین حاال برای حفظ امنیت 
سازمان های رسانه ای کشور تدابیر جدی روی دست 

گیرد. 
آزادی بیان و رسانه ها، یکی از دست آورد های مهم 
افغانستان در این چهارده سال است. افغانستان در 
که  است  کشوری  یگانه  خودش،  همسایه های  میان 
رسانه های غیردولتی دارد و مردم آن اطالعات را از 
منابع مختلف می گیرند. پیش از این تنها پاکستان قسما 
از این امتیاز برخوردار بود. اما حاال افغانستان هم به 
فهرست کشورهایی اضافه شده است که رسانه های 
آزاد دارند. از این دست آورد باید به صورت همه جانبه 

حراست شود. 
رسانه های خصوصی افغانستان تا جایی که برای  شان 
ممکن بوده، تالش کرده اند تا اطالعات متوازن را به 
با  افغانستان  رسانه های  برسانند.  مخاطبان شان 
آن که در زیر حاکمیت دولت به سر می برند و از این 
دولت مجوز فعالیت گرفته  اند، اما خبرهای مربوط به 
طالبان را نیز نشر کرده اند. همین رسانه ها بارها از 
سوی بسیاری ها متهم به تبلیغ برای طالبان شده اند. 
رسانه های افغانستان، اعالمیه های طالبان را به دقت 
پوشش داده اند، از سخنان رهبران آنان خبر ساخته اند 
و در میزگرد ها و بحث های سیاسی خود، سخنگویان 
و هواداران غیررسمی طالبان را نیز دعوت کرده اند. 

از  علنا  که  دعوت شده اند  مالهایی  رسانه ها  این  در 
را  افغانستان  موجود  نظام  علیه  جنگ  آن،  تریبون 
مشروع خوانده اند. این طور نبوده است که رسانه های 
به  بنابراین  باشند.  کرده  عمل  یک جانبه  افغانستان 
به  را  رسانه ها  که  نیست  گروهی  و  جهت  هیچ  نفع 
سازمان های  یا  و  کند  تهدید  تروریستی  حمله ی 
رسانه ای را هدف قرار دهد. همه باید متوجه اخالق 
حرفه ای و وجیبه ی میهنی شان باشند. مثال مقام های 
و  خبرنگاران  امنیت  تا  مکلف اند  افغانستان،  دولت 

سازمان های رسانه ای را تامین کنند. 
تا اخالق حرفه ای را  رسانه های کشور هم مکلف اند 
ما  رسانه های  خبری  گزارش های  باید  کنند.  رعایت 
تا جایی  که ممکن است، حرفه ای و متوازن باشد. در 
بحث های سیاسی و تحلیل موضوعات هر کسی حق 
دارد نظر خودش را داشته باشد، اما در گزارش دهی 
رعایت  اخالقی  تعهد  تا  است  الزم  اطالع رسانی،  و 
کنند.  عمل  حرفه ای  باید  خبرنگاران  همه ی  شود. 
قانون  باید  کشور  رسانه ای  سازمان های  هم چنان 
و  خبرنگاران  کنند.  مراعات  را  همگانی  رسانه های 
اخالق  قانون و  تا حد زیادی  افغانستان،  رسانه های 
کرده اند.  مراعات  اطالع رسانی  کار  در  را  حرفه ای 
انسان جایزالخطا است و هیچ کسی منکر این نیست 

که در برخی از موارد، خطا هایی رخ می دهد. 
خطا های شان  تا  کنند  تالش  باید  کشور  رسانه های 
در  باید  هم  بین المللی  برسد. سازمان های  به حداقل 
دستگاه  بسیج شوند.  افغانستان  رسانه های  از  دفاع 
دیپلوماسی کشور باید تالش کند تا تمام سازمان های 
بین المللی را برای دفاع از رسانه های کشورمان بسیج 
کنند. مردم افغانستان می دانند که دیگر کشورشان به 
بر  هفتاد خورشیدی  تاریک دهه ی  و  روز های سیاه 

نمی گردد.

حمله به رسانه ها جنایت جنگی است
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8صبح، کابل: همزمان با افزایش نگرانی ها 
گروه  گسترده  حمله  احتمال  مورد  در 
شهر  تصرف  منظور  به  طالبان  تروریستی 
غزنی، مقام های محلی این والیت می گویند 
که حمله طالبان به این شهر دفع شده و غزنی 

با سرنوشت شهر کندز دچار نخواهد شد. 
در  غزنی،  والی  معاون  احمدی  محمدعلی 
خود  فیسبوک  رسمی  صفحه  در  اعالمیه ای 
نوشته که پس از سقوط شهر کندز به دست 
والیت  در  امنیتی  تهدیدهای  سطح  طالبان، 
با سرنوشت  این والیت  اما  بیشتر شده  غزنی 
شهر کندز مواجه نخواهد شد. آقای احمدی 
تروریستی  گروه  جنگجویان  که  می افزاید 
طالبان در گروه های چند صد نفری به قصد 
سقوط ولسوالی ها و مرکز شهر غزنی آمادگی 
ولسوالی های  به  و  داشته   پیاپی  تحرکات  و 
حمله  بار  چندین  اندر  و  گیرو  خواجه عمر، 
امنیتی  پوسته ی  هیچ  تاکنون  اما  کرده  اند 

بدست طالبان سقوط نکرده است.
طالبان  که  می افزاید  غزنی  والی  معاون 
را  دوشنبه  شب  ویژه  به  گذشته  شب  سه 
نظر  در  غزنی  شهر  به  گسترده  حمله  برای 
تا  توانستند  امنیتی  نیروهای  اما  بودند  گرفته 
سازند.  خنثا  را  طالب  تروریستان  برنامه های 
محمدعلی احمدی می نویسد: »قرار معلومات 
در  گذشته،  شب  خصوصا  و  اخیر  شب  سه 
مرکز شهر  به  برای حمله  نهایی دشمن  پالن 
غزنی آمادگی و پالن گزاری شده بود. سطح 
امنیتی،  ارگان های  احضارات  و  آمادگی 
تجمعات  به  زدن  ضربه  شبانه،  کمین های 
قره باغی  منگور،  خوگیانی،  در  دشمن 
تحرک  توان  شهر،  بند  کمر  ساحات  و 
احمدی  پایین آورده است.« آقای  را  دشمن 
نفوذی های  آن  »برعالوه  می افزاید:  هم چنین 
دشمن از شهر هم دستگیر و تعدادی زیادی 
دشمن  رفته اند.  بین  از  شان  مهمات  و  افراد 
هیاهوی  طریق  از  دارد  کوشش  امروز  زبون 
مسدود  شهر،  باالی  حمله  آوازه  تبلیغاتی، 
سازی راه های قریه جات و ولسوالی ها و حتا 
ناتوانی  به  شاهراه  مسافرین  تهدید  و  ارعاب 

خود سرپوش گذاری نماید.«
فرماندهی  منبع موثق در  در همین حال، یک 
که  گفته  8صبح  روزنامه  به  غزنی  پولیس 
شب دوشنبه شماری از تروریستان طالب در 
اطراف شهر غزنی تجمع کرده و می خواستند 
منبع  این  کنند.  حمله  شهر  این  مرکز  به 
می خواستند  تروریستان  این  که  می افزاید 
نوغی،  منگور،  قره باغی،  قریه های  از  تا 
موشکی و اسپندی باالی شهر غزنی حمالت 
که  گفته  نیز  منبع  این  نمایند.  آغاز  را  خود 
برخی  راه های  بستن  با  می خواستند  طالبان 
میان مردم ترس و وحشت  از ولسوالی ها در 
نیروهای  روحیه  ترتیب  این  به  و  کنند  ایجاد 

امنیتی را تضعیف نمایند.
همچنین معصوم ستانکزی سرپرست وزارت 
خبری  نشست  یک  در  دوشنبه  روز  دفاع، 
در  امنیتی  ارشد  مقام های  دیگر  با  مشترک 
کابل گفت که تدابیر ویژه برای بهبود امنیت 
آقای  است.  شده  گرفته  غزنی  والیت  در 
ارایه  تدابیر  این  مورد  در  جزییاتی  ستانکزی 

نکرد.

حمله طالبان
 به شهر غزنی دفع شد

دو شبکه تلویزیونی مورد تهدید طالبان قرار گرفتند

پس از یک سال امتیازات احمدضیا مسعود مشخص شد

یک هلی کوپتر اردوی ملی در بامیان سقوط کرد

تروریستی  گروه  کابل:  8صبح، 
شبکه های  اعالمیه یی  در  طالبان 
مورد  را  یک  و  طلوع  تلویزیونی 
مورد  می  گوید  داده  قرار  تهدید 
حمله نظامی این گروه قرار خواهند 

گرفت.
نظامی  توسط کمیته  اعالمیه که  این 
از  یکی  در  تروریستی  گروه  این 
طالبان  به  مربوط  انترنتی  صفحات 
تلویزیونی  از شبکه های  منتشر شده، 
شبکه های  عنوان  به  یک  و  طلوع 
است.  شده  نام برده  امریکا  تبلیغاتی 
دو  این  کارمندان  از  اعالمیه  این  در 
شبکه تلویزیونی به عنوان دشمن یاد 
آوری شده و افزوده که دفاتر طلوع 
و از اهداف نظامی شان خواهند بود. 
گروه طالبان در اعالمیه خود افزوده 
حمایت  بی طرف  رسانه های  از  که 

می کند.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اما 
بار  این  که  می گوید  افغانستان، 
رسانه ها  طالبان  که  نسبت  نخست 
این  می دهند.  قرار  تهدید  مورد  را 
که  می افزاید  اعالمیه ای  در  اتحادیه 
را  شخصی  هر  طالب  تروریستان 
باشند،  نداشته  تروریستی  افکار  که 

اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
فرمان  در  کشور،  جمهور  رییس 
مسعود  احمدضیا  امتیازات  جدیدی 
امور  در  را  خود  فوق العاده  نماینده 
خوب  حکومت داری  و  اصالحات 
ریاست  معاونین  امتیازات  هم سطح 
این  در  است.  کرده  جمهوری 
ماه  هجدهم  تاریخ  به  که  فرمان 
در  شده،  صادر  خورشیدی  جاری 

بال  یک  بامیان:  8صبح، 
هلی کوپتر نیروهای اردوی ملی که 
والیت  در  داشت،  سرنشین  هفت 

بامیان سقوط کرد.
»سیسنا«  نوع  از  که  هلی کوپتر  این 
لحظه ی  بود  هوایی  قوای  مربوط 
بامیان  میدان هوای  از  پرواز  از  پس 
قازان  ساحه  در  قندهار  مقصد  به 
فوالدی در جنوب غرب شهر بامیان 

سقوط کرد.
به گفته مسووالن میدان هوای بامیان 
این هواپیما جنازه یک سرباز اردوی 
آورده  بامیان  به  قندهار  از  را  ملی 

اتحادیه  این  می دانند.  خود  دشمن 
بار  زیر  رسانه ها  که  کرده  تاکید 

تهدید طالبان قرار نخواهند گرفت.
می  گوید:  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
»از نظر ما این که تروریستان بگویند 
حمایت  بی طرف  رسانه های  از 
می کنند دروغ محض است. برخورد 
طالبان در جنگ های کندز و تخریب 
رسانه   15 دفاتر  کشاندن  آتش  به  و 
خانه  به  خانه  تعقیب  همچنان  و 
در  رسانه یی  فعاالن  و  خبرنگاران 
تا زمانی  کندز نشان داد. تروریستان 
فعالیت های  و  اخبار  پوشش  از  که 
رسانه ها سود  توسط  تروریستی شان 

فوق العاده  »نماینده  است:  آمده  آن 
رییس جمهور در امور اصالحات و 
تشریفات  در  خوب  حکومت داری 
با  معادلت  در  دولتی  رسمی 
سطح  هم  جمهور  رییس  معاونین 
نیز  وی  امتیازات  و  حقوق  و  بوده 
اجرا  جمهور  رییس  معاونین  معادل 

می گردد.«
خود  فرمان  در  اشرف غنی 

کرده  سقوط  برگشت  در  اما  بود، 
دو  هلی کوپتر  این  سرنشینان  است. 
خلبان و بقیه پنج سرباز اردوی ملی 

بوده اند.
این  در  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
حادثه دو نفر کشته و پنج  تن دیگر 

زخمی  شده اند.
سخنگوی  احمدی  عبدالرحمان 
این  سقوط  بامیان  والیت  والی 
که  تایید کرده گفت  را  هلی کوپتر 
در این حادثه دو نفر کشته، سه نفر 
هیچ  نفر هم  و یک  زخمی شده اند 
دلیل  تاهنوز  است.  ندیده  آسیبی 

می پردازند  آن  از  استفاده  به  ببرند، 
دیدند،  میسر  را  فرصت  وقت  هر  و 
و  رسانه ها  با  را  شان  دشمنی 

خبرنگاران آشکار می کنند.«
می افزاید  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
از صد خبرنگار  بیش  اکنون  که هم 
بدلیل  کندز  از  رسانه یی  کارمند  و 
به  و  متواری شده  طالبان  تهدیدهای 

والیت های همجوار پناه برده اند.
این اتحادیه می گوید که طالبان تنها 
نیست که رسانه ها  گروه تروریستیی 
بلکه  می دهد،  قرار  تهدید  مورد  را 
برخورد  نیز  داعش  تروریستی  گروه 

مشابه با خبرنگاران و رسانه ها دارد.

