
مجاهدین حضور قوی دارند

افغانستان پس از خروج دو قدرت 
بیست و هفت سال قبل، نیروهای جنگی شوروی سابق از 
یکی  نه ساله  به سلطه  این گونه  و  اخراج شدند  افغانستان 
پایان  نقطه ی  افغانستان  در  جهانی  بزرگ  قدرت های  از 
درگیری های  از  پس  شوروی  جماهیر  اتحاد  شد.  گذاشته 
خونین و نبردهای مداوم در افغانستان، این کشور را ناگزیر 
بر جای  آثار ژرف  این جنگ  کرد و شکست خورد.  ترک 
گذاشت، هزینه های انسانی و مالی این جنگ هنگفت و قابل 
توجه است. بنابر گزارش ها، تجاوز شوروی در افغانستان 
نزدیک به یک و نیم میلیون کشته برجای گذاشت، آوارگی و 

مهاجرت ناشی از این جنگ را از پنج تا ده میلیون...
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روند صلح: گامی به جلو؟ 

کلیوال او د کلیو دبیا رغوين او پراختیا وزارت، پروژې
"د ميل پیوستون پروګرام له خلکو له خوا، د خلکوله پاره، د خلکو رسه "

د دې ښکلی شعار نه چې زښت زیات مفهوم پکې نغښتي دي داسې استنباط کیږی چې د ميل پیوستون پروګرام د افغانستان د باهمته خو بیوزلواوزیارکښو خلکو په تیره بیا کلیوالو د ژوند دهوساینی او 

پراختیا له پاره مینځته راغلی. 

له دیارلسوکلو زیاته راهیسې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د ميل پیوستون پروګرام د کلیوالو د هوساینې او سعادت په الر کې د اوچتو ګامونو په اخیستو رسه د بیارغونې او پراختیایي پروژې یو په بل 

پسې تطبیق او عميل کوي. د ميل پیوستون پروګرام پراخه السته راوړنو ته درسیدو د بریالیتوب راز پدې کې دی چې دا پروګرام د دولت، نړیوالې ټولڼې اوخلکو دهراړخیزې مرستې اومالتړنه برخمن دی. 

زمونږ یوزیات شمیرکلیوال که څه هم له بیوزيل رسه مخامخ دي، په لوړ همت او ټول ځواک رسه یې دميل پیوستون پروګرام د پروژو په تطبیق او عميل کولو کې مټي رانغښتي دي او د خپلو ورانو ویجاړو 

کلیو په بیارغونه او پراختیا کې نه ستړی کیدونکي هڅو هاند رسه خولې تویوي. 

ورځ ترورځې د هیواد په کلیوکې د ژوند خوځښت زیاتیږي، زمونږ کلیوال اوس د دې واک لري چې پخپله د خپل کلی په اړه سوچ وکړي او تصمیم ونیيس، د کلیو د پراختیایي شوراګانو غړي، پخپله خپل 

لومړیتوبونه وټاکي او تعیین یې کړي اوخپلې د اړټیا وړ ګټورې او په خپل زړه ټولګټې اوپراختیایي پروژې تطبیق او عميل کړي. 

کلیوال له کوم ذکاوت اوهوښیاری رسه چې لري یې د ژور نظر او تدبیررسه له نورو کسانو نه زیات له خپلو اړټیاوو نه خربد ي او پوهیږی ي چې څه وکړي او څه ونه کړي، کومې پروژې ته زیاته اړټیا لري څو 

ورته لومړیتوب ورکړي او کومې پروژې په نورو پړاوونو کې ورته ارزښت لري. 

له همدې امله د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د ميل پیوستون پروګرام د پروژو د ټاکلو ټول واکونه، د پیسواخستل، د پیسو لګول او د پروژو ساتنه د کلیو د خلکو په واک کې سپاريل دي. 

زمونږ کلیوال رسیربه پردې چې مکلف دي څو د ميل پیوستون پروګرام دپراختیایي پروژو لس سلنه لګښت کې برخه واخيل، کله هم په ټولګټو حیايت پروژو کې یې زیاتره له سل سلنی هم زیاته برخه 

اخیستي، او اخيل یې. 

