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Mon

عــنوانهای مـهم

عبور از بین ستارهها در زمین فوتبال
تیمی که در وسط زمین فوتبال،
کشورش را با خود میآورد
در آخر بازی بین دو تیم قدرتمند اروپا در نیمهنهایی ،تصاویر تلویزیونی،
روبرتو مانچینی را نشان میداد که برای شاگردانش سخنرانی میکرد .این
تصویری از تیم ایتالیا بود؛ تیمی بیستاره ،اما محبوب و متحد .نه روبرتو باجو،
آن بودایی افسانهای ،نه فرانچسکو توتی دل ،پیرو مالدینی...
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ی صدها نیروی امنیتی و خیزش
آمادگ 
مردمی در کوتل شیبر بامیان
با سقوط ولسوالیهای رسخ پارسا و شیخ علی والیت پروان ،صدها
نفر از نیروهای امنیتی بهشمول خیزشهای مردمی با سالحهای
سبک و سنگین در کوتل شیرب والیت بامیان برای مقابله با گروه
طالبان آمادگی گرفتهاند...

سربازانی که گرسنه جنگیدند و در نهایت اسیر طالبان شدند

«حساب بانکی سربازان اسیرشده بسته شدهاست»
راه مدنیــت :حــدود دو مــاه از شــدت درگیریهــا بیــن نیروهــای امنیتــی
و جنگجویــان گــروه طالبــان در کشــور میگــذرد .طــی ایــن درگیریهــا،
حــدود 70ولســوالی از کنــرول حکومــت خــارج شــد و شــاری هــم دوبــاره بــه
تــرف نیروهــای حکومتــی و مردمــی درآمــد.
دلیــل ســقوط اکــر ایــن ولســوالیها ،نبــود تجهیــزات کافــی نظامــی بــرای
نیروهــای حــارض در میــدان جنــگ ،کمبــود مــواد غذایــی و نفرســتادن نیروهــای
پشــتیبان بــه ایــن نیروهــای عنــوان شــده اســت.
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خاین باید مجازات شود

دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــماره

عضو شورای والیتی هرات:
وضعیت امنیتی این والیت
نگرانکنندهاست

افغانسـتان و مـردم جنـگزده کشـور مـا روزهـای
دشـواری را پشـترس میگذراننـد .طالبـان با متـام توان
و بـا حامیـت گسترده تخنیکـی و اسـتخباراتی خارجـی
بـر خشـونت ادامه میدهنـد و به چیزی کمرت از اسـتقرار
امارت خودخواندهشان راضی نیستند.
در ایـن سـوی خـط امـا مدافعـان عـزت و آزادی مـردم
بـا متـام اخلاص و ظرفیـت فـداکاری از فضیلتهـای
انسـانی و ارزشهـای سـاختار جمهـوری اسلامی دفـاع
میکننـد تـا تاریـخ این کشـور بار دیگـر به دوره سـیاه و
اختنـاق متصـل نگـردد.
در چنیـن وضعیتـی کـه دو خـط سـیاه و سـفید و بـه
تعبیـر دیگـر دو روایـت جهـل و جمهـوری در برابـر هم
قـرار گرفتهانـد ،پرچـمداران روایـت جهـل از یکسـو
بـا توسـل بـه متامـی گزینههـای ممکـن در پـی ایجـاد
ارعـاب و وحشـتاند و از سـوی دیگـر بـا تطمیـع افـراد
خایـن و مـزدور در پـی سـقوط نـرم سـنگرهای عـزت
مردمانـد تـا سـلطه سـیاه و نکبتبارشـان را بر رسنوشـت
مـردم افغانسـتان تحمیـل مناینـد...

سربازان در بادغیس از شدت
جنگ فرصت خوابیدن ندارند
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هفتاد جنگجوی طالبان در تخار
کشته و زخمی شدند
2

هند کارکنانش را از قندهار
فرا خواند
2
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کوتاهــی حکومــت ســبب شــده کــه در جریــان درگیریهــا ،نیروهــای بیشتــری
در میــدان جنــگ جــان ببازنــد .رسبــازان در والیتهــای ناامــن کشــور و
جبهاتــی کــه در آن تنــور جنــگ داغ اســت ،بــا کمبــود تجهیــزات مواجهانــد.
ارزگان ،یکــی از همیــن والیتهاســت.
حمله طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی در ارزگان
مدارکــی کــه در اختیــار روزنامــه راه مدنیــت قــرار گرفتــه ،نشــان میدهــد کــه
3
بــه تاریــخ  ،1400/3/15بــه...

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ٣٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ١٠٠داﻟـﺮ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

جسارت طالبان در پی ضعف مدیریتی در رهبری شورای امنیت

رهبری شورای امنیت ملی باید بازنگری شود
اوضــاع بحرانــی و آشــفته
موجـ�ود کـ�ه بیشــ از هـ�ر وقــت
دیگــر بقــای نظام جمهــوری را
در معــرض خطــر قــرار داده و
مــردم افغانســتان را پریشــان
کــرده ،عوامــل داخلــی نیــز
دارد کــه متاســفانه بــه
دالیــل مختلــف از کنــار آن
بهساــدگی عب��ور شــدهاســت.
کســی یــا کســانی کــه بــا
امکانــات بالفعــل و بالقــوه
دولــت جمهــوری اســامی
افغانسـ�تان آشــنایی داشــته
باشــند ،بهدرســتی میداننــد کــه پیشرویهــای
دراماتیــک طالبــان در هفتههــای اخیــر و در نهایــت
تســلط آنهــا بــر بنــادر کشــور و لنگــر انداخــن در

پشــت دروازههــای بزرگشــهرها از جملــه پایتخــت،
بههیــچ عنــوان نشــان قــدرت نظامــی و لوژیســتیکی
ایــن گــروه نیســت...

د ۴جي لپاره د افغانستان د هوا قیمتي څپې
د افغان ټلیکام (سالم) شبکه د تر ټولو زیاتې فرېکونسۍ خاونده شوه
پـه تېـرو اووه کالـو کې د افغانسـتان ټولې هغه شـتمنۍ او منابع چې
دننـه او دبانـدې وړیـا او یـا ارزانـه کارول کېـدې ،پـه حیرانوونکي ډول
قیمتـي شـوې ،لـوړ ارزښـت او بیـه یـې پيـدا کـړه ،داسـې بیه چـې که دا
منابـع سـم مدیریـت يش د افغانسـتان د اقتصـادي ځـان بسـیاینې زېـری
راکوي.
دا مهـال زمـوږ د جیـو اکانومیک ارزښـت او د اقتصـادي څلورالرېتوب
لـه کبلـه تاریخـي وریښـمین مسـیرونه او الرې د سـیمې لپـاره فـوق
العـاده قیمتـي شـوې دي او اوس مـو د کانونـو منابـع هـم د سـیمې او
نـړۍ هېوادونـو تـه پـه افغانسـتان کـې د اسـتخبارايت رقابتونو پـر ځای د
اقتصـادي رقابتونـو د پيـل...
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ی صدها نیروی امنیتی و
آمادگ 
ش مردمی در کوتل شیبر
خیز 
بامیان
با سقوط ولسوالیهای رسخ پارسا و شیخ
علی والیت پروان ،صدها نفر از نیروهای
امنیتی بهشمول خیزشهای مردمی با
سالحهای سبک و سنگین در کوتل شیرب
والیت بامیان برای مقابله با گروه طالبان
آمادگی گرفتهاند.
هامیون الهامی؛ سخنگوی فرماندهی
امنیه والیت بامیان به روزنامه راه مدنیت
گفت :نیروهای امنیتی و خیزشهای