نماینده  کاری  صالحیت های 
دوازده  در  نیز  را  خود  فوق العاده 
مورد مشخص ساخته است. رهبری 
روند طرح، تطبیق و نظارت از امور 
ارایه  ادارات مستقل،  اصالحات در 
اصالح  و  تعدیل  جهت  پیشنهادات 
و  طرح  روند  رهبری  تقنینی،  اسناد 
نظارت از تطبیق برنامه های اصالحی 
ادارات، رهبری روند طرح و نظارت 
همچنین  و  اداری  فساد  با  مبارزه  و 
حکومت داری الکترونیکی، رهبری 
اولویت  دارای  ملی  برنامه های 
جلب  جهت  هماهنگی  ایجاد  و 
از  تمویل کنندگان  همکاری های 
جمله صالحیت های اصلی احمدضیا 

مسعود برشمرده شده است.
امتیازات  و  کاری  حدود صالحیت 
نماینده فوق العاده ریاست جمهوری 
مشخص  کار  سال  یک  از  پس 

می شود.

نشده  روشن  هلی کوپتر  این  سقوط 
برخورد  کوه  به  د  می رو  احتمال 

کرده باشد.
این درحالیست که یک هلی کوپتر 
در  بین المللی  نیروهای  به  مربوط 
کابل سقوط  در شهر  نیز،  افغانستان 
کرد. در سقوط این هلی کوپتر پنج 
هلی کوپتر  این  شدند.  کشته  نفر 
ماموریت  مقر  در  نشست  هنگام 
شش درک  منطقه  در  ناتو  نیروهای 
از  برخی  است.  کرده  سقوط 
گزارش ها حاکیست که قربانیان این 

حادثه بریتانیایی بوده اند.

ACKU
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کسی است
که به داد کندزیان برسد؟

او می گوید: »یک تن از همسایه های ما که دنبال نان خشک به چوک رفته 
بود، توسط شلیک مرمی  از بین رفت، سپس برادرش به دنبال جسدش رفت 

تا او را به خانه انتقال دهد که او نیز کشته شد، سپس کاکای این دوفرد 
به محل رفت تا دو جسد را انتقال دهد، اما او نیز کشته شد و نفر چهارمی  از 

اعضای این خانواده نیز در آنجا زخم برداشت، ولی هنوز هم نتوانست اجساد 
عزیزانش را دفن کند.«

گواه بودوباش  کابل  کمپنی شهر  چهاردهی پالزا واقع 
جنگ های  از  که  است  مهاجرانی  از  زیادی  تعداد 
اتاق سه  هر  در  برده اند.  پناه  این جا  به  کندز  خونین 
گرد هم جمع شده و هنوز هم قصه  الی چهار خانواده 
کندزیان را با ناباوری بازگو می کنند  کندز و  ک  دردنا
و بدل  رد  و  تلیفون  به صدا درآمدن زنگ  با  و هردم 
تازه  کوتاه، شاهد شنیدن خبرهای  شدن حرف های 
کشته  گروه های مخالف،  از جنایت های باورنکردنی 
اشک  و  می باشند  بستگان شان  و  دوستان  شدن 
کودکان زانو به زانوی  می ریزند. در این میان برخی از 
حرف های  به  پریشان  افکار  با  و  نشسته  مادران شان 
به  می خواهند  نوعی  به  و  داده  فرا  گوش  بزرگان 
اطالعات شان در مورد وضعیت پیش آمده بیفزایند، 
با  آشنایی  از  با بی خیالی  کودکان دیگر  از  برخی  اما 
در  و  رسیده  به نظر  خرسند  هم سن و سال شان  کودکان 
ایجاد  با  و  می برند،  سر  به  خود شان  کودکانه  دنیای 
زبان  به  را  چنار«  برگ  »قوقوقو  ترانه  کوچک  گروه 

جاری می کنند.
به  بزرگی  دیگدان های  و  دیگ  پالزا  این  پایین  در 
شده اند  کار  به  دست  نفر  چند  که  می خورد  چشم 
تا غذای مهمانان مهاجر را آماده سازند. آنان در این 
تن  صد  هفت  از  بیش  برای  روزانه  کوچک  محیط 

غذا آماده می کنند.
بزرگ  و  خرد  تا  گرفته  جوان  و  ازپیر  تعداد  این  کثر  ا
کندزیان را با سنگینی به  کندز و  قصه های غم انگیز 
کی از درد ها  کدام حا دوش می کشند. این قصه ها هر 
که به گفته خود شان تا زنده اند آن را به  و غم هایی اند 

کشید.  دوش خواهند 
نیالب یکی از مهاجران در این پالزا می گوید: »پنجم 
می داد.  نشان  را  ظهر  از  قبل  ده  ساعت  و  بود  عید 
که  بروم  مکتب  به  می خواستم  هستم،  معلم  که  من 
به  سنگین  و  سبک  اسلحه  شلیک  صدای  گهان  نا
صدای  بلند گوها  از  بعد  و  شد  شنیده  کنده  پرا شکل 
چون  دیگری  آواز های  سپس  و  شد  شنیده  کبر«  »اهلل ا
صدای آهنگ های طالبانی و تبلیغات پی در پی از 
بلند گو ها شنیده می شد. در ظرف چند دقیقه طالبان 
همه  کرده اند.  تصرف  را  کندز  شهر  که  کردند  ابالغ 
یک  این  اما  می بینیم،  خواب  کردیم  فکر  بی باور 
حقیقت بود. همه چیز در نظرم تیره و تار شد، چون 
عملکردی  چه  و  چهره  چه  طالب ها  که  می دانستیم 
منجمد  ما  رگ های  در  خون  دارند.  مردم  قبال  در 
گشت ولی چاره ای نداشتیم باید شاهد تباهی خود 

ما می بودیم.«
دو  داشت.  جریان  شدت  به  »جنگ  می افزاید:  او 
و  آب  که  حالی  در  دلهره  و  ترس  هزاران  با  را  شب 
گرسنگی و تشنگی به سر بردیم.  برق قطع شده بود با 
گرسنگی به خوردن میوه های خشک و تر  به خاطر رفع 
که بیشتر ما را تهدید  عیدی متوسل شدیم، اما چیزی 
هم چنان  کوچه  به  کوچه  که  بود  جنگ  می کرد، 
ادامه داشت. از یکسو بمب افگن های دولتی مناطق 
دیگر  سوی  از  و  می کردند  بمباران  را  نا مشخص 
بودند  درگیر  باهم  دولتی  زمینی  نیروهای  و  طالب ها 
این وضعیت خیلی  آتش می گشودند.  روی هم  به  و 
اتمام  به  غذایی  مواد  وقتی  بود،  آورده  بار  را  نگرانی 
رسید، به خاطر نجات جان خویش تصمیم به فرار را 

کند.« نتوانست اجساد عزیزانش را دفن 
که نیالب به سر می برد، یکی دو مرد جوان  در اتاقی 
با  دهنش  در  و  نشسته اند  کهن سالی  زن  سر  باالی 
کنار این زن دوا های زیادی  قاشق چای می ریزند. در 

به چشم می خورد. 
که دار  در همین حال دل آغا یکی دیگر ازمهاجرین 
می گوید:  است،  کرده  رها  کندز  شهر  در  را  ندارش  و 
کندز  »من باشنده منطقه بندر امام صاحب در والیت 
که  هستم. آن روز در خانه آرام و آسوده نشسته بودیم 
شلیک  صدای  و  کرد  تغییر  امنیتی  وضعیت  گهان  نا
گلوله ها به شکل سبک و سنگین شنیده شد و سپس 
کسی جرات  گرفته اند. دگر  کندز را  که طالب ها  گفتند 
گرسنگی به جان آمده  که از خانه بدر شود. از  نکرد 
 100 الی   50 نان  دانه  ندرتا یک  آن حالت  در  بودیم، 
افغانی به فروش می رسید، اما آن را هم به دست آورده 
که از خانه به دنبال نان و  کسانی  نمی توانستیم، چون 
آب بیرون شده بودند، دوباره به خانه برنگشته بودند 
و اجساد شان در روی سرک افتاده بود. دو شب را با 
کردیم، چهره طالب ها را به چشم  وضعیت بد سپری 
داشتند.  کی  وحشتنا چهره های  آنان  دیدم؛  خویش 
آنان  بلند  پیراهن تنبان های  بلند،  بلند، ریش  مو های 
را از دیگر افراد متمایز ساخته بودند. آنان با زبان های 
دیگری چون عربی، ازبکی، اردو و زبان های دیگری 
شهر  به  وقتی  می کردند.  صحبت  نبودم  بلد  من  که 
کار نگرفتند، اما یکی  داخل شدند در شروع با مردم 
آزار  و  اذیت  به  دست  گروه ها  از  برخی  بعد  روز  دو 
می شد،  بسته  گلوله  به  دلیل  بدون  افراد  زدند.  مردم 
اموال خانه ها به غارت می رفت، مردان خانواده ها از 

کاستر  موتر  به وسیله  گزیر  نا بعد شب هنگام  گرفتیم. 
که بیش از 50 تن در آن جا داده شده بودند، حرکت 
و  داشتیم  بدی  وضعیت  موتر  درون  در  همه  کردیم. 
همه سنگینی یک دیگر را تحمل می کردیم، از راه قریه 
جات اول خان آباد و سپس به علی آباد و همان طور 
از راه جرخشک به طرف بغالن به پیش می رفتیم، تا 
کابل رسیدیم و نفس  این که بعد از یک شبانه روز به 
کابلیان  از  یکی  خانه  به  را  شب  همان  گرفتیم.  تازه 
به  فاطمه عزیز  وکیل خود  با  بعد  روز  و  کردیم  سپری 
کمک داد. دو روز بعد یکی  تماس شدیم، او وعده 
واقع  هوتل  یک  تا  شد  حاضر  قندهاری  تاجران  از 
وسایل  حدی  تا  و  بگیرد  کرایه  به  کابل  کمپنی  در 
کردند و تا امروز سه وقت غذا برای  آسایش ما را آماده 
نهاد های  و  دولت  سوی  از  ولی  می سازند.  آماده  ما 
کنون برای مهاجران  کمکی تا  کمک رسانی هیچ گونه 

صورت نگرفته است.«
کندز باقی مانده است  به گفته او، شوهرش هنوز هم در 
با  مردم  که  تلیفونی می گوید  تماس های مکرر  با  او  و 
وضعیت بدی به سر می برند و هنوز هم جنگ جریان 
کنار جاده ها و  کثر نقاط اجساد در  دارد. هنوز هم در ا

کوچه ها دیده می شوند.«
که دنبال نان  او می گوید: »یک تن از همسایه های ما 
مرمی  از  شلیک  توسط  بود،  رفته  چوک  به  خشک 
تا  رفت  جسدش  به دنبال  برادرش  سپس  رفت،  بین 
کشته شد، سپس  که او نیز  او را به خانه انتقال دهد 
کای این دوفرد به محل رفت تا دو جسد را انتقال  کا
اعضای  چهارمی  از  نفر  و  شد  کشته  نیز  او  اما  دهد، 
این خانواده نیز در آنجا زخم برداشت، ولی هنوز هم 