کلیوال د خپلو کلیو د پراختیایي شوراګانو ښه همکاران دي. د پروژو د ټاکلو، د پروژو د رضورت وړتوکو او موادو د رانیولواو د پروژو د کار د څرنګوالې د څارنې په برخه کې له هغوی رسه یوالس او 

همکار دي او حتی دهغوی د ودانۍ په کار کې هم وررسه رښتینی همکاري کړي، او کوي یې. ګران کلیوال پدې پوهیږي چې د ميل پیوستون پروګرام پراختیایي پروژې د دوی د ژوند د اقتصادي وضعې د 

ښه والۍ اوهمدرانګه د کلیود پرمختګ اوسمسورتیا له پاره دي. د دې له مخې ویلی شو چې د کلیو پراختیایي شوراګانې، خلک او د ميل پیوستون پروګرام د یوبل الزم او ملزوم د ي او د یو بل د مرستې او 

همکاری نه پرته هیڅ کار پرمخ نيش بیولې. 

کله چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو يش، د هغه مستقیم مسؤولیت نور په ميل پیوستون پروګرام پورې اړه نه لري بلکې د کيل په 

خلکو پورې اړه لري، ځکه خلک له همدې پروژو نه استفاده کوي او د دې له پاره چې له نوموړو بشپړشویو پروژو نه سمه ګټه پورته يش او ژر استهالک او ویجاړه نه يش، نو اړټیا ده څو دهغې ساتنې او 

څارنې ته جدي پاملرنه ويش. 

د کلیوالو په مینځ کې شته داسې کسان چې په بې پروایی اویا هم په ناوړې ګټې اخستنې رسه دغه پروژې ډیر ژر ویجاړې اوله مینځته الړې يش له همدې امله د کلیو پراختیایي شوراګانو، د کلیو د بیارغونې 

او پراختیا وزارت، دميل پیوستون پروګرام له پروژو نه د سمې او مناسبې استفادې، ساتنې او څارنې د څیړلو کمیټې جوړې کړي دي، د دې کمیټو غړي د خلکو له مینځه او د خلکو له خوا ټاکل کیږي چې 

هره ګړی پروژې وڅیړي، ګوري چې پروژې په کوم حالت کې دي آیا د هغه ترمیم ته اړټیا شته که نه ؟

که څه هم د کلیو د پراختیایي شوراګانو چارواکې، د خپلو مسؤولیتونو له مخې، زیاتې هڅې کوي څو یې پروژې ساملې پاتې يش او ژراستهالک او له مینځه الړی نيش، خو پدې برخه کې دکلیوالو مرسته 

او همکاری هم اړینه ده. بنااً مونږ ټول دنده لرو څو د خپلو ټولګټو تأسیساتو په ساتنې او څارنې جدي اوسو او څرنګه چې الزمه ده له هغو نه سمه استفاده وکړو.  

دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت 

دميل پیوستون دعامه اړیکو دفرت

صفحه 4

صفحه 5

تالش والی اسبق غزنی برای اختطاف 
سخن گوی داعش از بند امنیت ملی

بازی با مرگ

صفحه 2

اختیار  در  که  تازه ای  اسناد 
گروه کاری مشترک خبرگزاری 
اطالعات  روزنامه ی  و  مرکزی 
می دهد  نشان  گرفته  قرار  روز 
والی  اکبرزاده،  خان  موسی  که 
سابق والیت غزنی، تالش کرده 

است با سازماندهی یک حمله...

به  که  کنید  تصور  را  کسی 
افغانستان  ویزه  برایش  تازگی 
طریق  از  و  است  شده  صادر 
کمیته  فیس بوکی  استاتوس  یک 
در  که  خبرنگاران  مصئونیت 
صفحه ]فیس بوکش[ ظاهر شده، 
اطالع یافته است که حداقل شش 
کابل  در  میزبانش  نهاد  کارمند 

در یک حمله انتحاری کشته...

و  )آی.اس.آی(  پاکستان  امنیتی  میان سران سرویس  مالقات  آیا 
ریاست امنیت ملی افغانستان در تاریخ ۴ فبروری، نشان دهنده ی 
آغاز فصلی جدید در روابط دوجانبه است؟ ظاهراً و به دالیلی متعدد، 
بله. نخست؛ در پی افشای مرگ مال عمر در سال گذشته، خصومت ها 
نسبت به پاکستان در افغانستان، به سطح بی سابقه ای اوج گرفت. 
درنتیجه، بسیاری از رهبران در کابل از سفر به اسالم آباد خودداری 
می کردند، بیشتر احزاب سیاسی و رسانه های اعتراض هایی شدید از 
خود نشان داده و انگیزه های دولت خود و پاکستان را برای پیشنهاد 
همکاری استخباراتی زیر سوال می بردند. حضور رییس امنیت ملی، 
مسعود اندرابی، در اسالم آبا به این معناست که اداره ی امنیت ملی 

صفحه 3افغانستان، به ممنوعیتی خودخواسته پایان داده است. باتوجه...