مردمی که قبال در دره غوربند مستقر
بودهاند ،بعد از سقوط ولسوالیهای
رسخ پارسا و شیخ علی والیت پروان در
رس کوتل شیرب در مقابل گروه طالبان
آمادگی گرفتهاند.
وی افزود چند روز گذشته پوسته باغک
ولسوالی شیرب که هممرز با ولسوالی تاله
و برفک بغالن است مورد تهاجم طالبان
قرار گرفته بود ،اما توسط نیروهای امنیتی
با شکست مواجه شدهاند.
وی تایید میکند که در ولسوالی کهمرد
و ولسوالی سیغان نیز تهدیدهایی وجود
دارند.
بامیان یکی از والیتهای امن افغانستان
است ،اما با سقوط ولسوالیها در نقاط
مختلف کشور باشندگان بامیان نگران
شده و میگویند جنگ به نوار مرزهای
این والیت نیز رسیده است.
ولسوالی شیرب بامیان یکی از
ولسوالیهای بزرگ بامیان بوده و با
ولسوالی شیخ علی والیت پروان ،ولسوالی
تاله و برفک والیت بغالن و همچنان با
ولسوالی بهسود والیت میدان وردک
هممرز میباشد.
محمدرحیم علییار؛ مناینده مردم در
مجلس منایندگان به روزنامه راه مدنیت
می گوید که بهدلیل واگذار کردن
ولسوالیهای رسخ پارسا و شیخ علی
توسط مسووالن این ولسوالیها ،هراس
حمله طالبان بر بامیان بیشرت شده و
بهمنظور جلوگیری از حمله طالبان بر
بامیان ،آمادگیهای نظامی در کوتل
شیرب گرفته شده است.

سربازان در بادغیس
از شدت جنگ فرصت
خوابیدن ندارند
منابع محلی از شهر قلعه نو ،مرکز والیت
بادغیس میگویند که وضعیت امنیتی
در این شهر وخیم است و از شدت جنگ
نیروهای امنیتی فرصت خواب کافی
ندارند.
عبدالعزیز بیگ ،رییس شورای والیتی این
والیت در صحبتی با روزنامه راه مدنیت
میگوید ،نیروهای امنیتی از یکهفته
بدینسو ،شب و روز درگیر جنگ بودهاند.
به گفته آقای بیگ ،شدت جنگ در شهر
قلعه نو به حدی است که نیروهای امنیتی
فرصت خواب کافی ندارند و به همین
دلیل رسبازان دولتی خسته شدهاند و
از جانب دیگر نیروهای کمکی اعزامشده
برای مهار وضعیت در شهر قلعه نو کافی
نیست.
آقای بیگ ضمن تاکید بر وضعیت وخیم
امنیتی در مرکز بادغیس ،میگوید« :شهر
تقسیم است ،طالبان قسمتهایی از
نواحی شهر را در دست دارند».
این در حالی است که حسامالدین
شمس؛ والی والیت بادغیس نیز در
اظهاراتی با شامری از رسانهها گفته که
طالبان برای پنجمین بار به شهر قلعه نو
حمله کرده بودند که از جانب نیروهای
امنیتی عقب زده شدهاند.

رویدادها
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عضو شورای والیتی هرات:

هند کارکنانش را از
قندهار فرا خواند

وضعیت امنیتی این والیت نگرانکنندهاست

کوهستانی :حکومت در سقوط
شامل کشور بیشتر از طالبان و
پاکستان نقش دارد
راه مدنیت :مسووالن محلی هرات،
وضعیت امنیتی این والیت را وخیم
گزارش کرد ه و گفتهاند که نیروهای
امنیتی از شامری ولسوالیهای این
والیت عقبنشینی کردهاند.
جهانتاب طاهری ،یکی از اعضای
شورای والیتی هرات به روزنامه راه
مدنیت میگوید که نیروهای امنیتی
از شامری ولسوالی این والیت
عقبنشینی کردهاند و این مناطق به ترصف طالبان
درآمده است .او از منطقه خاصی نام نربد.
ی در شاملرشق
با سقوط پی هم چندین ولسوال 
و غرب کشور به دست جنگجویان گروه طالبان،
جاوید کوهستانی ،کنشگر سیاسی و نظامی
میگوید که در سقوط اکرث ولسوالیها ،حکومت
مقرص است.
او در گفتگو با روزنامه راه مدنیت همچنان

از احتامل حمالت طالبان بر شامری از
کالنشهرهای کشور هشدار میدهد.
به باور او ،طالبان در تالشاند با سقوط
ولسوالیهای بیشتر ،بنادر مهم کشور را به
ترصف خویش درآورند .او میگوید که طالبان
با کنرتول بنادر میخواهند بر حکومت افغانستان
فشار وارد کنند.
روز جمعه گذشته ،بندر اسالمقلعه در هرات

که یکی از مهمترین بنادر
کشور به شامر میآید ،به دست
جنگجویان گروه طالبان سقوط
کرد و به دنبال آن ،بندرهای
تورغندی در این والیت و ابونرص
فراهی در والیت فراه نیز سقوط
کرد.
هرچند دولت از بازپسگیری بندر
اسالمقلعه خرب داد ،اما ذبیحالله
مجاهد ،یکی از سخنگویان گروه
طالبان در توییتی نوشت که این
بندر همچنان در ترصف افراد این

گروه است.
جنگجویان گروه طالبان در ماههای اخیر بهگونه
بیپیشینه به شاملرشق و غرب کشور حمله
کردند .در پی حمالت این گروه ،نزدیک به هفتاد
ولسوالی از کنرتول حکومت خارج شد .با سقوط
این ولسوالیها ،محمد حنیف امتر ،وزیر خارجه
کشور ،در اظهاراتی ،دلیل سقوط این ولسوالیها
را «تخلیه برنامهریزیشده» عنوان کرد.

هفتاد جنگجوی طالبان در تخار کشته و زخمی شدند
راه مدنیــت :مســووالن محلــی والیــت تخــار
از کشــته و زخمــی شــدن هفتــاد جنگجــوی گــروه
طالبــان در حومههــای شــهر تالقــان خــر
دادهاند.
خلیـل اسـیر ،سـخنگوی فرماندهـی امنیـه والیـت
تخـار در صحبت بـا روزنامـه راه مدنیت میگوید
کـه شـب گذشـته ،شـنبه ،نوزدهـم رسطـان ،در پی
ضـد حملههـای نیروهـای امنیتـی در ایـن والیت،

چهـل تـن از جنگجویان گروه طالبان کشـته شـده
و سـی تـن دیگرشـان زخمی شـدهاند.
بـه گفتـه او ،جنگجویـان گـروه طالبـان از چندیـن
سـمت بـاالی شـهر تالقـان ،مرکـز ایـن والیـت
حملات تهاجمـی راهانـدازی کـرده بودنـد.
بــر اســاس اطالعــات او ،اکنــون وضعیــت در
کنــرول نیروهــای امنیتــی اســت و طالبــان از
ســاحه فــرار کردهانــد.

حملـه تهاجمـی طالبان بـر مرکز والیـت تخار در
حالـی صـورت میگیـرد کـه روز گذشـته ،جنرال
آغـاگل قطغنـی ،یکـی از فرماندهـان نیروهـای
مردمـی در جنـگ بـا این گـروه جان باخته اسـت.
تخــار در شــالرشق کشــور از والیتهــای
ناامــن بــه شــار میآیــد و جنگجویــان گــروه
طالبــان در اکرثیــت ولســوالیهای ایــن والیــت
حضــور و فعالیــت دارنــد.