گلوله بسته می شد.  به  و  کشیده شده  بیرون  خانه ها 
کس را  گرفته بودند، هیچ  گروگان  آنان خانواده ها را 
نمی گذاشتند از خانه بدر شود. اما یک زمینه فراهم 
کردیم  شد تا ما یک موتر را مبلغ ده هزار افغانی پیدا 
تا خود را به شهر پلخمری برسانیم و بعد تا رسیدن به 

کردیم.« کابل 23 هزار افغانی پرداخت 
پتلون  که  جوان  پسران  باالی  گروه  »این  می گوید:  او 
 200 شفاخانه  در  می کردند.  شلیک  بودند،  پوشیده 
تجاوز  زنانه  بیماران  و  صحی  کارمندان  باالی  بستر 

کردند.«
تمام  که  است  دیگری  زن  سیما  حال  همین  در 
کاشانه  و  ازخانه  بی جا شدن شان  روی  افکارش 
که  بود  شب  دوی  »ساعت  می گوید:  او  می چرخید. 
کنده شنیده شد، ساعت ده صبح  صدای فیر های پرا
وضعیت بسیار وخیم شد و تمام دوکان ها بسته شد و 

مردم به خانه های خود پناه بردند. 
و  دولتی  نیروهای  می انداختند،  بمب  هواپیما ها 
طالب ها به شکل نا منظم درگیر شدند و این درگیری به 
کشانده شد. طالب ها در روز  کوچه ها و حتا خانه ها 
نخست سب استیشن های برق را هدف قرار دادند، 
گردید، من از این که دختران جوان  سپس آب نیز قطع 
به  را  شب  سه  بودم،  وضعیت  نگران  خیلی  داشتم، 
و  گذشتاندیم  گرسنگی  و  تشنگی  با  مشکل  بسیار 
وضعیت هر لحظه بدتر می گردید. بعد موتری را پیدا 
ک دشتی به جانب  از راه های بسیار خطرنا کردیم و 
بغالن در حرکت شدیم. در جاده ها اجساد زیادی به 
که  چشم می خوردند، از جمله یک مرد و زن جوان 
کرده بودند، در حالت فرار مورد هدف  تازه عروسی 
گرفتند و در مقابل چشمان ما نقش به  طالب ها قرار 
زمین شدند و جان سپردند. جسد این تازه عروس با 
ساخت.  متاثر  را  ما  همه  برهنه  سر  و  پریشان  موهای 
دیگر  برادر جوان  و  دیگر جسد های خواهر  در جای 
که آنان نیز می خواستند از جنگ  نیز به چشم خورد 
کنند. در یک پوسته طالب ها موتر ما امر به توقف  فرار 
کرد و طالب ها بسوی ما  فرار  از محل  اما دریور  شد، 
شلیک نمودند، اما به ما آسیب نرسید و از ساحه ی 

خطر بیرون شدیم.«
کرده و به  به گفته او،آنان تمام اموال خانه خود را رها 
که  کرده اند  دریافت  خبر  دیروز  ولی  کرد،  فرار  کابل 
برای شان  هیچ چیز  و  رفته  به سرقت  اموال شان  تمام 

باقی نمانده است.
گرسنگی  خطر  از  آن که  با  می گویند  مهاجران  این 
کابل  همین  در  آن هم  با  اما  کرده اند،  فرار  جنگ  و 
کنون دولت و  تا  با مشکالت زیادی روبه رو  اند و  نیز 

کمک نکرده اند. کمک رسانی برای آنان  نهاد های 
که دارای شش فرزند قد و نیم قد  حمیده زنی است 
از وضعیت  فراوان  او ضمن چشم دیدهای  می باشد. 
جاده ها  کنار  در  اجساد  دیدن  و  کندز  مردم  بد 
هزار  تنها 8  کردیم  فرار  کندز  از  که  »زمانی  می گوید: 
افغانی در خانه داشتیم، یک موتر را به بسیار مشکل 
گزافی از ما می خواست تا ما را  کردیم، اما او پول  پیدا 
از خطر دور سازد، اما نزد ما پول بیشتر وجود نداشت، 
نزدت  را  فرزندم  یک  که  گفتم  برایش  تضرع  با  بعد 
پیدا  پول  برایت  بعد  برسیم  کابل  به  تا  می گذارم  گرو 
این مبلغ  به  راننده  که  می کنیم، نمی دانم چطور شد 
خبر  رسیدیم  کابل  به  وقتی  شد.  ما  انتقال  به  حاضر 
کمک می کند  کندز  که یک تاجر به مهاجرین  شدیم 
و جای بود و باش آماده می سازد. بعد به این پالزا جا 
گرسنگی و تشنگی نجات  به جا شدیم. در این جا از 
یافتیم، اما از این که از طرف شب هوا سرد شده است، 
گرم  لباس  آنان  شده  اند،  بغل  و  سینه  فرزندانم  تمام 

ندارند. 
اما  نکرده است،  ما  برای  کمک  نیز هیچ گونه  دولت 
برای  سقف  کردن  مهیا  ضمن  قندهاری  تاجر  این 
زندگی، نان و غذای ما را آماده می کند، به هر خانواده 
که این ها  کمپل داده اند  فقط چهار تشک و دو عدد 
خانواده  چهار  یا  سه  اتاق  هر  در  چون  نیست،  کافی 
دست  از  را  مان  چیز  همه  ما  شده اند.  جایگزین 
کنون از دولت نیز ناامید شده ایم، چون  داده ایم، اما ا
که  کسی است  کمک برای ما نکرده است. آیا  اصال 

کندزیان برسد؟« به داد 

 سهیال وداع خموش
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و  ناتو  سوریه،  بحران  قبال  در  پوتین،  والدیمیر  موضع 
هواپیما ها  است.  کرده  روبه رو  مشکل  با  را  متحده  ایاالت 
و  مواضع  داعش،  گروه  بر  عالوه  روسی،  موشک های  و 
به  و  داده  قرار  هدف  نیز  را  سوریه«  آزاد  »ارتش  سنگرهای 
شدت می کوبد. ارتش آزاد سوریه را ایاالت متحده آموزش 
جنگی و نظامی  داده است. وقتی سروکله داعش در عراق 
گزینه  و سوریه پیدا شد، رهبران دولت ایاالت متحده، با دو 
گروه داعش در عراق و سوریه  روبه رو بودند، یا باید به قلمرو 
سرباز می فرستاد، یا مخالفان داعش را مسلح می کرد. بارک 

کرد.  گزینه دوم را انتخاب  اوباما 
گر به سوریه و عراق  که ا گفت  اوباما همین چند روز پیش 
نبرد  یک  گرفتار  دیگر  بار  متحده  ایاالت  می فرستاد،  نیرو 
نمی توانست  متحده  ایاالت  می شد.  بی پایان  فرسایشی 
است.  تهران  متحد  اسد  بشار  کند.  حمایت  اسد  بشار  از 
به نقض حقوق بشر در شروع  را  آقای اسد  ایاالت متحده 
حمایت  بنابراین  کرد.  متهم   2011 سال  در  سوریه  بحران 
متحده  ایاالت  بود.  ناممکن  متحده  ایاالت  برای  اسد  از 
کند  گرفت تا مخالفان میانه رو بشار اسد را مسلح  تصمیم 
و با بمباران مواضع داعش، به این مخالفان فرصت بدهد 
کنند.  کنترول داعش را تسخیر  کنند و قلمرو زیر  تا پیشروی 
درازمدت  در  متحدانش،  و  متحده  ایاالت  حتما 
اما  شود.  اسد  جانشین  سوریه  آزاد  ارتش  تا  می خواستند 
برای  نتوانستند،  اسد،  بشار  میانه رو  اصطالح  به  مخالفان 
امریکا  کمک های  از  و  بسازند  اجتماعی  پایگاه  خودشان 
النصره و داعش،  کنند. جبهه  برای تسخیر قلمرو استفاده 
و  ایاالت متحده  بمباران های  و  به روز قوت می گرفت  روز 
متحدانش هم نتوانست، جلو پیشروی های آنان را بگیرد. 
داعش و جبهه النصره به صورت آهسته و خزنده، در قلمرو 
سوریه مشغول پیشروی بودند. حتا حاال هم نیروهای وفا دار 
به خالفت خود خوانده ی ابوبکر البغدادی در شهر حلب 

کرده اند.  سوریه پیشروی 
گروه  و  البغدادی  ابوبکر  خالفت  گروه  پیشروی های 
که وابسته به القاعده است، مسکو را نگران  جبهه النصره 
ساخت. اسد تنها متحد مسکو در خاورمیانه است. روسیه 
باز مستقر  از دیر  را  ناوخودش  رزم  در آب های سوریه یک 
کند، نه تنها این که مسکو تنها  گر اسد سقوط  کرده است. ا
نظامی   پایگاه  بلکه  می بازد،  را  خود  خاورمیانه ای  متحد 
بر  عالوه  می دهد.  دست  از  نیز  سوریه  آب های  در  را  خود 
این ها، تقویت داعش نیز برای روسیه، تهدید جدی است. 
از  شماری  هستند.  سنی مذهب  روسیه  مسلمانان  بیشتر 

مسلمانان روسیه مجذوب تبلیغات داعش شده اند. 
جنگجوی  هزار  حدود  که  می دهد  رسمی  نشان  آمارهای 
کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای  داعش، از روسیه و 
اورال هستند. این نیروها برای امنیت روسیه تهدید جدی 
کند و مسکو پایگاه دریایی اش  گر بشار اسد سقوط  است. ا
که این  را در آب های سوریه از دست بدهد، بعید نیست 

کشورهای آسیای میانه مارش  جنگجویان به سوی روسیه و 
کنند. روسیه چنین تجربه ای نیز دارد. مسکو در سال 1989 
کرد.  رها  تنها  تقریبا  را  کابل  در  نجیب  کتر  دا حکومت 
که خواستار  کتر نجیب  مسکو در آن زمان به التماس های دا
حضور محدود نظامی  روسیه در افغانستان توجهی نکرد و 
گندم،  که حکومت نجیب را با ارسال مهمات و  فکر می کرد 
کند، جنگ به  گر این حکومت سقوط هم  حفظ می کند و ا

کشانده نمی شود.  آسیای میانه 
کتر نجیب، جنگ  اما وضعیت برعکس شد. با سقوط دا
و به چچن  فراتر رفت  میانه هم  کشورهای آسیای  قلمرو  از 
نمی خواهد  مسکو  که  می رسد  به نظر  رسید.  داغستان  و 
به همین  با سقوط اسد تکرار شود.  بار دیگر  چنین چیزی 
سوریه  به  را  هواپیماهایش  و  ویژه  نیروهای  روسیه  دلیل 
با  هم  امریکا  و  ناتو  کنند.  دفاع  اسد  از  تا  است  فرستاده 
دونالد  ندارند.  مشکل  چندان  داعش  با  روسیه  مبارزه 
امریکا  برتر حزب جمهوری خواه  نامزدهای  از  ترامپ یکی 
که با  کشور، به روشنی می گوید  برای ریاست جمهوری آن 
ماموریت نیروهای روسی در سوریه هیچ مشکلی ندارد، اما 
مشکل ناتو و امریکا با روش مبارزه روسیه با داعش است. 
آقای  حکومت  و  ارتش  تقویت  طریق  از  می خواهد  مسکو 

بشار اسد با داعش بجنگد. 
به صورت  سوریه،  آزاد  ارتش  قراردادن  هدف  با  روسیه 
قرار  خود  دشمن  را  اسد  مسلح  مخالف  هر  شده،  نااعالم 
داده است. روسیه می خواهد تمام مخالفان اسد را سرکوب 
برای  را  زمینه  اسد،  ارتش  از  هوایی  حمایت  با  بعد  و  کند 
که در اختیار داعش  از سوریه  بازپس گیری آن بخش های 
مثل  منطقه  قدرت های  و  امریکا  ناتو،  کند.  فراهم  است، 
عربستان، قطر و ترکیه، هیچ کدام به تقویت اسد و بقای او 