غنی: در رهبری جدید شورای عالی صلح 
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افغانستان 
پس از خروج دو قدرت 

افغانستان  از  سابق  شوروی  جنگی  نیروهای  قبل،  سال  هفت  و  بیست 
اخراج شدند و این گونه به سلطه نه ساله یکی از قدرت های بزرگ جهانی 
از  پس  شوروی  جماهیر  اتحاد  شد.  گذاشته  پایان  نقطه ی  افغانستان  در 
درگیری های خونین و نبردهای مداوم در افغانستان، این کشور را ناگزیر 
ترک کرد و شکست خورد. این جنگ آثار ژرف بر جای گذاشت، هزینه های 
انسانی و مالی این جنگ هنگفت و قابل توجه است. بنابر گزارش ها، تجاوز 
شوروی در افغانستان نزدیک به یک و نیم میلیون کشته برجای گذاشت، 
محاسبه  میلیون  ده  تا  پنج  از  را  جنگ  این  از  ناشی  مهاجرت  و  آوارگی 
نفری  میلیون ها  نیز  و  بی جا شدند  که  نفری  میلیون ها  و هم چنان  کرده اند 

که معلول شدند. 
با خروج شوروی سابق از افغانستان، جنگ خاتمه نیافت بلکه وارد مرحله 
تازه ی شد و این بار مجاهدین؛ گروه های که باهم و به صورت متحد علیه 
ارتش سرخ جنگیدند، بر سر کسب قدرت علیه هم جبهه گرفتند و جنگ 
اما  شد  تمام  نحوی  به  طالبان  ورود  با  مجاهدین  نبرد  گرفت.  در  داخلی 
به شکل دیگری ظاهر شد و فجایع دیگری رقم  این دگرگونی، جنگ  با 
ارتش  با  جنگ  از  کم تر  هم  داخلی  جنگ های  پیامدهای  و  نتایج  خورد. 

شوروی نبود. 
اکنون و پس از سه دهه، افغانستان خروج یک قدرت یا قدرت های جهانی 
دیگر، از نوع غربی آن، را تجربه می کند. با آن که خروج نیروهای ناتو با 
اما  اند،  متفاوت  محتوا  و  نظر شکل  از  افغانستان  از  ارتش سرخ شوروی 
نوع مواجه ما با قدرت های جهانی و خروج آن ها جای تأمل دارد. شوروی 
با  و  افغانستان  وارد  وقت،  کمونیستی  حکومت های  از  حمایت  به  سابق 
مردم  خواست  و  حمایت  با  ناتو  نیروهای  اما  شد  روبه رو  مردم  مخالفت 
افغانستان و اجماع بین المللی پا به افغانستان گذاشتند و طبق برنامه زمانی 
نیز  اما از جهاتی دیگر این ورود و خروج شباهت های  هم خارج شدند. 
باهم دارند. طالبان که خود را مجاهد می نامند و در جنگ علیه شوروی هم 
نقش داشتند، در طول چهارده سال علیه نیروهای غربی و دولت افغانستان 
جنگیده و خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان را یکی از پیش شرط های 
گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان اعالم کرده اند. در گذشته مجاهدین 
عرصه را برای دولت پیشین تنگ و حاکمیت آن را محدود به پایتخت کرده 
بودند و از هیچ تالشی برای وارد کردن فشار علیه دولت دریغ نمی کردند. 
این فشارها شامل وضع محدودیت در عبور و مرور شاهراه ها و قطع برق 
بود. اکنون طالبان که خود را مجاهدین واقعی قلمداد می کنند، نیز به روش 
گذشته متوصل شده شاهراه ها را ناامن، تأسیسات را ویران و برق را قطع 

می کنند. 
پیامد خروج شوروی از افغانستان برای همه آشکار است. مجاهدین شوروی 
را شکست دادند اما نتوانستند دستاوردهای شان را حفظ و برای اداره کشور 
بازسازی  به  قادر  شوروی  از خروج  پس  تنها  نه  مجاهدین  بریزند.  طرح 
فاجعه  و  نابودی  پرتگاه  در  را  قبل کشور  از  بیشتر  بلکه  نشدند،  ویرانه ها 
سوق دادند. حاال و پس از 27 سال احتمال این وجود دارد که افغانستان 
یکبار دیگر و پس از یک خروج دیگر به سرنوشتی دچار شود که در گذشته 
تجربه کرد و با آن به تلخی زیست. پس از خروج و ختم مأموریت جنگی 
به شدت  شاهراه ها  کرد،  طالبان سقوط  به دست  قندوز  افغانستان،  در  ناتو 
ناامن شده است، تأسیسات عام المنفعه در معرض خطر جدی قرار دارد، 
کابل پایتخت برق ندارد، حاکمیت قانون به صورت نسبی و نگران کننده تنها 
در کابل و برخی از والیت های کشور به صورت محدود وجود دارد. اکنون 
افغانستان  از سقوط سیاسی در  امریکا  امنیت ملی  اداره  از خروج،  و پس 
سخن می گوید. طالبان به صورت غیر قابل باور، نیروهای امنیتی را در تنگنا 