ذرهبـین

خاین باید مجازات شود
افغانسـتان و مردم جنگزده کشـور مـا روزهای
دشـواری را پشـت رس میگذراننـد .طالبـان
بـا متـام تـوان و بـا حامیـت گسترده تخنیکـی
و اسـتخباراتی خارجـی بـر خشـونت ادامـه
میدهنـد و بـه چیـزی کمتر از اسـتقرار امـارت
خودخواندهشـان راضـی نیسـتند.
در ایـن سـوی خط امـا مدافعان عـزت و آزادی
مـردم بـا متـام اخلاص و ظرفیـت فـداکاری از
فضیلتهـای انسـانی و ارزشهـای سـاختار
جمهـوری اسلامی دفـاع میکنند تـا تاریخ این
کشـور بـار دیگر بـه دوره سـیاه و اختناق متصل
نگردد.
در چنیـن وضعیتـی کـه دو خـط سـیاه و سـفید
و بـه تعبیـر دیگـر دو روایت جهـل و جمهوری
در برابـر هـم قـرار گرفتهاند ،پرچـمداران روایت
جهل از یکسـو با توسـل به متامـی گزینههای
ممکـن در پی ایجـاد ارعاب و وحشـتاند و از
سـوی دیگـر بـا تطمیـع افـراد خایـن و مـزدور
در پـی سـقوط نـرم سـنگرهای عـزت مردمانـد
تـا سـلطه سـیاه و نکبتبارشـان را بـر رسنوشـت
مـردم افغانسـتان تحمیـل منایند.
در روزهای اخیر داستانهایی از معاملههای
پنهان اشخاص ظاهرا مدافع ارزشهای
جمهوری با شبکههای طالبان شنیده میشود
که در مواردی زمینههای ورود طالبان را در
جغرافیای دولت فراهم کردهاند و بدون اینکه
مورد بازخواست قرار گرفته باشند ،همچنان
مشغول خیانتورزیاند.
همه میدانیم که جنگ اگر یک پهلوی پیدا
دارد ،چندین پهلوی پنهان نیز دارد که فقط با
چشم استخباراتی و مسلح قابل رصد میباشند.
یکی از این پهلوهای پنهان حضور عوامل
اجیرشده دشمن در لباس دوست است که

اعامل و رفتار وایرنگر آنها بیشرت از کسانیاند که
عمال در جنگ رو در رو دست به شلیک قرار
دارند.
از همین رو یکی از رصدهای استخباراتی در واقع
شناسایی همین عوامل مزدورند که شناسایی شوند
و مجازات آنها میتواند سمتوسوی جنگ را در
میدان نربد نیز تعین مناید.
سکتورهای امنیتی کشور که از یک ساختار
تعریفشده دولتی و با امکانات قابل توجه
استخباراتی مجهزند ،مکلف و موظفاند که
عوامل نفوذی دشمن را در هر سطح و مقامی که
قرار دارند ،شناسایی کرده و از محاکم ارگانهای
عدلی انتظار میرود که در صورت اثبات جرم
اشدترین مجازات را برای آنها تعریف منایند.
اکنون افغانستان در وضعیتی قرار گرفته که
رسنوشت نظام جمهوری و حاصل دو دهه
فداکاریهای نیروهای امنیتی و دفاعی ما در
معرض طوفانهای وحشی قرار گرفته است و در
چنین وضعیت هیچ رفتاری مصلحتآمیزتر از
حفظ این دستآوردها نیست.
از همیــن رو اگــر کســی یــا کســانی در هــر مقــام
و موقعیتــی کــه قــرار دارنــد ،هــرگاه ثابــت شــود
کــه همــگام و همنــوای دســایس و توطیههــای
دشــمنان شــدهاند ،بالدرنــگ بایــد توســط
محکمــه ویــژه مــورد بازخواســت قــرار گرفتــه و
در معــرض چشــم مــردم بــه اشــد مجــازات برســند
تــا هــر ُسســتایامن و گندیدهوجــدان دیگــر،
نتوانــد جــرات و جســارت خیانــت بــه عــزت و
آبــروی مــردم را بــر خــود همــوار منایــد.
همــه مــا بــه شــکلی از اشــکال بــا ظرفیــت جنگــی
طالبــان در میدانهــای جنــگ آشــنایی داریــم
و بــه نیکــی میدانیــم کــه پیرشویهــای پســین
طالبــان نــه حاصــل جنــگآوری آنهــا؛ بــل

هند روز یکشنبه اعالم کرد که در پی افزایش
حمالت طالبان و سقوط مناطق بیشرتی به دست
نیروهای آن ،کارکنانش را از کنسولگری این
کشور در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان
فراخوانده است.
آریندام باگچی ،سخنگوی ارشد وزارت خارجه
هند در بیانیهای گفت« :به دلیل درگیریهای
شدید در نزدیکی شهر قندهار ،پرسنل هند بهطور
موقت برگردانده شدهاند».
او افزود که «هند از نزدیک تحوالت افغانستان و
اوضاع امنیتی حاکم بر این کشور را رصد میکند»

محصــول یــک سلســل ه بازیهــای پنهــان
اســتخباراتیاند کــه عوامــل آن بــا اســتفاده
از نقــاب جمهوریــت بــر چهــره ،زمینههــای
ایــن پیــشروی را فراهــم کردهانــد .از یــاد
نربیــم فراواننــد کســانی کــه در همیــن
نزدیکــی و حتــا همســایگی مــا از امکانــات
و مزیتهــای امنیتــی نظــام بهــره میبرنــد،
امــا پیامهــای همــکاری و همنواییشــان از
مســیرها و کانالهــای مختلــف بــرای طالبــان
و حامیــان آنهــا فرســتاده میشــوند.
در چنیــن وضعیتــی کــه کوچکتریــن
تغافــل گنــاه نابخشــودنی تعبیــر میگــردد،
انتظــار مـیرود رهــران دولــت و بهخصــوص
ســکتورهای امنیتــی بیــش از هــر زمــان دیگــر
توجهشــان را روی عوامــل نفــوذی دشــمن
متمرکــز کــرده و ســنگرهای نــرد رسبــازان
عــزت و آزادی مــردم را از فروپاشــی درونــی
مصــون نگــه دارنــد.
هــرگاه ســکتورهای امنیتــی کشــور بتواننــد
اقدامهــای الزم را در ایــن زمینــه بــه
انجــام برســانند و محاکــم و دســتگاه
عدلــی و قضایــی نیــز فــارغ از هرگونــه
محصلتاندیشــی بــه اقدامــات مقتضــی
مبــادرت ورزنــد ،وضعیــت در میدانهــای
جنــگ نیــز دگرگــون خواهــد شــد و پرچــم
ســهرنگ جمهــوری دوبــاره در جاهایــی
بــه اهتــزار درخواهــد آمــد کــه از دســت
رفتهانــد.
خواهــش مــا از مخاطبــان مــا ایــن اســت
کــه لطفــا از طالبــان هیــوال نســازید .طالبــان
روایــت شکس ـتخوردهاند کــه اگــر اندکــی
خــرد و عقــل انســانی وجــود داشــته باشــد،
ضامنتــی بــرای اســتقرار و بقــا ندارنــد.

و تا زمان اتخاذ تصمیمی جدید ،کنسولگری هند
در شهر قندهار بهطور موقت توسط کارمندان
محلی اداره میشود.
به گزارش یورو نیوز ،هند پیش از این در روز جمعه
نیز خواستار کاهش خشونتها در افغانستان
شده و تاکید کرده بود که وضعیت در این کشور
جنگزده تاثیر مستقیم بر امنیت منطقه دارد.
امریکا مطابق با توافقی که پیش از این میان
منایندگان طالبان و دولت ترمپ امضا شده بود،
پس از بیست سال به حضور نظامی خود در
افغانستان پایان داد .بر این اساس فرماندهی
مرکزی ایاالت متحده (سنتکام) نیز سهشنبه
۶جوالی با انتشار بیانیهای اعالم کرد که ۹۰درصد
از نیروهایش از افغانستان خارج شدهاند.
پیش از آن بسیاری از نیروهای ناتو نیز خاک این
کشور را ترک کرده بودند.
تخلیه این کشور از نظامیان غربی ،فرصت
مغتنمی برای طالبان بوده تا به پیرشویهای خود
ادامه دهند و به ادعای رهربان این گروه بیش از
 ۸۵درصد از خاک افغانستان را در کنرتول خود
درآورند.