موافق نیستند. 
پوتین پشتوانه مردم روسیه با خود دارد. عالوه بر این، جنگ 
گرم  رسانه ای و تبلیغاتی را نیز روسیه به نحوی به نفع خود 
ضد  جهانی  ایتالف  به  که  است  گفته  پوتین  است.  کرده 
ایتالف  بمباران  می گوید  پوتین  آقای  نمی پیوندد.  داعش 
مبنای  بر  سوریه،  و  عراق  قلمرو  بر  داعش  ضد  بین  المللی 
سوی  از  و  نیست  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  مجوز 
عضویت  قطر  و  عربستان  کشورهای  ایتالف  این  در  دیگر 
شد.  داعش  تقویت  سبب  سیاست های شان،  که  دارند  
این دولت  و  پوتین می گوید اسد رییس یک دولت است 
کمک نظامی  خواسته است. اسد هنوز هم در سازمان  از  او 
است  شده  سبب  وضعیت  این  دارد.  نماینده  متحد  ملل 
سازمان  مخالفت  با  سوریه،  در  نظامی  روسیه  حضور  که 
نظامیان شوروی  زمان حضور  در  نشود.  مواجه  متحد  ملل 
قطع نامه ای  سال  هر  متحد،  ملل  سازمان  افغانستان،  در 
علیه مسکو صادر می کرد، اما حاال پوتین با چنین مشکلی 
که مسکو حکومت آقای اسد  روبه رو نیست. به نظر می رسد 

کرده است.  را تقریبا بیمه 

گزارش  ابهام های 
وزارت صحت  فردوس

کتوبر  در هفته جاری وزیر صحت عامه به مناسبت 10 ا
میزان  زمینه  در  را  آماری  روان،  صحت  جهانی  روز 
این که  بر  مبنی  کرد  اعالم  افغانستان  در  روانی  بیماران 
دچار  کشور  این  در  خانم ها  از  درصد   ۷۲ حدود  در 
افسردگی و ۶۰ درصد از مردان دچار بیماری  اضطراب 
از  استرس پس  اختالل  وزیر صحت هم چنین  هستند. 
افغانستان دانست.  در  را سومین اختالل شایع  سانحه 
زنان  در  افسردگی  شیوع  میزان  مورد  در  اعالم شده  آمار 
افکار عمومی  را در  و اضطراب در بین مردان سواالتی 
به همین  و  این حد  تا  واقعا  ما  آیا حال  ایجاد می کند. 
گستردگی بد است؟  این افسردگی و اضطراب دقیقا چه 

هستند و چه اثراتی دارند؟ و...
گزارش و آمار اعالم شده  ابهام های جدی در مورد این 
وزارت  است  مطلوب  که  ابهام هایی  دارد.  وجود 
است  این  نکته  اولین  بدهد.  توضیح  آن ها  به  صحت 
که بسیاری از مردم اصوال درک درست و شفافی نسبت 
می پرسم:  مراجعانم  از  که  زمانی  ندارند.  افسردگی  به 
بسیاری  داشته ای؟  هم  افسردگی  تجربه  گذشته  در  آیا 
یا  چیست؟  افسردگی  می پرسد  تعجب  با  آنان  از 
کجا باید بفهمم افسردگی دارم یا  می گویند نمی دانم از 
موضوع  تشویش  و  اضطرابی  اختالالت  مورد  در  خیر؟ 
در  بیشتر  تشویش  اثرات  چون  است،  ساده تر  مقداری 
می دهد  نشان  را  خودش  جسمی  ناخوشایند  تغییرات 

لذا  است.  شناسایی تر  قابل  و  ملموس تر  مردم  برای  و 
که آیا  فرد راحت تر می تواند به این سوال جواب بدهد 

تشویش داشته یا خیر؟ 
صرفا  آماری  جامعه  از  گرفته  صورت  تحقیق  گر  ا حال 
بر اساس خود اظهاری و سوال مستقیم از مردم در مورد 
گفت نمی توان نتایج  گرفته باشد باید  افسردگی صورت 
که  چرا  دانست.  استناد  قابل  چندان  را  آمده  به دست 
اصوال تشخیص و تمیز افسردگی از بسیاری ویژگی های 
خلقی ناخوشایند توسط خود فرد به راحتی امکان پذیر 
از  استفاده  با  تحقیق  این که  پذیرش  و  باور  نیست. 
اختالالت  سنجش  روایی  و  اعتبار  با  پرسش نامه ای 
گزارش شده )افسردگی- تشویش و استرس پس  روانی 
که اصل  از سانحه( انجام شده باشد دشوار است. چرا 
که چنین توانایی را در  تهیه و هنجار یابی پرسش نامه ای 
فرهنگ افغانستان داشته باشد در حد یک پروژه ملی 
که واقعیت های موجود در وزارت صحت و  خواهد بود 
سایر موسسات تحقیقی چنین دست آوردی را نمی تواند 
کشور موجود است.  کند. هرچند ظرفیت آن در  ایجاد 
وزارت  است  بهتر  باشد  واقعی  گزارش  این  چنانچه 
کشور در قالب  صحت مستندات آن را به جامعه علمی 

کند. کنفرانسی علمی ارایه  مقاله یا 
به نظر می رسد آمار اعالم شده نه بر پایه تحقیقی آماری 
گمانی  و  بلکه حدس  استاندارهای علمی،  بر  و متکی 

کنده از  گزارشات و آمارهای پرا است برگرفته از پاره ای 
که به اقتضای مناسبت روز جهانی  کز صحی  برخی مرا
این  تنظیم شده است. هرچند  و  تهیه  روانی  بهداشت 
حدسیات )نه تحقیقات( می تواند به واقعیت نزدیک 
وزارت  نیست.  علمی  و  دقیق  واقعی،  طبیعتا  اما  باشد 
صحت نیز نباید آن را به این صورت با عدد و رقم مطرح 
کند. هرچند ضرورت انجام تحقیقات جامع، علمی و 
احساس  شدت  به  زمینه  این  در  اعتماد  و  استناد  قابل 
می شود و از برنامه های بسیار مفید این وزرات می تواند 

باشد.
کرد وضع صحت  نکته دیگر این که وزیر صحت اعالم 
کشور های منطقه در شرایط  کشور ما نسبت به  روان در 
بهتری قرار دارد. این نظر از چند لحاظ قابل نقد است. 
که از سیستم منظم تری در  کشوری  گر ایران را به عنوان  ا
بیماری های  آسیب شناسی  آماری  خصوص تحقیقات 
به  توجه  با  بگیریم،  نظر  در  است   خوردار  بر  روانی 
این که درصد شیوع اختالالت روانی در ایران 8 درصد 
ابتال  میزان  این حال  با  باالتر است  میانگین جهانی  از 
که 23.4  به بیماری های روانی در ایران نشان می دهد 
درصد مردم به این بیماری ها مبتال هستند. حال چطور 
کشورهای منطقه  افغانستان با آمار اعالم شده از متوسط 

شرایط بهتری دارد؟ 
که، آنچه وزیر صحت به عنوان تحلیل  نکته دیگر این 

در مورد علت پایین بودن میزان بیماری های روانی در 
کردند داشتن تفکر  کشور ها ارایه  جامعه نسبت به سایر 
بود.  افغانستان  جامعه  در  مذهبی  و  دینی  زمینه های  و 
که تفکر دینی و مذهبی مکانیزم های  این درست است 
کامی ها، فجایع  کارآمدی را در مواجه با نا دفاعی مفید و 
و استرس ها و مشکالت زندگی ایجاد می کند اما این سد 
که بتواند مانع بروز بیماری های  آنقدر قدرتمند نیست 
مذهبی  زمینه های  خود  این که  از  گذشته  شود.  روانی 
می تواند در اختالالتی مانند وسواس عامل تشدید کننده 
باشد. وسواس های فکری و رفتاری از اختالالت شایع 
آن  در  مذهبی  محتوای  اتفاقا  که  است  افغانستان  در 

بسیار برجسته است. 
صحت  وزارت  مسووالن  گر  ا بود  خواهد  مطلوب 
گزارش ها در رسانه ها  مسووالنه تر و علمی تر نسبت با ارایه 
مناسبتی  و  رسانه ای  آمارهای  و  گزارش ها  کنند.  عمل 
گر وزیر  کشور حل نمی کند. ا هیچ مشکلی را از صحت 
صحت  سال  شعار  بر  رسانه  در  را  خود  کید  تا صحت 
بسیار  روز  این  رسانه ای  اثرات  می کرد،  معطوف  روان 
روان  صحت  جهانی  روز  امسال  شعار  می بود.  بیشتر 
که واقعا جامعه  )احترام به بیماران روانی( پیامی است 
کید آن از سوی وزیر  ما به آن نیاز دارد و شنیده شدن و تا
محترم صحت می توانست سواالت و بحث های بسیار 

کند. مفیدتری را در جامعه و رسانه ها ایجاد 

  سید روح اهلل رضوانی، ماستر روانشناسی
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این یکی  بسته اند.  امنیتی کمر همت  قوای دفاعی و 
ثمره  متعال،  عنایات خداوند  و  الهی  موهبت های  از 
خون شهیدان، قربانیان بی گناه مردم و پرسونل امنیتی 
کشور و دعای خیر مردم افغانستان است که علی رغم 
پنجم،  فعالیت های ستون  و  جنگ های شدید روانی 
جوانان  و  مستحکم  پایدار،  امنیتی  و  دفاعی  قوای 

کشور با شور و انگیزه وارد صفوف آن می شوند.
پس همه بدانیم و دشمنان هم بدانند که قوای دفاعی 
و امنیتی در مرحله اقتدار و استحکام خود رسیده و 
امروز در  باد و طوفان آن را نمی لرزاند.  دیگر هیچ 
با پالن و  نبرد جریان دارد. دشمن  جای جای وطن 
برنامه وسیع با حمایت باداران خارجی خود از گرد و 
گوشه دنیا جمع شده و با امکانات کالن و پول های 
بی شمار وارد جنگ شده اند هدف شوم و نیت پلید 
بین  از  کشور،  بربادی  نظام،  سقوط  شیطانی شان  و 
از  و  نوین  فصل  ارزش های  و  دست آوردها  بردن 
می باشد.  استقالل کشور  و  ملی  بردن حاکمیت  بین 
آنان نه به ولسوالی ها کار دارند و نه به چند والیت 
قرار  را هدف  ما  و جان  نظام  استقالل،  بلکه عزت، 
داده اند. رزمندگان فداکار نیروهای دفاعی و امنیتی 
مخصوصا اردوی ملی و کوماندوها و قطعات خاص 
ما در تمام این سرزمین با این دشمن غدار می جنگند 
خفاش  و  موش  مانند  که  کناری  و  گوشه  هر  از  و 
دفاعی  قوای  دلیرمردان  رسیدن  با  می آورند  در  سر 
و امنیتی یا راهی جهنم می شوند و یا در سوراخ های 

خود می خزند.
امنیتی  و  قوای دفاعی  این است که  اساسی من  پیام 
مورد تهاجم وسیع تبلیغاتی و روانی قرار گرفته است 
آخرین  می کند  سعی  توان  تمام  با  دارد  دشمن  و 

ضربه ها خود را بزند.
پس الزم و ضروریست تا با اتکا به ذات پروردگار 
چنان که  برادری  و  اخوت  همدلی،  وحدت،  یکتا، 
 ِ اللهّ بَِحبِْل  »َواْعتَِصُمواْ  فرموده:  امر  سبحان  خدای 
در یک  آهنین  عزم  و  اراده  با  و  قُواْ«  تََفرَّ َواَل  َجِمیًعا 
داده  فرمان  یکتا  خداوند  که  آن گونه  واحد  صف 
َصفًّا  َسبِیلِِه  فِي  یَُقاتِلُوَن  َِّذیَن  ال یُِحبُّ   َ اللَّ »إِنَّ  است: 
َُّهم بُنیَاٌن مَّْرُصوٌص« در برابر دشمن و این هجوم  َکَأن
که  نگذاریم  و  برخیزیم  مقابله  به  روانی  و  تبلیغاتی 
وطن، خانه و سرزمین ما ویران شود و مردم مظلوم 
و رنجدیده و صبور ما پریشان و ناامید و آواره دیار 

غربت گردند.
2. در تمام کشور ها و نظام های جهان، چه نظام های 
نیمه  و  ملیتا ریستی  نظام های  چه  دموکراتیک، 
سازمانی  خصایص  به  نظامی  نظر  قوای  ملیتاریستی، 
خود دارای جایگاه ویژه بوده از حرمت و محرمیت، 
ارزش ها و شاخص های خاص برخوردار می باشد و 
دارای خطوط قرمز، مرز و حد معین  است که هیچ 

نهاد و فردی در یک کشور نباید از آن عبور کند.
در بسیاری از کشور ها شهروندان آن جایگاه خاص به 
قوای مسلح خود قایل می باشند. در برخی از کشور ها 
و  مطبوعاتی  و  لفظی  تعرض  کوچک ترین  اصال 
و  شده  پنداشته  جرم  نظامی  سکتورهای  علیه  انتقاد 
الحمدالل  افغانستان  در  می کنند  جدی  برخود  آن  با 
مردم خوب و شریف ما به قوای دفاعی و امنیتی شان 
احترام داشته و هر روز در مساجد و تکایا و محافل 
دست به دعا به پیشگاه پروردگار عالم برای پیروزی 

قوای نظامی  و امنیتی شان دارند.
از نظر دین مبین اسالم نیرو های دفاعی و نظامی  نیز 

پشوای  زیبای  کالم  در  که  دارند  بلند  بسی  جایگاه 
این  )ع(  طالب  ابی  ابن  علی  اسالم حضرت  بزرگ 
 ِ اللَّ بِإذِن  »فالُجنُُود  است:  تعریف شده  جایگاه چنین 
ُسبُُل  َو  یِن  الدِّ ِعزُّ َو   ، الُوالةِ  َزیُن  َو  عیَِّة،  الرَّ ُحُصوُن 
ِعیُِّة إالهّ بِِهم« )لشکریان به اذن  اأَلمِن َو لَیَس تَُقوُم الرَّ
خداوند دژ مردم، زینت زمامداران، عزت دین و راه 
امن می باشند و کار رعیت جز با آنان سامان نپذیرد(

دارند  رسانه ها  برخی  و  نهادها  افراد،  تعداد  اما یک 
به طور آگاهانه یا نا آگاهانه از خطوط سرخ و حد و 
حدود در برابر قوای نظامی  کشور عبور نموده و این 
برج و باروی عزت و اقتدار کشور را مورد تخریش 

و تضعیف قرار داده اند.
باید این رویکرد تغیر کند. تمام ساختارهای کشور، 
نهادهای سیاسی- دینی- اجتماعی- مدنی و رسانه ها 
و شهروندان عزیز به قوای دفاعی و امنیتی ارزش و 
حرمت گذاشته و مورد تشویق و حمایت قرار دهند 

و همه خطوط قرمز را مراعات کنند.
سخت ترین  در  که  افسران  و  بریدمالن  سربازان، 
از  دور  سال ها  و  ماه ها  جغرافیایی  و  جوی  شرایط 
پوسته ها  در  روز  و  وطن شب  جای  جای  در  خانه، 
بعضی  به خاطر  نباید  دارند،  قرار  دفاع  سنگر های  و 
انتقاد هایی که روی برخی از اعضای رهبری این قوا 
گیرند.  قرار  اجحاف  و  تخریش  مورد  می شود  پیدا 
البته بدون تردید اگر بعضی از منسوبین قوای مسلح 
و پولیس از اصول و پرنسیب ها عدول نموده و دست 
و  قانوی  پیگرد  مورد  باید  بزنند  خالف کاری  به 
به  آن  خالف کاری  نباید  ولی  گیرند  قرار  مجازات 

همه نیروهای امنیتی نسبت داده شود.
سطوح  از  بعضی  در  مشکالت  و  نواقصات  بعضی 
قوای دفاعی و امنیتی وجود دارد، برخی از اجراات 
آن  اصالح  مورد  در  ولی  نباشد،  کننده  قانع  ممکن 
راه ها و شیوه های درست، منطقی و عقالنی در پیش 
گرفته شود و نباید انتقاد و اعتراض و یا برخوردهای 
ما سبب تضعیف روحی، دل دقی و ناامیدی پرسونل 

و منسوبین ما شود.
پس باید همه متوجه این مساله مهم باشیم و این یکی 
خدشه دار  نباید  که  است  جدی  سرخ های  خط  از 

شود.
از کشور و  نمی تواند  3. هیچ قوت و ساختار دیگر 
نظام دفاع کند و هیچ تشکیل نظامی  و گروه مسلح 
خارج از چوکات اردو، پولیس و امنیت نه کارایی 
نه به صالح مملکت و مردم است. هم چنان  دارد و 
تمامی  محافظین  باید  ملی  امنیت  و  داخله  وزارت 
رهبران  وکال،  نظام،  بیرون  و  داخل   شخصیت های 
را نورماتیف و قانونمند سازند و تشکیل و پرسونلی 
رسمی  معین  به طور  می کند  ایجاب  ایشان  برای  که 
گردیده و در قطعه رجال برجسته تنظیم گردد تا یک 
تعداد افراد و اشخاص که ایجاب داشتن محافظ را 
نمی کند از این مساله استفاده سوء ننموده و با خود 

ده ها و صد ها مسلح را یدک نکشند.
در صورتی که ضرورت باشد و شرایط ایجاب کند، 
مجاهدین عزیز که تجارب خوب در دفاع از وطن 
دارند و هم چنان گروه های داوطلب و بسیج مردمی 
 همه باید در یک روند و سازوکار منظم در چوکات 
قوای دفاعی و امنیتی رسمی  کشور تنظیم شود و از 

توان و تجارب شان استفاده شود.
ایجاب  کشور  امنیتی  وضعیت  داشت  نظر  در  با   .4
کشور  امنیتی  و  دفاعی  قوای  تشکیالت  تا  می کند 
از نظر کمیت  پولیس ملی  اردوی ملی و  مخصوصا 
و تجهیزات ارتقا داده شود که البته در زمینه تالش 
بر  قوای مسلح  اعلی  قوماندانی  رهبری دولت و سر 
قابلیت عالی  به  امنیتی کشور  و  دفاعی  قوای  این که 
و  امکانات حربی، تجهیزات، سالح  نظر  از  و  برسد 
وسایط و طیارات اکمال اساسی  و در حد مطلوب 
قوای  نزدیک  آینده  در  انشاءالل  دارد،  جریان  شود 
دفاعی و امنیتی به یک سلسله قابلیت ها و انکشافات 

خوبی دست خواهد یافت.
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همراه بوده است و اما آنچه به طور قطع می توان گفت 
این است که امروز جمهوری اسالمی  افغانستان یک 
سازمانی  خصایص  دارای  و  حرفوی   منظم،  ارتش 
نظامی  با کمیت ۱۹۵ هزار دارد و نیز پولیس ملی و 
رسمی  بنیاد  ساختار  یک  چارچوب  در  ملی  امنیت 

گذاشته شده است.
گرفتن  امنیتی  و  دفاعی  قوای  آزمون  بزرگ ترین 
مسوولیت های امنیتی از قوای بین المللی بود که این 
که یک چالش  سیاسی  انتقال  با  شد  همزمان  انتقال 
بزرگ را فراراه این قوا قرار داد، اما علی رغم تردیدها  
این نیروها توانستند از این آزمون سخت، سربلند و 
تا  تاسیس  بدو  از  ملی  اردوی  آیند.  بیرون  پیروز 
اکنون  به تعداد ۱700000 تحرکات اپراسونی شامل  
اجرا  گزمه   و  امنیتی  جنگی،  محاربوی،  وظایف 
نموده است و در تامین همه رویدادهای ملی طی ۱3 

سال گذشته نقش بنیادی ایفا کرده است.
بنیان گذاران  از  یکی  منحیث  کوتاه  نوشته  این  در 
اردوی ملی و اعضای رهبری قوای دفاعی و امنیتی 
پیشگاه  به  را  خویش  تکلیف  و  مسوولیت  خواستم 
خدا، مردم و تاریخ  ادا کرده و مسایل ذیل را سخت 

تاکید و یادآوری کنم:
فصل  یک  آغاز  از  همه  قبال  که  داریم  یاد  به   .۱
حتا  و  می گفتیم   20۱4 از  پس  مخصوصا  و  خونین 
در بحث های برخی صاحب نظران، افراد و اشخاص 
رانده  سخن  کشور  تجزیه  و  هرج  و مرج  سقوط،  از 
و  سوء  تبلیغ  آن  از  بعد  و   20۱4 از  چنان  و  می شد 
سیاه شد که مردم در یک فضای یاس و ناامیدی قرار 
مادی  سرمایه های  فرار  اقتصادی،  بحران  و  گرفتند 
از  دیدیم که  اما  باالثر آن شروع گردید.  معنوی  و 
نداد.  هیچ کدام رخ  هولناک  پیش بینی های  همه  آن 
البته برخی مشکالت در برخی مسایل کشور به وجود 
آمد: جنگ ها توسعه پیدا کرد، ناامنی ها در بعضی از 
نقاط کشور افزایش یافت، اما قوای دفاعی و امنیتی 
که  خارجی  و  داخلی  تبلیغات  و  فشارها  علی رغم 
روح روان شان را متاثر می ساخت با اقتدار و شهامت 
در میدان ایستاد و در برابر دشمنان سفاک و غدار و 
باداران و حامیان خارجی شان رزمید و هرگز اجازه 
باداران  استراتژی  عمق  و  پلید شان  اهداف  که  نداد 

خارجی شان در افغانستان عملی و پیاده شود. 
امروز تمام مراکز تعلیم و تربیه و جلب و جذب پر 
به خاطر حس دینی  اکثرشان  از داوطلبانی است که 
صفوف  به  پیوستن  برای  داوطلبانه  وطن دوستی  و 

امنیتی کشور در سال ۱38۱ تاسیس  قوای دفاعی و 
تشکیالتی  اداری،  ساختار های  سیستم ها،  تمام  شد. 
ساختارهای  و  سیستم  مطابق  نو  از  آن  ریفورمی   و 
اردوی  گردید.  بنا  و  عیار  جهان  در  معمول  جدید 
ملی از یک کندک آغاز و امروز دارای 8 قرارگاه 
اردوی  قول   6 استراتژیک،  سطح  در  قوماندانی  و 
زمینی، ۱ قول اردوی هوایی، 3 فرقه مستقل، قطعات 
خاص، ضربتی و  کوماندو می باشد. قطعات خاص 
قطعات  بهترین  از  یکی  ملی  اردوی  کوماندوی  و 
برخوردار  خوبی  قابلیت  از  و  بوده  منطقه  سطح  در 
می باشد؛ در هر کجا که به وظیفه اعزام شده پیروز 
میدان بوده اند. نیز تک تک منسوبین اردوی ملی از 

غیرت و شهامت قابل تمجید برخورداراند.
و  بریدمالن  سربازان،  مسلکی  تربیه  و  تعلیم  مراکز 
نظامی، کورس های  افسران و مراکز تحصیلی عالی 
در  تحصیلی  تعلیمی  و  متعدد  برنامه های  و  مسلکی 
و  شده  ایجاد  منظم  جهان  و  منطقه  ارتش های  حد 

به طور دوامدار فعالیت و تولید می کنند.
تربیه مسلکی در مرحله  تعلیم و  نظر  از  اردوی ملی 
جدید  نسل  تربیه  و  تولید  دارد،  قرار  عالی  بسیار 
جوان  مسلکی  منصب  صاحب  و  افسر  هزار  ده ها 
و  دولت  مردم،  افتخار  و  آورد  دست  بزرگ ترین 
کشور ما است. من باور دارم که افسران عزیز جدید 
حزبی،  سیاسی،  تعلقات  همه  از  بدور  ما  جوان  و 
و  روحیه  یک  با  گذشته  تنگ  اندیشه های  و  سمتی 
اندیشه باز ملی و اسالمی  رشد یافته و تعلیم و تربیه 
شده اند. این خیلی مهم است مخصوصا برای کشور 
ساختار های  و  جریانات  تحوالت،  رژیم ها،  که  ما 
متعدد را پشت سر گذاشته و هر رژیمی  مطابق میل و 

اهداف خود عمل کرده است.
ثروت  یک  افسران  و  صاحب منصبان  جدید  نسل 
حمایت  و  تقویه  حفظ،  باید  که  است  ملی  بزرگ 
کاری  موقعیت های  و  موقف  در  این  از  پس  شوند. 
موثر تعیین و توظیف گردند؛ به نظر من کارایی شان 
از افسران سابقه بهتر و بیشتر خواهد بود فقط نیاز به 

راهنمایی، شانس دادن و رهبری سالم دارند.
با  درخشیدند.  خوب  نیز  ما  بریدمالن  و  سربازان 
وظیفه  اشتیاق  و  شوق  تعهد،  عالی،   انگیزه  مورال، 
اجرا نمودند که الزم است دست و بازوان پر توان شان 