خروج آخرین نظامیان
استرالیایی از افغانستان
خــروج آخریــن نظامیــان اســرالیایی از
ا فغا نســتا ن
وزیــر دفــاع اســرالیا گفتــه کــه پــس از ۲۰ســال
حضــور نظامــی آخریــن نظامیــان اســرالیایی
افغانســتان را تــرک کردنــد.
پیــر دوتــون ،وزیــر دفــاع اســرالیا بــه ســکای
نیــوز گفتــه کــه ۸۰نظامــی باقیمانــدۀ آن
کشــور در هفتههــای اخیــر از افغانســتان بیــرون
شــدند.
بــه گــزارش صــدای امریــکا ،حکومــت اســرالیا
در مــاه اپریــل اعــام کــرده بــود کــه همزمــان و
همســو بــا پایــان ماموریــت نظامیــان امریکایــی
در افغانســتان ،نظامیــان اســرالیایی نیــز
ماموریــت خــود را تــا مــاه ســپتمرب ســال روان در
افغانســتان پایــان میبخشــند.
اســرالیا در جریــان دو دهــۀ پســین کــم و بیــش
۳۹هــزار نظامــی خــود را در چارچــوب ماموریــت
نظامــی بیناملللــی بــه رهــری ایــاالت متحــده
در افغانســتان مســتقر کــرده بــود و در ایــن
مــدت  ۴۱نظامــی ایــن کشــور کشــته شــدند.
در اوج حضور نظامی اســرالیا در افغانســتان در
ســال ۲۰۰۹حــدود  ۱۵۵۰نظامــی اســرالیایی
در افغانســتان حضــور داشــتند.
هرچنـد حضـور نظامی استرالیا در سـال ۲۰۱۳
در افغانسـتان بسـیار کـم شـد ،امـا ماموریـت
نظامیـان استرالیایی همواره در داخل آن کشـور
رس و صداهایـی را ایجـاد کـرده اسـت.
چنـدی پیـش وزارت دفـاع استرالیا پـس از
یـک تحقیـق فراگیـر اعلام کـرد کـه ۱۹منسـوب
برحـال و پیشـین نظامـی آن کشـور بـه خاطـر
کشـتار ۳۹اسـیر زندانـی و غیرنظامـی افغـان
محاکمـه میشـوند .این کشـتارها در  ۲۳رویداد
جداگانـه بیـن سـالهای  ۲۰۰۵تـا  ۲۰۱۶بـه
وقـوع پیوسـته اسـت.
گروههـای مدافـع حقـوق نظامیـان پیشـین
در استرالیا همچنـان از حکومـت آن کشـور
خواسـتهاند تـا در مـورد آمـار بلنـد خودکشـی
میـان استرالیاییهای کـه در افغانسـتان وظیفۀ
نظامـی انجـام داده انـد ،تحقیقـات رسـمی را
انجـام دهـد.

سال دهم شامره  734دوشـنبه  21رسطان 1400

سیاستنامه

madanyatdaily.com

1

سخـن روز

سربازانی که گرسنه جنگیدند و در نهایت اسیر طالبان شدند

«حساب بانکی سربازان اسیرشده بسته شدهاست»

رهبری شورای امنیت ملی
باید بازنگری شود

جسارت طالبان در پی ضعف مدیریتی
در رهبری شورای امنیت
دکتور کریمی

زهـره نـوا

گزارشگر

فرماندهــی کنــدک ســوم پیــاده در کمــپ شــهید
ولــی قــول اردوی  205اتــل ،در دره «میرآبــاد»
ولســوالی ترینکــوت ایــن والیــت ،حملــه میشــود.
در روز حملــه ،مســووالن امنیتــی از نبــود تجهیــزات
نظامــی کافــی بــه آمریــت لوژســتیک لــوای چهــارم
خــر میدهنــد و همچنــان درخواســت...
کمکشــان را بــا منــر شــفر ( )117ســاعت ســه
پــس از ظهــر بــه فرماندهــی لــوای چهــارم ارســال
میکننــد .
در مکتوبــی کــه بــه آمریــت لوژســتیک لــوای چهــارم
از طــرف کنــدک ســوم شــهید ولــی ارســال گردیــده،
از خالــی شــدن ســفره رسبــازان در ایــن کنــدک خــر
داده میشــود.
در ایــن مکتــوب ،از لــوای چهــار پیــاده درخواســت
کمــک میشــود و فرماندهــی لــوای چهــارم پیــاده
آنــان را بــه صــر فرامیخوانــد و وعــده همــکاری
میدهــد ،امــا ارســال کمــک دوازده روز در حــد
وعــده باقــی میمانــد و کســی توجــه منیکنــد.
بــرای بــار دوم ،بــا ارســال مکتوبــی بــه آمریــت کشــف
و اســتخبارات لــوای چهــارم پیــاده تذکــر میدهنــد
کــه قــرار اطالعــات کشــفی و اســتخباراتی،
جنگجویــان طالبــان در روســتاهای نائیبــک،
نوجوتــی ،حیــدر ،پســاق و کوچیخیــل خانههــای
مــردم را تخلیــه کردهانــد و قصــد حملــه بــر
پوســتههای امنیتــی و قــرارگاه کمــپ را بــا موترمبــب
دارنــد.
در مکتــوب دیگــری کــه بــه تاریــخ بیستوهشــتم
جــوزا بــه آمریــت اوپراســیون لــوای چهــارم پیــاد
ارســال شــده ،بــرای انتقــال زخمیــان درخواســت
کمــک میشــود ،امــا بــرای انجــام ایــن کار بــاز
هــم غفلــت میشــود .از رسبــازی کــه در درگیــری
بــا طالبــان از ناحیــه پــا زخــم برداشــته ،بســمالله
فرزنــده شــکرالله یــاد شــدهاســت.
در هــان روز ،مکتــوب دیگــری ارســال میشــود
بــرای دریافــت کمــک هوایــی .در ایــن مکتــوب از
ســاحاتی کــه قــرار بــوده طالبــان حملــه کننــد ،نیــز
یــاد میشــود.
در هیـچ یـک از مـوارد بـاال ،به کمک نیروهـای درگیر
بـا طالبـان پرداختـه منیشـود .ایـن اسـناد نشـان
میدهـد کـه حکومـت خـود سـبب تضعیـف روحیـه
نیروهـای امنیتـی در ارزگان شـده اسـت.
در درگیــری ســه ســاعته نیروهــای امنیتــی بــا