را بوسه زنیم و به شجاعت شان ببالیم.
ایجاد  هنگام  از  راه  میان  در  امنیتی  قوای  گرچند 
ضعف  و  قوت  فرود،  و  فراز  چالش ها،  با  تا کنون 

از خط سرخ های قوای دفاعی
 و امنیتی کشور نباید عبور کنیم

 دگرجنرال بازمحمد جوهری، معاون وزارت دفاع ملی 
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 ظفرشاه رویی
 دای چوبانی
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همه جانبه را به مردم و دولت ارایه کند تا بدانیم که در 
کندز چه واقع گردیده، چگونه اصالحات آورده شود 
و از این تجربه در آینده چگونه استفاده صورت گیرد.«
میزان، در  اعضای هیات حقیقت یاب روز دوشنبه، 20 
یک کنفرانس خبری اعالم کردند که آنان بدون این که 
تحت تاثیر مسایل قومی و سمتی قرار گیرند، به صورت 
بررسی خواهند  را  کندز  عوامل سقوط شهر  واقع بینانه 

کرد. 
آنان  که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  صالح  امراهلل 
روز  چند  و  کرده  مشخص  را  خود  کاری  برنامه های 
بعد به والیت های کندز، بغالن و تخار نیز سفر می کنند. 
آقای صالح افزود که براساس فرمان رییس جمهور، تمام 
مسووالن دولتی مکلفیت دارند تا اسناد و شواهد الزم را 
در مورد کندز در اختیار اعضای این هیات قرار دهند. 
امراهلل صالح می گوید کار این هیات شامل جمع آوری 
و  اطالعات  تحلیل  و  ساحه  به  سفر  اطالعات،  و  اسناد 

اسناد جمع آوری شده می شود. 
امراهلل صالح افزود که ممکن برخی از مسووالن دولتی 
به  باشند، دست  که در سقوط شهر کندز دست داشته 
تخریب اسناد و شواهد بزنند، اما به گفته ی او، اعضای 
تا  از شیوه های دیگری کار خواهند گرفت  هیات  این 
ببرند. آقای صالح گفت: »اگر  بتوانند به واقعیت ها پی  
اگر  و  مجرم اند  بزنند  اسناد  تخریب  به  دست  کسانی 

اسناد را تخریب بکنند هم مجرم هستند.« 

نخستین دور گفتگوهای رسمی صلح میان گروه طالبان 
و هیات رسمی اعزامی از سوی حکومت افغانستان در ماه 
سرطان گذشته در پاکستان برگزار شد. نمایندگان چین 

و امریکا هم در این نشست حضور داشتند.
آن  از  پس  ماه  یک  گفتگوها  این  دوم  دور  بود  قرار 
تاریخ برگزار شود، اما با فاش شدن خبر مرگ مال عمر 
رهبر پیشین گروه طالبان، روند رسمی گفتگوهای صلح 
از سرگیری  برای  تاکنون زمان مشخصی  متوقف شد و 

این روند اعالم نشده است.
رهبر  عنوان  به  منصور  اختر  مال  انتخاب  از  پس  اندکی 
جدید گروه طالبان، این گروه یک پیام صوتی منسوب 
به آقای منصور را منتشر کرد که در آن گفت وگوهای 
تا  »ادامه جهاد  از  و  می خواند  تبلیغات دشمنان  را  صلح 
استقرار یک نظام اسالمی« در افغانستان سخن می گفت.

از  منزل  به  »رسیدن  پیام صوتی  این  ادامه  در  او  هرچند 
راه گفتگو یا دعوت در چارچوب شریعت« را نیز ممکن 

در همین حال، فاروق وردک می گوید که آنان به اسناد 
اصلی سقوط  عوامل  برای روشن شدن  و شواهد الزم 
شهر کندز دسترسی دارند و با استفاده از آن »به عمق« 
ماجرا داخل خواهند شد. آقای وردک گفت: »ما دنبال 
معلومات بازاری و کوچه  ای نمی گردیم و به عمق قضیه 
وظیفه  »اصل  افزود:  هم چنین  وی  می رسانیم.«  را  خود 
ما این است تا پیدا کنیم که حوادث و پیامدهای وقایع 
المناک کندز توطیه بود یا کم ظرفیتی و ناکامی. هرچه 
باشد که شاید هم توطئه و هم ناکامی باشد، ولی اولین 
وظیفه ما این است پیدا کنیم چه عواملی باعث سقوط 

شدند.«
هیات  اعضای  که  گفت  هم چنین  وردک  فاروق 
سقوط  چگونگی  مورد  در  الزم  اسناد  به  حقیقت یاب 
شهر کندز دسترسی پیدا خواهند کرد و در صورتی که 
نتوانند به این اسناد دست یابند، در انجام مسوولیت های 

خود ناکام خواهند ماند.
هیات  عضو  دیگر  ایماق  فضل  کریم  هم چنین 
عوامل  دریافت  از  پس  که  می گوید  حقیقت یاب 
انجام  در  طالبان، کسانی که  به دست  سقوط شهر کندز 
مسوولیت های شان کوتاهی کرده مجازات و کسانی که 
وی  گرفت.  خواهند  قرار  مکافات  مورد  کرده  دفاع 
گفت: »ما تالش خواهیم کرد که عوامل فاجعه المناک 
کندز را تشخیص کنیم. عوامل شامل داخلی و بیرونی، 
عوامل دولتی و غیردولتی و عوامل حکومتی در خود 
قرار خواهد گرفت.  اول مورد شناسایی  ساحه در قدم 
به دولت گزارش داده می شود  از دریافت عوامل  پس 
تا دولت از طریق نهادهای قضایی عدالت را تامین کند. 
ما از دولت خواهیم خواست کسانی که از کندز مردانه 
دفاع کرده مورد مکافات و کسانی که تبانی کرده مورد 

مجازات قرار بگیرند.«
با این حال، امراهلل صالح می گوید که آنان تمامی مسایل 
و  تهدیدها  بروز  طالبان،  حمالت  آغاز  زمان  جمله  از 
مسووالن  و  مرکزی  مقام های دولت  تصمیم گیری های 
مورد  کندز  والیت  در  تهدیدها  دفع  مورد  در  محلی 

بررسی و تحلیل قرار خواهند داد.
حمله  پی  در  میزان  ششم  دوشنبه،  صبح  کندز  شهر 
گسترده طالبان به دست جنگجویان این گروه تروریستی 
آمادگی  روز  سه  از  پس  امنیتی  نیروهای  کرد.  سقوط 

توانستند کنترول این شهر را دوباره به دست گیرند.

دانسته بود.
و  پاکستان  گذشته،  سال  چهارده  در  افغانستان  دولت 
پناه  به  را  کشور  این  ارتش  مرکزی  اطالعات  سازمان 
متهم  خود  مخالف  مسلح  شورشیان  از  حمایت  و  دادن 
رد  را  اتهام ها  این  همواره  پاکستانی  مقامات  اما  کرده، 

کرده اند.

عوامل سقوط شهر  بررسی  به منظور  هیاتی که  اعضای 
کندز توظیف شده اند می گویند که آنان عوامل اصلی 
سقوط شهر را در می یابند و در این زمینه هیچ نوع مدارا 

و کوتاهی نخواهند کرد.
ریشه یابی  منظور  به  میزان  تاریخ هجدهم  به  هیات  این 
گروه  جنگجویان  به دست  کندز  شهر  سقوط  عوامل 
تروریستی طالبان توسط ریاست جمهوری تشکیل شد. 
وردک  فاروق  ملی،  امنیت  پیشین  رییس  صالح  امراهلل 
فرماندهان  از  ایماق  فضل کریم  معارف،  پیشین  وزیر 
به عنوان  محمدی  ابدال اهلل  و  رفیقی  ایوب  جهادی، 
اعضای این هیات توسط دفتر ریاست جمهوری معرفی 

شده اند. 
وردک  فاروق  و  صالح  امراهلل  را  هیات  این  رهبری 
حکم  براساس  دارند.  عهده  به  مشترک  به صورت 
هشتم  تا  است  موظف  هیات  این  ریاست جمهوری، 
شهر  سقوط  عوامل  مورد  در  را  خود  یافته های  عقرب 

کندز به رییس جمهور و مردم گزارش دهد.
تاریخ  به  که  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  دفتر 
هجدهم میزان در مورد توظیف این هیات صادر کرد، 
گفت که این هیات با آزادی کامل تمام جوانب حادثه 
اخیر والیت کندز را بی طرفانه مورد بررسی قرار خواهد 

داد.
»هیات  است:  آمده  ریاست جمهوری  دفتر  اعالمیه  در 
و  واضح  گزارش  دارد  که  تجاربی  به  نظر  مذکور 

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
ملی، در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان گفته 
به  را  باید کمک اش  چیز  هر  از  قبل  پاکستان  که  است 

گروه طالبان قطع کند.
به گزارش بی بی سی، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان 
روند  دوباره  آغاز  به  می خواهد  بود که  گفته  شنبه  روز 
گفتگوهای صلح در افغانستان کمک کند. آقای شریف 
در یک نشست خبری در شهر الهور پاکستان گفت که 
اسالم آباد یک بار دیگر آماده است تا نقش میانجی را 

در جنگ ۱۴ ساله طالبان با دولت افغانستان بازی کند.
استقبال کرده،  پاکستان  اظهار آمادگی  از  داکتر عبداهلل 
کشور،  دو  میان  اعتمادسازی  برای  که  است  گفته  اما 
به  کمک  قطع  که  بردارد  عملی  گام های  باید  پاکستان 

گروه طالبان یکی از این گام هاست.
به گفته آقای عبداهلل، طالبان بدون کمک توانایی انجام 

عملیات های بزرگ را از دست خواهند داد.

غالمی  محمود  سلطان  می گویند 
 داشت به اسم ایاز که خیلی بدقدم بود 
با عصا راه می رفت. سلطان محمود  و 
ایاز را مثل تسبیحش دوست داشت و 
مخصوصاً  درباریان،  مزاق  به  کار  این 
پارلمان غزنی خوش نمی آمد  اعضای 
و دنبال فرصتی بودند تا از سلطان گله 
به  پارلمان  عضو  یک  روزی  کنند. 

عضو دیگر گفت:
 معلوم کنی کز چه سبب خاطر محمود

 پیوسته پریشان سر زلف ایاز است
کردن  روشن  برای  پارلمان  اعضای 

همین مساله به دربار وارد شدند 
و یکی خرده بر شاه افغان گرفت
که حسنی ندارد ایاز ای شگفت
گلی را که نه رنگ باشد نه بوی
غریب است وزارت دفاع بر اوی

به محمود گفت چون حکایت کسی
بی پیچید از درد معده بسی

که ای جمع خودخواه فطرت لچک
به امضا وکیل از سرک تا پچک

که عشق من ای جمع! بر ثقل اوست
نه بر قدوقامت نه بر عقل اوست

لچک  با  که  کرد  مشاهده  سلطان 
رنگ  پارلمان،  اعضای  کردن  خطاب 
سلطان  افتاد.  مجلس  حاضرین  رخ  از 
حرفش را اصالح کرد و گفت: »چیزی 
بقیه  در  ام،  دیده  ایاز  در  من  که  را 
دستور  ایاز  به  و  گفت  این  نمی بینم.« 
داد تا از دربار خارج شود. بعد رویش 
پرسید:  و  کرد  پارلمان  نماینده  به  را 
سقوط  والیت  کدام  قندوز  از  »بعد 
گفت:  پارلمان  نماینده  می کند؟« 
بعدش  بدخشان،  بعدش  »فاریاب، 
را  رویش  سلطان  جوزجان«.  و  سرپل 
پرسید:  و  کرد  دوم  نماینده  طرف  به 
موافقید؟«  قبلی  نماینده  با حرف  »شما 
از  سلطان  بله.  گفت  دوم  نماینده 
واقعاً  »شما  زد:  داد  و  شد  بلند  جایش 
لچک هستید. شما از کجا می دانید که 
را  این  می کنند؟  این والیت ها سقوط 
فقط ایاز می دانست. شما حتماً از کسی 
حالیکه  در  سلطان  گرفته اید.«  نقل 
به  دوباره  را  ایاز  می لرزید،  خشم  از 
دربار خواست و برایش گفت: »لعنتی! 
خانه  در  را  سوال ها  جواب  نگفتم  من 
بعد  فکرت کجاست؟«  قفل کن؟  میز 
دربار  تاریخ نویسان  طرف  را  رویش 
را  حکایت  این  تا  داد  دستور  و  کرد 
در  شما  حاال  بنویسند.  دیگر  طوری 
انترنت جستجو کنید، حکایت محمود 

و ایاز بیخی! یک چیز دیگر است. 

حکایت محمود و ایاز
دای چوپانی

اعضای هیات حقیقت یاب:

 عوامل اصلی سقوط شهر کندز را
 پیدا می کنیم

درخواست عبداهلل از پاکستان برای پایان دادن به حمایت از طالبان
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ریاست جمهوری  انتخابات  در  پیروزی  با  لوکاشنکو  الکساندر 
می ماند.  باقی  مقام خود  در  متوالی  دور  پنجمین  برای  بالروس 
لوکاشنکو  که  می گوید  بالروس  انتخابات  برگزاری  کمیته 
خود  به  ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  آرا  درصد   ۸۴ حدود 
که هیچ یک از رقبای وی موفق  اختصاص داده است، در حالی 
گفته مقامات  بنا به  آرا نشده اند.  از پنج درصد  کسب بیش  به 
روز  انتخابات  از ۸۶ درصد واجدان شرایط در  بالروس، بیش 

کرده اند. کتوبر، شرکت  یک شنبه، ۱۱ ا
و  غیردموکراتیک  را  بالروس  انتخاباتی  نظام  غربی  های  دولت 
همین  به  و  می دانند،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  معیارهای  فاقد 
کرده اند.  وضع  او  هواداران  و  لوکاشنکو  علیه  تحریم هایی  دلیل 
از  تعدادی  آزادی  از  پس  و  اخیرا  اروپا  اتحادیه  حال،  این  با 
این  از  بخشی  تعلیق  احتمال  از  بالروس،  حکومت  مخالفان 
این  در  تر  دموکراتیک  انتخابات  برگزاری  صورت  در  تحریم ها 

سوتالنا الکسیویچ تبعه بالروس برنده جایزه نوبل ادبیات امسال 
شناخته شد. او در نخستین مصاحبه اش از فرهنگ، ادبیات و 

کرد. موسیقی شکوهمند و عظیم روس با ستایش یاد 
 ۳۱ در  الکسیویچ  الکساندروونا  سوتالنا  کام،  نبشت  گزراش  به 
آمد.  به دنیا  اوکراین  استانیسالو در غرب  ماه می  ۱۹۴۸ در شهر 
پدرش  می شود.  نامیده  فرانکوفسک«  »ایوانه  کنون  ا شهر  این 
دانشگاه  از   ۱۹۷۲ سال  در  است.  اوکراینی  مادرش  و  بالروسی 
دولتی بالروس در رشته روزنامه نگاری فارغ شد. در روزنامه های 
روستایی«  »جریده  و  »سپیدار«  کمونیزم«،  رهنمای  »چراغ 
عضویت   ۱۹۸۳ سال  در  او  کرد.  کار  روزنامه نگار  به عنوان 

هم چنین  و  خارجی  دولت های  به  خطاب  امریکا،  دولت 
که خواهان تجارت با  شرکت های نفتی و بانک های امریکایی 
که تحریم های بین المللی علیه تهران تا  ایران هستند، هشدار داد 
که ایران توافق وین را اجرا نکند، پابرجاست. تعدادی از  زمانی 
که نام شان فاش نشده، به خبرگزاری رویترز  مقامهای امریکایی 
که این دولت به تازگی پیامی را به سفارتخانه های  خبر داده اند 
که تحریم ها علیه  کرده  کشورهای سراسر جهان ارسال و یادآوری 

ایران فعال اعمال می شود.
گفته  که در لندن به سر می برد، به رویترز  گاه  یکی از این منابع آ
که سریع تر از ریتم آنچه در ایران  گفته  است: »امریکا به دولت ها 

کشور خبر داده است.
بسیاری از شهروندان بالروس لوکاشنکو را به ایجاد دیکتاتوری در 
کردن رسانه  آزادانه احزاب، محدود  از فعالیت  کشور، جلوگیری 
ها، و سرکوب شدید مخالفان و منتقدان متهم می کنند. لوکاشنکو 

از ۲۱ سال پیش ریاست جمهوری بالروس را بر عهده دارد.

اتحادیه نویسندگان اتحاد شوروی را به دست آورد.
سال  در  ندارد«  زنانه  چهره ی  »جنگ  او  کتاب  نخستین 
است  مصاحبه هایی  اساس  بر  کتاب  این  شد.  منتشر   ۱۹۸۵
دوم  جنگ  دوران  از  شوروی  کهنه سرباز  زنان  با  الکسیویچ  که 
جهانی انجام داده و در آن سیمای جنگ را، به دور از تبلیغات 
از نگاهی انسانی نشان داده است. در همین سال اثر دیگر او به 

گردید. نام »آخرین شاهدان« نیز منتشر 
کتاب سوم او »بچه های مفرغین« نام دارد و بر اساس مصاحبه 
با زنان، مادران، خواهران و دوست دخترهای نظامیان و سربازان 
که آتش جنگ در افغانستان را دیده اند، تدوین شده  شوروی 
مرگ«  »شیفتگان  شد.  منتشر   ۱۹۸۹ سال  در  کتاب  این  است. 
در سال ۱۹۹۳ و »نیایش چرنوبل« درست در ده سالگی فاجعه 
به نشر رسیدند. »زمانه  اتومی چرنوبل در سال ۱۹۹۷  نیروگاه  در 

که در ۲۰۱۳ چاپ شده است. دست دوم« آخرین اثر اوست 
به نظر می رسد جایزه نوبل ادبیات به اعتبار ارزش ادبی-هنری 
آثار ادبی داده نمی شود. این جایزه به خاطر پشتیبانی، ترویج و 
کادمی سویدن اهمیت دارند،  که برای ا توسعه برخی از ارزش ها 
همزمان  نوبل  جایزه  برنده  که  نیست  حتمی  و  می شود  اهدا 

بهترین نویسنده در جهان هم باشد.

امریکایی  مقام های  همزمان،  نکنند.«  حرکت  می شود  نواخته 
با برگزاری جلساتی با نمایندگان بخش های نفتی و بانک های 
آنان  را به  کشور در واشنگتن و نیویورک، همین پیام  بزرگ این 

رسانیده  اند.
این  که  گفته  اطالعات  این  تایید  با  اوباما  دولت  مقام  یک 
شرکت های  با  امریکا  دولت  روتین«  »تماس های  قالب  در  امر 
که درباره چگونگی اجرای توافق وین برقرار  خصوصی و دولتی 
گرفته است. به عقیده دولت امریکا تحریم های  است، صورت 
که آژانس بین المللی  بین المللی علیه ایران زمانی برداشته می شود 
کند. انرژی اتومی رعایت توافق اتومی وین را از سوی تهران تایید 

وس رسید لوکاشنکو برای پنجمین بار به ریاست جمهوری بالر

برنده جایزه نوبل ادبیات اعالم شد

امریکا: تحریم ها بر ایران هم چنان پا برجاست

سپـــاســـــگزاری
کنفرانس    چهارمین  مؤفقانه  برگزاری 
نشست    دومین  و  هرات  امنیتی  گفتگوهای 
به منظور  که  کستان  پا و  افغانستان  دو جانبه 
و  گفتگو  و  تفاهم  زمینه های  فراهم سازی 
اعتمادسازی، شناسایی مشکالت مشترک و 
یافتن راه های حل مشترک زمینه گستری شده 

و  نهادهای علمی  امنیتی،  ارگان های  و شبانه روزی  بود، بدون همکاری بی دریغ، صادقانه 
فرهنگی، جامعه مدنی و رسانه ها و ممکن نبود.

گسترده و همه جانبه دفتر شورای  انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان از همکاری های 
امنیت ملی، وزارت های امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، اطالعات و فرهنگ، ریاست 
عمومی امنیت ملی، ریاست مستقل ارگان های محلی، والیت هرات، ارگان های امنیتی هرات، 
ریاست اطالعات و فرهنگ هرات، مردم هرات، نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، 
رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری و همه نهادهای علمی و فرهنگی و جامعه مدنی 
گفتگوهای امنیتی هرات و دومین نشست دو جانبه  کنفرانس  که در برگزاری شایسته چهارمین 

کستان سهم ارزنده و برازنده ای داشته اند، سپاسگزاری می کند.   افغانستان و پا

گـــــــــهی آ

 

 

Tender Notification for Expression of Interest for inquiry #91093103 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH is 
implementing Technical Cooperation measures on behalf of the Government of the 
Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul invites experienced and financial solvent Bidders for supply and 
installation of containers that will be used as laboratory rooms in the province of 
Badakshan, Balkh, Samangan and Takhar in different locations. The interested 
companies are requested to submit their expression of interest letters, company profile 
and past working experience documentations in this field to become eligible for 
participating in the bidding process.  

To claim the tender documents for the bidding process, please send us the above 
mentioned documents to tenders-afg@giz.de latest by October 13th, 2015, latest at 
16:00 Kabul time.  

 

 اطالعیه داوطلبی

 یکی را عرضه و تطبیق مینماید. نبه نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان همکاری های تخ GIZدفتر 

که در این راستا همچو پروژه ها را در گذشته تطبیق توانایی مالی  دارای ،مقیم کابل از شرکت های مجرب GIZدفتر 
نموده باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی تهیه کانتینرها، نصب و تجهیزات ضروری آن 

این ورزیده ممنون سازند.  اشتراکاطاق های البراتوارمضامین ساینسی استفاده گردد،  به شکلکه قرار است از آنها 
البراتوارهای کانتینری در والیات بدخشان، سمنگان، بلخ و تخار در محالت مختلف در مکاتب و مراکز حمایوی 

 دارالمعلمین ها جابجا میگردند. 

وفایل کمپنی و سایر اسنادیکه از کارکردهای گذشته نمایندگی نماید الی انضمام با جواز، پر خویشرادرخواستی های لطفآ 
 بفرستید.   afg@giz.de-tendersبعد از ظهر به آدرس الکترونیکی  4 تا به ساعت 2015سال  اکتوبر 13تاریخ 
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Tender number: 83122956 

 

و مًوثریت آن  هدف ارزیابی پروگرام سواد آموزی دفتر همکاری های بین اللمللی آلمان جی آی زید در نظر دارد تا یک سروی را به

والیت افغانستان بشمول مرکز و ولسوالی ها که پروگرام سواد آموزی در آن در حال تطبیق است راه اندازی نمائید. سروی  13در 

 مذکور به شکل سوال نامه در مطابقت با اهداف از پیش تعیین شده برنامه از شهروندان، سواد آموزان پرسیده میشود. 

م مًوسسات که دارای تجربه و کارمندان مسلکی مرتبط باشند دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی بناء این اداره از تما

 ویش را به ایمیل ادرس..شرکت کرده و اسناد )جواز، سوابق کاری شرکت درین عرصه، و خلص سوانح کارمندان ( خ

afg@giz.de-tenders   14تا به تاریخ.October, 2015 .ارسال نماید 

 

GIZ Afghanistan is planning to conduct an evaluation survey for the purpose of evaluating literacy 

program and its efficiency in 13 provinces including urban and district areas where literacy program 

being implemented. This survey will be implemented among the citizens, literacy learners and their 

unit’s in-charge through questionnaires in line with project goals and objectives.  