طالبــان ،هشــت تــن از افــراد گــروه طالبــان کشــته والیـت زابـل انتقـال میدهنـد و هشـت روز در آنجـا
و پنــج تــن دیگرشــان زخمــی میشــوند .در ایــن نگـه میدارنـد.
درگیریهــا ،چندیــن عــراده رنجــر نیروهــای امنیتــی شــاری از نیروهــای اسیرشــده میگوینــد کــه
طالبــان بــه آنــان آب غــذا و میداننــد و همچنــان
نیــز تخریــب میشــود.
دو روز بعــد ،بــه تاریــخ س ـیویکم مــاه جــوزا ،دوبــاره اجــازه اســتفاده از تلیفــون را.
بــه آمریــت لوژیســتک و اوپراســیون لــوای چهــارم بــه گفتــه یکــی از ایــن رسبــازان ،طالبــان در جایــگاه
پیــاده بــه واســطه مکتوبــی درخواســت کمــک دشــمن دولــت ،دولــت را بــه بیپروایــی در قبــال
رسبازانــش متهــم میکردنــد.
تجهیــزات و مــواد غذایــی میشــود.
یــک روز پــس از آن ،طــی مکتوبــی بــه آمریــت یکــی از رسبــازان دیگــر بــه رشط نگرفــن نامــش در
اوپراســیون لــوای چهــارم پیــاده از تهدیــد طالبــان ایــن گــزارش بــه روزنامــه راه مدنیــت میگویــد کــه
و امــکان ســقوط ولســوالیهای چــوره ،ولســوالی پــس از رهایــی از نــزد طالبــان ،دولــت معاششــان را
خــاص ارزگان و ولســوالی چنارتــو خــر داده کــم کــرده و در مــواردی ،بهگونــه کامــل قطــع کــرده
اســت.
میشــود .
بـه گفتـه یکـی از رسبـازان
در ایــن مکتــوب آمــده کــه
یکی از رسبازان دیگر
اسیرشـده ،متامـی پرسـونل
ســطح تهدیــدات بــاالی کمــپ
کنـدک سـوم کمـپ شـهید ولـی
قــرارگاه بــا گذشــت هــر ســاعت
به رشط نگرفنت نامش در
از یـک تا دو سـال معاش خود را
بلنــد مــیرود و راههــای بــرای
این گزارش به روزنامه راه
دریافـت نکردهانـد و بـه رخصتی
دریافــت کمــک مســدود شــده
مدنیت میگوید که پس
نیـز نرفتهانـد .او افـزود کـه پـس
اســت.
از رهایی از نزد طالبان،
از رهایـی از بنـد طالبـان ،دولت
همچنــان هشــدار داده
دولت معاششان را کم
حسـاب بانکـی او و شماری
میشــود کــه قــرار اســت
کرده و در مواردی،
دیگر از رسبازان را بسـته اسـت.
امشــب دشــمن حملــه کنــد.
بهگونه کامل قطع کرده
یکـی از افسران ایـن تیـم بـدون
در بخشــی از ایــن مکتــوب
است.
ذکـر نامـش میگویـد« :مـا در
آمــده کــه اگــر تــا هشــت
وظیفـه بودیـم و فرمانـده لـوای
ســاعت دیگــر بــه پوســتهها و
به گفته یکی از رسبازان
(محمـد مسـوی) حارضیمـان
قــرارگاه کمــک صــورت نگیــرد،
اسیرشده ،متامی پرسونل
را بـه مـدت  15تـا  20روز قیـد
پوســتهها و قــرارگاه بــه دســت
کندک سوم کمپ شهید
کـرده اسـت».
طالبــان خواهــد افتــاد.
ولی از یک تا دو سال
او افـزود کـه آمریـت کشـف
ایـن هشـدارها ره بـه جایـی
معاش خود را دریافت
اسـتخبارات فرماندهـی گفتـه:
منیبـرد و طالبـان بـر پوسـتهها
نکردهاند و به رخصتی نیز
در صورتـی کـه شما کشـته
و قـرارگاه رسبـازان حملـه
پس
که
افزود
او
اند.
ه
نرفت
میدادیـد ،برایتـان کمـک
میکننـد .در این حمله هشـتاد
ارسـال میکردیـم.
و چهـار نیـروی امنیتـی اسـیر
از رهایی از بند طالبان،
بـه گفتـه ایـن رسبـازان ،هرچند
طالبان میشـوند و شماری نیز
دولت حساب بانکی او و
حکومـت ،مسـووالن بلندپایـه و
زخمـی.
شامری دیگر از رسبازان
فرماندهـان و قطعـات مافـوق ما
یکـی از افسران اسیرشـده بـه
را بسته است.
در حـق مـا ناروایـی و نارسـایی
رشط نیامـدن نامـش در ایـن
کردنـد امـا اگـر به خواسـتهای
گـزارش بـه روزنامـه راه مدنیـت
میگویـد کـه پانـزده روز کامـل را بـدون آب و غـذا مـا توجـه کنـد ،حارضیـم دوبـاره بـه خـط اول جنـگ
جنگیدهانـد« ...تنهـا نیـم بوجـی برنـج داشـتیم ،برگردیـم.
خواسـتیم در مـورد ایـن گـزارش ،دیـدگاه آقـای
آبجـوش میکردیـم ،او هـم خلاص شـد».
بـر اسـاس گفتههـای ایـن افسر ،طالبـان متامـی شـینواری؛ سـخنگوی مشترک نهادهـای امنیتـی و
اسـیران نیروهای امنیتی را به ولسـوالی «شـاهجوی» دفاعی را داشـته باشـیم اما ایشـان پاسـخی ندادند.

تــوان و ظرفیــت نظامــی دولــت ،قــدرت و امکانــات نیروهــای
دفاعــی و امنیتــی ده برابــر تــوان طالبــان اســت .ایــن برتــری
در قــدرت نظامــی اگــر درســت مدیریــت شــود ،پیــشروی
طالبــان غیرممکــن میشــود و شکستشــان محتمــل.
پرسشــی کــه در ایــن وســط بیپاســخ میمانــد ،ایــن اســت
کــه چــرا نیروهــای دفاعــی مــا از مقابلــه بــا طالبــان عاجــز
آمدهانــد و بــه چــه دالیلــی عقبنشــینی میکننــد؟ پاســخ
ایــن پرســش چندبعــدی اســت ،امــا خیلــی پیچیــده نیســت
و نهتنهــا کارشناســان نظامــی ،بــل شــهروندان عــادی نیــز
میتواننـ�د بــه قــدر اســتطاعت ذهنــی خــود بــه آن پاســخ
بگوینــد.
مشــکل اساســی از اینجــا ناشــی میشــود کــه شــورای
امنیــت ملــی ،بهویــژه رهــری ایــن نهــاد ارشاف کامــل
بــر وضعیــت نــدارد و ایــن مــورد ســبب خلــق بحــران شــده
اســت .جنگــی کــه مــا درگیــر آن اســتیم ،تنهــا بعــد نظامــی
نــدارد کــه در میدانهــای نــرد قابــل رویــت باشــد .خلــق
روایــت از ســوی طالبــان و بازیهــای اســتخباراتی بخــش
جداییناپذیــر ایــن جنگانــد و بــه انــدازه تفنــگ در میــدان
جنــگ بــر شکســت و پیــروزی تاثیــر مســتقیم دارد.
شــورای امنیــت ملــی بــه دلیــل نــگاه غیرتخصصــی بــه
ایــن پدیــده چندبعــدی ،نهتنهــا بــرای بســیج افــکار عامــه
و تســلیح فیزیکــی و تجهیــز ذهنــی و روانــی رسبــازان و
مدیریــت جنــگ قــدم برنداشــته ،بــل بــا انتصــاب اشــخاص
و افــراد غیرتخصصــی بــرای میــدان جنــگ ،ســبب
پریشــانحالی رسبــازان و مــردم شــده اســت.
از همیــنرو ،وضعیــت موجــود بــه ســادگی قابــل تغییــر
نیســت؛ مگــر اینکــه ماهیــت و شــیوه مدیریــت جنــگ در
ســاختار شــورای امنیــت ملــی دچــار تغییــر و تحــول شــود
و چشــمانداز پریشــان موجــود جایــش را بــه چشــمانداز
اســراتیژیک مبتنــی بــر روانشناســی جنــگ بدهــد و بــه
جنبههــای قــوت و آســیبپذیر طالبــان بپــردازد.
طالبــان از آهــن و فــوالد ســاخته نشــدهاند و عــاوه بــر
ایــن ،روایتــی کــه طالبــان در بســر آن میجنگنــد ،روایــت
زندگــی و آرزوهــای مــردم افغانســتان نیســت .در ایــن ســوی
خــط امــا شــورای امنیــت ملــی بهعنــوان مقــام عظــای
تصمیمگیــری و پالیسیســاز رسنوشــت جنــگ ،تــا هنــوز
نتوانســته روایــت جمهــوری اســامی و ماهیــت مردمســاالر
آن را بهعنــوان بســر مقــدس جنــگ بــرای نیروهــای دفاعــی
و امنیتــی معرفــی و اســتحکام ببخشــد.
ایــن مــورد ســبب شــده رسبــازان مــا در بســیاری از نربدهــای
رودررو بــا طالبــان دچــار وسوســه ذهنــی بشــوند و قــدرت
مقاومــت و دفاعیشــان بــه تحلیــل بــرود و در نهایــت فــرار را
بــر قــرار ترجیــح دهنــد و یــا تســلیم شــوند.
ایــن نقیصــه بــا دو اقــدام جــدی قابــل جــران اســت کــه
هــرگاه بــه آن مبــادرت ورزیــده نشــود ،روزهــای دشــوارتری
نیــز در پیــش رو خواهــد بــود .اقــدام اول ایــن اســت کــه
ســاختار بافتــار و رفتــار و نیــز رهــری دفــر شــورای امنیــت
ملــی بهصــورت جــدی مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد و ماهیــت
آن بــا آمــدن مدیــران ارشــد ،اسرتاتژیســت و کارکشــته از
یــک اداره تصمیــم فرماندهــی بــه اداره تعریــف و تولیــد
اســراتیژی تبدیــل گــردد.
اقــدام دوم ،خلــق نــگاه تخصصــی در ســکتورهای امنیتــی
نســبت بــه جنــگ و پدیدههــای پیرامــون آن میباشــد کــه
در فقــدان نــگاه تخصصــی بــه جنــگ ،ضعیفتریــن دشــمن
بهعنــوان قویتریــن دشــمن عــرض انــدام میکنــد .اگــر
چنیــن تحولــی در رهــری شــورای امنیــت ملــی صــورت
بگیــرد ،رسنوشــت و مســیر جنــگ جــاری تغییــر خواهــد کــرد
و طالبانــی کــه اکنــون مســت از پیروزیانــد ،رسنوشــتی جــز
شکســت یــا تــن ســپردن بــه رونــد صلــح را نخواهنــد داشــت.
پیــشروی طالبــان محصــول جســارت و جنــگآوری آنهــا
نیســت؛ بــل محصــول ضعــف مدیریــت و عــدم فهــم رهــری
در پالیســی و تصمیمگیریهــای امنیتــی اســت.
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تکنالوژی

د ۴جي لپاره د افغانستان د هوا قیمتي څپې

د افغان ټلیکام (سالم) شبکه د تر ټولو زیاتې فرېکونسۍ خاونده شوه
سعید شینواری د اترا ادارې د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئيس

په تېرو اووه کالو کې د افغانستان ټولې هغه
شتمنۍ او منابع چې دننه او دباندې وړیا او یا ارزانه
کارول کېدې ،په حیرانوونکي ډول قیمتي شوې،
لوړ ارزښت او بیه یې پيدا کړه ،داسې بیه چې که
دا منابع سم مدیریت يش د افغانستان د اقتصادي
ځان بسیاینې زېری راکوي.
دا مهال زموږ د جیو اکانومیک ارزښت او د
اقتصادي څلورالرېتوب له کبله تاریخي وریښمین
مسیرونه او الرې د سیمې لپاره فوق العاده قیمتي
شوې دي او اوس مو د کانونو منابع هم د سیمې او
نړۍ هېوادونو ته په افغانستان کې د استخبارايت
رقابتونو پر ځای د اقتصادي رقابتونو د پيل او وررسه
د افغانستان او سیمې د اقتصادي پیاوړتیا په موخه
الرې څاري.
زموږ هوايي دهلېزونو زموږ د تولیداتو ،وچې مېوې او
نورو منابعو بیه دومره لوړه کړه چې اوس ګاونډیان
زموږ تولیداتو ته له الرسيس عاجز دي.
همدا راز ولسمرش د کامل خان او سلام بند په
جوړېدو غږ وکړ چې زموږ اوبه له دې وروسته د
ګاونډیانو د تېلو بدیل قیمت لري ،هرڅوک چې
تېل راکوي ،موږ اوبه ورکوو ،خو اوس د اترا ادارې
د فریکونسۍ د تازه تخصیص او مدیریت د ابتکار
له برکته ویلی شو چې هرڅوک له دې وروسته د
افغانستان د هوا د څپو (دفریکونسۍ طیفي منابعو)
د کارونې هوډ ولري ،باید د افغانستان خزانې ته یې
مناسبه بیه پرې کړي.
هو نن په تخنیکي اصطالح د افغانستان طیفي
منابع ،امواج ،فرېکونيس او په ساده اصطالح د
هوا څپو قیمت پیدا کړی ،د افغانستان د هوا څپې
اوس تر پخوا ارزښتمنې شوي او د لوړو بیو برخمنې
دي ،همدا وجه ده چې څو ورځې وړاندې مو په
 ۰۰۸۱میګاهرټز بانډ کې د ۴جي خدمتونو لپاره
 ۵میګاهرټزه فرېکونيس د افغان ټلیکام رشکت

ته د سالم شبکې د خدماتو د پياوړتیا په موخه د
مزایدې او بولۍ له الرې په ۷۱میلیونه او  ۰۰۲زره
ډالر ورکړه.
اوس افغان ټلیکام (سالم شبکه) له ټولو نورو
مخابرايت رشکتونو څخه زیاته فریکونيس لري چې
د غږ او ډېټا انټرنیټي بیسیم خدمات به یې وررسه
لوړ يش او له یو کال څخه کمه موده کې به د هېواد
 ۵لوی ښارونه له بهرتو ۴جي خدماتو څخه برخمن
يش.
د اضايف فریکونسۍ ترالسه کول نه یوازې له
مخابرايت رشکتونو رسه په مارکیټي رقابت او د
مشرتکینو په جلب کې مرسته کوي ،بلکې د
خپلو تجهیزاتو او وسایلو پياوړي کولو ،نوي کولو
او باالخره د شبکې نوي کولو ،کیفیت لوړېدلو او
خدماتو پراختیا کې هم مرسته کوي چې سالم
شبکه به نږدې وخت کې له دې مزایاو برخمنه يش
او نورو رشکتونو رسه به هم له دغو مزایاو څخه د
برخمنېدو عالقه مندي او د رقابت تلوسه زیاته کړي.
خو دا یې پیل و ،ځکه په مختلفو بانډونو کې مو

د فرېکونسۍ د منابعو نور آکشنونه ،داوطلبۍ یا
بولۍ هم ډیزاین کړې دي او له دې وروسته چې
هر مخابرايت رشکت د هر ډول مخابرايت فریکونسۍ
ترالسه کولو غوښتنه ولري ،د مزایدې ،رقابت او
داوطلبۍ له الرې به یې په رقابتي بیه ترالسه کوي.
تر دې پخوا په افغانستان کې مخابرايت رشکتونو
ته ټوله فریکونيس په مساویانه مقدار او قیمت
توزیع شوې وه ،یعني زموږ له  ۴۳۱میګاهرټزو نه
زیاته فرېکونيس چې هر رشکت ته  ۸،۶۲میګاهرټزه
فرېکونيس رسېدلې وه قیمتونه یې مساوي وو ،مګر
له دې وروسته د اترا ادارې پالیيس دا ده چې د
افغانستان طیفي منابع یا فریکونيس په مخابرايت
سکټور کې د خدماتو پرمختیا او ښه وايل په موخه د
مناسب قیمت ،رقابت او داوطلبۍ ته کېښودل يش
او له هغو الرو نه چې پخوا یې تصور نه شو کېدای د
افغانستان د خلکو د بسیاینې لپاره د دولت عایدات
چاالن او چینې یې تاندې يش.
مـوږ تـه اړتیـا ده چـې د نـورو پرمختللـو هیوادونـو
پـه څېـر د پرمختللـو موبایـل خدمتونـو لپـاره لـږ تـر