Therefore, GIZ requests all consultancy companies with relevant experience and professional staff to 

join the tender by sending the company license, previous relevant experience, and CVs of professional 

staff to the email  tenders-afg@giz.de  by 14.October, 2015  

 

 

گـــــــــهی گـــــــــهیآ آ
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هراس کشورهای آسیای 
میانه از پیشروی طالبان

وریستی انقره  افزایش خشم ترک ها بعد از حمالت تر

گفتگوهای پوتین با وزیر دفاع عربستان بحران سوریه، محور 

وسی  وی  ارتش سوریه، همزمان با حمالت جنگنده های ر پیشر

در  کشور  این  قرغیزستان  نخست وزیر  به گفته 
کنش به پیشروی طالبان در شمال افغانستان  وا
تهاجم  است.  کرده  تقویت  را  خود  مرزهای 
مرکز  کوتاه مدت  تصرف  جمله  از  طالبان 
کیلومتری مرز با  کندز در 70  والیت استراتژیک 
تاجیکستان، باعث نگرانی رهبران آسیای میانه 
کمک مسکو شده است.  گفتگوها برای  و سبب 
در  قرغیزستان  نخست وزیر  سریف،  تمیر 
از  ما  »البته  گفت:  بیشکک  در  مصاحبه ای 
هستیم.  نگران  می گذرد،  افغانستان  در  آنچه 
مرزهای مان  تقویت  برای  را  گام هایی  ما 

برداشته ایم.«
که رهبران  اظهارات او در حالی صورت می گیرد 
وضعیت  این  درباره  صحبت  برای  منطقه 
رحمان،  علی  امام  کرده اند.  سفر  روسیه  به 
به  گذشته  هفته  تاجیکستان  رییس جمهور 
که  گفت  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
است«.  نگران  »بسیار  افغانستان  اوضاع  از  وی 
در  »نبرد  که  است  آورده  وی  از  نقل  به  کرملین 
جریان  ما  مرزهای  از  درصد   60 از  بیش  امتداد 

دارد.«
رییس جمهور  معاون  دوستم،  عبدالرشید 
با  و  کرد  دیدار  گروزنی  و  مسکو  از  افغانستان 
کرد. آقای  گفتگو  رمضان قدیروف، رهبر چچن 
کابل  که  نوشت  خود  گرام  انستا در  قدیروف 
کرده  کمک  »مثل سوریه« از روسیه درخواست 
شود.  کشور  این  در  داعش  رشد  مانع  تا  است 
که تصمیم رهبری  گفت: »ما اطمینان دادیم  وی 

روسیه در این ارتباط مثبت خواهد بود.«
سازمان  اعضای  قرغیزستان  و  تاجیکستان 
مسکو  رهبری  به   )CSTO( امنیت جمعی 
گروه منطقه ای است  هستند. این سازمان یک 
بنیاد  بر  می کند.  تامین  را  اعضایش  امنیت  که 
وزارت  گذشته،  هفته  در  روسیه  از  گزارش ها 
تقویت  برای  را  هلیکوپترهایی  روسیه  دفاع 
بزرگ ترین  که  تاجیکستان  در  پایگاه هایش 
کشور در خارج از روسیه هست،  پایگاه های این 

کرده است. اعزام 

حمالت  از  بعد   ، فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
مرگبار تروریستی در شهر انقره خشم مردم نسبت 
افزایش  اردوغان  طیب  رجب  رییس جمهور  به 
دو  توسط  خونین  حمالت  این  است.  یافته 
گرفت  بمب گذار انتحاری در شهر انقره صورت 
گردید.  کشته و زخمی شدن صدها تن  و باعث 
شهر  جاده های  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
انقره پر از تظاهرکنندگان ضد دولتی بوده است. 
تروریستی  را مسوول حمالت  ترکیه  آن ها دولت 
چون  شعار هایی  معترضان  دانند.  می  انقره 
را  استعفا« دهد  باید  »دولت  و  قاتل«  »اردوغان 

سر می دادند.
هم چنان روز شنبه جمعیتی حدود 10000 تن در 
کرده و دولت ترکیه را متهم به  استانبول نیز تجمع 
بی کفایتی در قبال محافظت از شهروندان ترک 
باخود  را  کاردهای  پال معترضان  این  کردند. 

گزارش خبرگزاری فرانسه، والدیمیر میرپوتین  به 
بن  محمد  شاهزاده  با  روسیه  رییس جمهور 
دیدار  سعودی   عربستان  دفاع  وزیر  سلمان 
 19 یک شنبه  روز  که   دیدار  این  است.  کرده 
برگزار  روسیه  جنوب  در  سوچی  شهر  در  میزان 
سوریه  بحران  سیاسی  حل  روی  طرفین  و  شد 
مسکو  که  است  حالی  در  این  کردند.  گفتگو 

ارتش  که  است  کی  حا سوریه  از  گزارش ها 
لبنان روز دوشنبه  سوریه و نیروهای حزب اهلل  
هواپیماهای  حمایت  با  شدند  موفق  میزان   ۲۰
تهاجمی  عملیاتی  طی  روسیه،  جنگی 
به  اسد،  بشار  دولت  مخالفان  مواضع  علیه 
پیشروی هایی در استان حماه در غرب سوریه 

کنند. دست پیدا 
عملیات،  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
بشار  دولت  نیروهای  بین  درگیری  شدیدترین 
گذشته بوده  است.  اسد و مخالفان طی هفته 
عملیات،  این  جریان  در  گزارش،  این  بر  بنا 
»َکْفر  شهر  بار   ۳۰ دست کم  روسیه  هواپیماهای 
بمباران های  هدف  را  حماه  استان  در  َنبوده« 
سوریه  ارتش  نیروهای  و  دادند  قرار  خود 
را  منطقه  این  آن که  از  پس  نیز  حزب اهلل  و 
کردند موفق به تسخیر  گلوله باران  »صدها بار« 

بخش هایی از آن شدند.
روز  چند  طی  اسد  بشار  به  وفادار  نیروهای 
دیگری  منطقه  کنترل  شدند  موفق  نیز  گذشته 
نوار  به  که  بگیرند  به دست  را در غرب سوریه 
یعنی منطقه اصلی سکونت علویان  ساحلی، 
است.  نزدیک  اسد،  بشار  حکومت  هوادار 

قومی  گروه های  شامل  طالبان  جنگجویان 
شده  سبب  مساله  این  که  هستند  میانه  آسیای 
که خواست  کنند  را مطرح  گمانه  تا برخی این 

آن ها محدود به مرز افغانستان نباشد. 
را  مساله  این  تحلیلگران  برخی  آن هم  با 
تشدید  برای  منطقه  رهبران  سوی  از  بهانه ای 
کمک های نظامی از شرکای خارجی و خاموش 
می کنند.  عنوان  داخلی  مخالفت های  کردن 
گذشته شدت عمل بیشتری  تاجیکستان در ماه 
گروه  برای سرکوب حزب نهضت اسالمی، تنها 
کشور، به خرج داد و آن را  اپوزیسیون معتبر این 
کرده و رهبرانش  یک سازمان هراس افگن معرفی 

کرد. را دستگیر 
در  روس  نظر  صاحب  دوبانوف،  ارکادی 
این که  احتمال  می گوید  مرکزی  آسیای  امور 
جنگجویان طالب به سمت تاجیکستان یورش 
در  وی  اما  نمی رسد.«  به نظر  »محتمل  ببرند، 
نهاد  یک  کارنگی،  مرکز  سوی  از  که  مقاله ای 
که حتا  پژوهشی در مسکو منتشر شد، هشدار داد 
خطر  در  مسکو  طالبان،  تمام عیار  تهاجم  بدون 
کشور  کشیده شدن به این جنگ قرار دارد: »این 
به شتاب در آستانه جنگ با اسالم گرایان در دو 

جبهه سوریه و آسیای مرکزی است.«
کشورش برای  نخست وزیر قرغیزستان از تصمیم 
کرد؛  پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دفاع 
گست به این اتحادیه پیوست  کشور در ماه ا این 
و روابط خود را با روسیه مستحکم ساخت: »ما 
این تصمیمی  از دست ندادیم،  را  استقالل مان 
مشاهده  یک شبه  اثرات  است...  بلندمدت 

نخواهند شد.«
اثر  در  کشورش  اقتصاد  که  کرد  تصدیق  وی 
به  قزاقستان  و  روسیه  در  روبل  ارزش  کاهش 
ُسم  آن  نتیجه  در  که  گفت  و  متاثر شده  شدت 
از  را  ارزشش  باید  هم  قرغیزستان(  پول  )واحد 
روبل همیشه  و  ُسم  بین  »نسبت  دست می داد: 
1.23 به 1.25 بوده است. امروز این نسبت 1.05 
دولت  و  مرکزی  بانک  زمینه،  این  در  است... 

کنند.« کار  کرده و رویش  باید فکری 

بود  شده  نوشته  آن ها  روی  که  می کردند  حمل 
»دولت قاتل است« و »ما قاتالن را می شناسیم«. 
که 507 نفر در دو حمله  گفته اند  مقامات ترکیه 
از  نفر   160 هم  هنوز  و  شده  زخمی  انقره  خونین 
حالی  در  این  می باشند.  بیمارستان  در  آن ها 
نشان  را  کم تر  رقم  قبلی  گزارش های  که  است 

سپتامبر  ماه  اخیر  در  را  خود  هوایی  حمالت 
کرد. علیه شورشیان مخالف رژیم سوریه آغاز 

خارجه  وزیر  الوروف  سرگی  متذکره  دیدار  در 
وزیرخارجه  است.  داشته  شرکت  نیز  سوریه 
گفته است. »ما از سال ها  روسیه به خبرنگاران 
عربستان  با  نزدیک  همکاری  طرف،  این  به 
داریم.«  سوریه  بحران  حل  مورد  در  سعودی 
»هردو  روسی  مقام  این  گفته  به 
قبول  را  این  سوریه  در  گروه 
و  سعودی  عربستان  که  دارند 
سوریه  در  مشابه  هدف  روسیه 
گفته سرگی الوروف،  دارند. به 
خواهد  نمی  هیچ گاه  عربستان 
گروه تروریستی داعش در سوریه 
خارجه  وزیر  شود.«  کم  حا
این  از  بعد  است  گفته  روسیه 
شکل  به  توانیم  می  ما  دیدار 
سوریه  مسایل  حل  روی  بهتری 

نیروهای مخالف بشار اسد، اوایل سال جاری 
پیشرفت هایی در غرب سوریه به سوی منطقه 
بودند  آورده  به دست  اسد  هواداران  اصلی 
به  هم اینک  که  است  کی  حا گزارش ها  اما 
معکوس  روند  این  روسیه  بمباران های  خاطر 
امور  رییس  موگرینی،  فدریکا  شده است. 
دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
گفت مداخله نظامی روسیه در سوریه اقدامی 
هم  به  را  »معادالت  که  است  »پرمخاطره« 

می زند«.
موگرینی  خانم  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
افزود: مداخله نظامی روسیه در سوریه »برخی 

گروهی  هیچ  کنون  تا دیگر،  سوی  از  می داد. 
عهده  به  را  انقره  تروریستی  حمالت  مسوولیت 
ترکیه  نخست وزیر  اوغلو  داود  است.  نگرفته 
حزب  داعش،  تروریستی  گروه  تنها  است  گفته 
چنین  توانایی  پ.ک.ک،  کردستان  کارگران 

تی را دارند. حمال

گام برداریم. باهم 
هم چنان محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان 
که ریاض نگران مداخله  گفته است  سعودی 
کشور  نظامی روسیه در سوریه و همکاری این 
عربستان،  دفاع  وزیر  گفته  به  است.  ایران  با 
بحران  آمیز  صلح  حل  عالقه مند  کشور  این 
سوریه است، اما آنچه باعث ادامه بحران شده 
اسد  بشار  رییس جمهور  ادامه حکومت  است 
در سوریه می باشد. روسیه در اخیر ماه سپتامبر 
گروه های  و  داعش  گروه  ضد  بر  را  تش  حمال
تروریستی از جمله جبهه النصره در سوریه آغاز 
این کشور  جنگی  هواپیماهای  کنون  تا و  کرد 
کز آموزشی و پناهگاهای داعش را در سوریه  مرا
روز  پوتین  رییس جمهور  است.  کرده  بمباران 
گفته است هدف از حمالت روسیه  یک شنبه 
ایجاد فضایی  و  قانونی سوریه  نظام  »تحکیم 
کردن یک راه حل سیاسی در سوریه  برای پیدا 

بوده است.«

جنبه های بسیار نگران کننده دارد و نیاز است 
در  گیرد  صورت  هماهنگی  ارتباط  این  در  که 
غیر این صورت ممکن است بسیار مخاطره آمیز 
جنبه  از  بلکه  سیاسی  جنبه  از  تنها  نه  شود، 
هوایی  حمالت  که  کرد  کید  تا وی  نظامی«. 
روسیه باید نیروهای داعش را هدف قرار دهد 
را.  غرب  حمایت  مورد  شورشی  گروه های  نه 
آتالنتیک  پیمان  رییس  استولتن برگ،  ینس 
زمینه  این  در  دوشنبه  روز  نیز  ناتو،  شمالی، 
بشار  رژیم  از  روسیه  حمایت  ادامه  که  گفت: 
در  جنگ  شدن  طوالنی تر  باعث  »تنها  اسد 

سوریه می شود«.
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