لـږه  ۰۰۳میګاهرټـزه فرېکونسي وویشـو ،زمـوږ د
تېـرې اوونـۍ اکشـن او مزایـدې پـه ۰۰۱۲ ،۰۰۸۱
او  ۰۰۶۲میګاهرټـز بانډونـو کـې لـه  ۵۵میګاهرټـز
بولـۍ تـه ایښـې فریکونسـۍ څخـه د لـږ تـر لـږه
محاسـبې لـه مخـې  ۶،۸۰۱میلیونـه ډالـر عایـد
متصـور و ،تاسـې خپلـه تصـور وکړئ چې کـه له دې
جملـې یوازې  ۵میګاهرټزه فرېکونيس د افغانسـتان
دولـت تـه ۷۱میلیونـه او دوه سـوه زره ډالـر عایـد په
الس ورکـوي نـو د اتـرا ادارې د ټـاکيل هـدف پـه
اسـاس راتلونکـو پنځـو کلونـو کـې بـه د مزایـدو لـه
الرې د  ۰۰۳میګاهرټـز فرېکونسي د ویـش سـقف
تـه رسـېدو رسه د افغانسـتان دولـت یـوازې د هـوا د
څپـو یا فریکونسي منابعو لـه الرې د څومره عایداتو
خاونـد يش؟
زه بایـد زېـری درکـړم چـې اتـرا اداره لـه کابینـې د
ډیجیټلي ټلویزیـوين شـبکو مقـررې پـه پـاس کولـو
رسه د انالـوګ ټلویزیـوين نرشاتـو لپـاره کارېدونکـې
فریکونسـۍ پـه وزګارولـو بوختـه ده چـې دا
فریکونسي د پرمختللـو موبایـل خدماتـو لپـاره تـر
ټولـو غـوره بستر دی ،خـو دا بستر تـر اوسـه پـورې
انالـوګ ټلویزیـوين نشرايت شـبکو نیولـی و.
کـه د هېـواد ټـول انالـوګ تلویزویونونـه ډیجیټـل
شـبکې ته واړول يش ،نـه یوازې دا چې د ټلویزیوين
شـبکو نشرايت کیفیـت بـه لـوړ او عـايل يش بلکـې
دا شـبکې بـه د خپـل پوښـښ زیاتولـو لپـاره لـه لوړو
مصارفـو هـم خالصـې يش او زمـوږ د پرمختللـو
موبایـل یـا بیسسـم خدماتـو لپـاره وزګاره شـوې د
انالـوګ ټلویزونونـو فریکونسي بـه بلـه هغـه قیمتـي
منبـع وي چـې مخابـرايت سـکټور کې بـه د خدماتو
د ښـه وايل پـه موخـه سـامل رقابـت تـه وده ورکـړي
او د افغانسـتان ملي خزانـې تـه بـه وررسه ډېـر او
بېسـاري عایـدات رايش .د افغانسـتان د مخابـرايت
سـکټور کـې د سـامل رقابـت د ودې پـه هیلـه.

ورزش

عبور از بین ستارهها در زمین فوتبال

تیمی که در وسط زمین فوتبال ،کشورش را با خود میآورد
در آخر بازی بین دو تیم قدرتمند اروپا در
نیمهنهایی ،تصاویر تلویزیونی ،روبرتو مانچینی را
نشان میداد که برای شاگردانش سخنرانی میکرد.
این تصویری از تیم ایتالیا بود؛ تیمی بیستاره ،اما
محبوب و متحد .نه روبرتو باجو ،آن بودایی افسانهای،
نه فرانچسکو توتی دل ،پیرو مالدینی و نه هیچ یک از
ستارههای جهانی ایتالیا نبودند ،اما دعای همه مردم
ایتالیا با این تیم بود و قلب همه ایتالیا برای این تیم
میتپید .بازیکنان نیمکتنشین نداشت .هیچکدام
از بازیکنانش فوق ستاره نبودند .دروازهبان جوان
آنها در فکر انتخاب تیم ،رسگردان است .کپتان
ناپولی ،این شهر پر شور و فقیر ،مهمترین ستاره تیم
است ،با این حال او نیز در تیم خودش در ناپولی،
ستاره اول نیست؛ هامنطور که ستارههای یوونتوس
و اینرتمیالن ،در تیمهایشان زیر سای ه رونالدو و
لوکاکو گم هستند .همین ستارههای گمنام وقتی با
هم متحد شدند ،هم رونالدو و هم لوکاکو را از گردونه
حذف کردند .روبرتو مانچینی ،این مربی خوشتیپ
در ایتالیا تنها باری که قهرمان شد ،به مدد محکمه
بود .پس از آن جنجال ،پولشویی و رشطبندیها
که یوونتوس و میالن ،نقرهداغ شدند ،بعدها او به
منچسرتسیتی آمد و تیم متمول شامل انگلستان را با
جنجال مشهور کرد .او با فوق ستارهها منیتوانست
کنار بیاید ،برای همین وقتی رسمربی ایتالیا شد ،به
جای پیدا کردن فوق ستارهها به دنبال روح و شور
ایتالیایی رفت .مثالً او لوکاتلی را از تیم نهچندان
مشهور ساسولو و بلوتی را از تیم تورن ،ستارههای
تیمش کرد .هر کدام از بازیکنانی که درخشیدند،
در بازی بعدی نیمکتنشین شدند .در بازی قبل هم
ستاره بازی مصدوم شد .این دوباره به نفع او شد،

چون تیم عاری از خودخواهی و یکپارچه چه در
زمین داشت که برای نام ایتالیا میجنگید؟
در مقایسه با مربی اسپانیا ،مربی رسشناسی که
۵۱عنوان قهرمانی در سه فصل داشت ،صاحب
سبک شورانگیز فوتبال بود و ستارههای درجهیک
در اختیار داشت ،اما این ستارهها و سبک شورانگیز

در مقابل ایتالیای وطنپرست کم آورد .کسانی که
سینامی نور آلیتالیا را تعقیب میکنند ،میدانند
فلینی در فلم جاده و آنتونیو یا مثالً دسکا در
فلمهایشان چطور از شور و جنون در مقابل عقل
استفاده کردهاند .آنها روح ایتالیا را شور و جنون
میدانند .در مقابل آنها اما اسپانیایی بود که هر
منطق ه کشورش دعوای استقالل دارد .مشکالت

نیم ه دوم نیز با منایش خوب تیم ملی اسپانیا آغاز شد.
شاگردان انریکه برخالف انتظارات ،منایش برتری در
ت نیز به
میدان داشتند و توانستند چندین موقعی 
دست آورند که این حمالت با بیدقتی بازیکنانی
مثل فران تورس و میکل اویارزابال نتیجهای در پی
نداشت.
در لحظهای که اسپانیا بر میدان تسلط داشت،

زبانی و قومی ،یکپارچگی و شور را از آنها گرفته
است .در بین آنها ،بازیکنانی بودند که از خواندن
رسود ملی رس باز میزدند ،این یعنی فوتبال چیزی
بیشتر از هرن و توانایی فردی است؛ فوتبال شاخهای
از شعر و جنون است .ایتالیا با همین شیوه به فاینل
رسید .بازی در نیم ه اول با اقتدار کامل اسپانیا بر
بازی به پایان رسید .شاگردان انریکه با درخشش
پدری توانستند مالکیت بازی را در دست گیرند و حتا
توانستند یک موقعیت خوب به دست آورند که این
توپ با رضبه دنی اوملو و مهار فوقالعاد ه دوناروما به
گل بدل نشد.
در دقایق پایانی نیم ه اول نیز امرسون پاملیری نیز با
نفوذ خوب از سمت چپ یک موقعیت به دست آورد،
ولی رضب ه او به تیرک دروازه برخورد کرد تا نیم ه اول
بدون گل به پایان برسد.

دوناروما رشوع بسیار خوب داشت و تیم ملی ایتالیا
توانست به یک ضد حمل ه مناسب دست پیدا کند.
حمل ه ایتالیا با پاس دیدنی اینسینیه به ایموبیله
رسید و پس از دفع توپ توسط مدافعان اسپانیا،
موقعیت از آن کیهزا شد که این مهاجم ایتالیا قدر
موقعیت را دانست و توانست با یک رضب ه بسیار
خوب ،دروازه حریف را باز کند.
پس از برتری ایتالیا ،حمالت اسپانیا بیشتر شد ،ولی
موقعیتها به رسانجام نرسید تا اینکه در دقیق ه 08
آلوارو موراتا توانست گل تساوی ماتادورها را به مثر
رساند .این موقعیت با یک و دوی زیبای موراتا و اوملو
به دست آمد و ستاره یوونتوس توانست با رضب ه بسیار
خوب ،دوناروما را تسلیم خودش کند.
پس از گل نیز این اسپانیا بود که بازی را در دست
گرفت و حمالت خوبی را به ثبت رساند ،ولی هیچ

کدام به گل بدل نشد .بازی در طول 09دقیقه با
تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار به وقتهای
اضافی کشیده شود.
در نیم ه اول وقتهای اضافی باز هم تیم ملی اسپانیا
ت بود و موقعیتهای بسیاری به دست
لجام در دس 
آورد .واکنشهای دوناروما و دفاع همهجانبه ایتالیا
باعث شد تا باز هم توپی از خط دروازهها عبور نکند.
در نیمه دوم اما ایتالیا بازی را در دست گرفت و
توانست موقعیتهای خوبی نیز ایجاد کند ،ولی در
این نیمه نیز گلی رد و بدل نشد تا کار به رضبات
پنالتی کشیده شود.
در رضبات پنالتی آندرهآ بلوتی  ،لئوناردو بونوچی،
فدریکو برنادسکی و جورجینیو برای ایتالیا و جرارد
مورنو ،تیاگو آلکانتارا برای اسپانیا گلزنی کردند.
لوکاتلی از ایتالیا و دنی اوملو و آلوارو موراتا از اسپانیا
پنالتیهای خود را از دست دادند.
موراتا ،زمانی علیرغم آقای گل بودن در این دور
مسابقات ،در کشور خودش منفور بود .همه او را
بلهوس میدیدند .حتا خانوادهاش را تهدید کرده
بودند .بازیکنی که استاد خراب کردن موقعیتها
بود .این درست بود که شش گل زده بود ،اما ۰۱گل
دیگر را خراب کرده بود .در این بازی هم یکبار
ناجی شد و امید را به اردوی اسپانیا بازگرداند ،اما
در آخر بازی ،دقیقاً در لحظه آخر بازی رسنوشت به
سعد و نحس پاهای او گره خورده بود و این هامن
لحظه منحوسی بود که هم ه اسپانیا از اول مسابقات
دلشورهاش را داشتند ،همه اسپانیا غیر از مربی
مغرورش.
اینگونه شد که اسپانیا با جنجالهای داخلیاش
و تیمی که این مشکالت سیاسی را افزون کرد ،از
گردونه حذف شد .در عوض ،ایتالیای یکپارچه با
سیستم دفاعی تاریخیشان و ضد حملههای آتشین
به فاینل رسید تا در مقابل -احتامالً تیم پر ستاره
انگلیس یا تیمی از گور برخاسته دمنارک -قرار بگیرد.
این مسابقات درسهای بسیاری برای ملتها مردم و
سیاستمداران داشتهاست.

امریکا د افغان دولت او طالبانو
ترمنځ د سولې تړون ته د
رسېدو هڅې کوي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي
استازي زملي خلیلزاد د افغان دولت او
طالبانو ترمنځ د سولې خربو نژدې په ټپه
والړ بهیر د خوځښت په موخه افغانستان او
سیمې ته تازه سفر پیل کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وييل ،د
زملي خلیلزاد په دې سفر کې د پرېکنده
ډیپلوماسۍ په اډانه کې د افغان دولت او
طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته د رسېدو په
موخه هڅې کېږي.
ښاغيل خلیلزاد د خپل دې سفر په اړه
ویيل ،هڅه کوي افغان شخړه په داسې بڼه
پای ته ورسېږي ،چې د افغانستان یووالی،
ځمکنۍ بشپړتیا او ميل حاکمیت خوندي
يش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه
خربپاڼه کې ویيل ،ځانګړی استازی زملی
خلیلزاد به په دې لړ کې د منځنۍ او مرکزي

اسیا هېوادونو او منځني ختیځ ته سفر
وکړي.
په بیان کې په سوله ییزه توګه د افغان
شخړې د پای ته رسېدو ټینګار شوی او
ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به ددې سفر
پرمهال قاطعانه دیپلوماتیکې هڅې وکړي
او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې
لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
پخپله ښاغيل خلیلزاد د خپل دې سفر په
اړه پر ټویټر لیکيل ،دی به له ټولو افغان
لورو او سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو رسه د
جګړې پای ته رسولو په موخه کار وکړي.
داسې پای چې د ده په وینا د افغانستان
امنیت ،یووالی ،ميل حاکمیت او ځمکنۍ
بشپړتیا خوندي او د افغانانو د کړاو د ختم
په معنا وي.
ښاغيل خلیلزاد پر ټویټر د جو بایډن هغه
وینا هم خپره کړې چې د افغان سولې په
تړاو قاطعانه ديپلوماتیکو هڅو کې د امریکا
د ښکېلتیا خربه پکې شوې ده.
سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دا سفر داسې
مهال پیلېږي چې د طالبانو دوو پالوو تهران
او مسکو ته سفر کړی.
افغان حکومت وايي چې طالبان سولې ته
ژمن نه دي او هڅه کوي د زور له الرې
واک ترالسه کړي ،خو طالبان دا خربه
ردوي او سوله ییز حل ته پر خپله ژمنتیا
ټینګار کوي.
افغان ولسمرش محمد ارشف غني په تازه
څرګندونو کې پر طالبانو غږ کړی چې د
سولې خربو ته دې را وړاندې يش.
ښاغيل غنيپه شنبه ورځ د خوست هوايي
ډګر پرانیستغونډې ته خربو کې وویل ،پکار
ده د نورو جګړه ځپلو هېوادونو له تجربو
درس واخیستل يش.
«چې سبا رسه کېنو ولې نن نه کښېنو ،ټول
دې له سوریې ،یمن ،عراق الجزایر او لبنان
نه درس واخيل ،راشئ کښېنئ ،که جګړې
ته راغلئ ،مالمتي به ستاسې پر غاړه وي».
د جګړې د ډګر په تودېدو رسه که څه هم د
سولې خربې سړې شوې ،خو په قطر کې د
افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لیده
کاته دوام لري.
د دواړو لورو د متاس ډلې له خوا تېره
اعالن شوې ناسته یوه اونۍ وړاندې وه خو
تر اوسه په دې خربو کې د پام وړ پرمختګ
نه ښکاري .بیبیسی