قرار داده و 30 درصد خاک کشور را زیر کنترل دارند. 
شکننده  جهانی،  بزرگ  قدرت  دو  خروج  از  پس  ما  مواجهه ی  و  تجربه 
از  نتوانستیم  باید  که  آن گونه  ما  دوم،  از خروج  پیش  است.  بوده  ناکام  و 
تقویت حکومت داری  و  بازسازی  برای  میلیونی جامعه جهانی  کمک های 
استفاده کنیم. بعد از چهارده سال ما اکنون حکومت مردمی و مشروع از 
نظر قانون اساسی، نداریم. گفت وگوهایی که برای برقراری صلح صورت 
غنی  اشرف  حتا  است.  اهلل  نجیب  داکتر  دوره  پایان  شبیه  می گیرد، چیزی 
احمدزی می گوید در صورتی که گفت وگوهای صلح با طالبان به صورت 
فوری شروع نشود با شروع فصل بهار جنگ خونینی در راه است. مجاهدین 
در گذشته تن به مصالحه ملی داکتر نجیب ندادند و تا سقوط او پیش رفتند. 
طالبان نیز عالقه به مذاکره با دولت افغانستان ندارند. حکومت وحدت ملی 
مصروف رایزنی و تالش برای مصالحه اما طالبان در میدان های نبرد دست 
باالی دارند. داعش را هم اگر اضافه بکنیم خروج دوم برای ما یک کابوس 

تمام عیار است. 
شادی  طبل  بر  شوروی  خروج  از  بعد  سال  هفت  و  بیست  ما  که  اینک 
به  بازگشت  برای  نیز  طالبان  می کنیم،  دایر  را  پیروزی  جشن  و  می کوبیم 
قدرت لحظه شماری می کنند و نگرانی از این که سال های بعد چه اتفاقی 
حقیقت  می شود.  بیشتر  روز  هر  افتاد،  آن خواهد  مردم  و  افغانستان  برای 
این است که ما در حفظ دستاوردهای همکاری با جامعه جهانی ناکامیم و 
در نبود جامعه ی جهانی برسر یک برنامه، هدف و آرمان مشترک به توافق 
نمی رسیم. در حالی که یک سال از خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدان 
آن می گذرد، اوضاع هر روز بد و بدتر می شود و نگرانی از یک رویارویی 

دوباره میان نیروهای سیاسی و مسلح افزایش می یابد.
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اطالعات روز: رییس جمهور غنی در بیست و هفتمین سالروز 
خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که مشوره ها 
در مورد تعیین رهربی جدید شورای عالی صلح نهایی شده و 

مجاهدین در رهربی این شورا حضور پر رنگ دارند.
سالروز  هفتمین  و  بیست  با  مصادف  دلو،   26 دوشنبه،  روز 
خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. از این روز 
در پایتخت و والیت های کشور تجلیل به عمل آمد. رییس 
جمهور غنی در محفلی که به این مناسبت در ارگ ریاست 
جمهوی برگزار شده بود و در این مراسم مقام های بلند پایه 
دولتی و برخی از مقام های دولت پیشین و شامری از رهربان 
رهربی  تعیین  در  پیرشفت ها  از  داشتند،  حضور  هم  جهادی 
به این سو رییس ندارد خرب  از ماه ها  شورای عالی صلح که 
داد و گفت که در رهربی جدید این شورا مجاهدین و زنان 

حضور دارند.
آقای غنی هم چنان از مخالفان مسلح دولت خواست که به 
روند صلح بپیوندند. غنی با تاکید بر نقش اتحاد متام افغان ها 
در تأمین صلح و ثبات در کشور از گروه های طالبان و حزب 
اسالمی به رهربی گلبدین حکمتیار خواست که به روند صلح 

بپیوندند.
 26 در  شوروی  رسباز  آخرین  خروج  غنی  جمهور  رییس 

دانست که می تواند  برای کشور  بزرگی  افتخار  را  دلو ۱۳6۷ 
سهم گیری  هم چنان  غنی  باشد.  بزرگی«  »درس  جهان  برای 
که  گفت  و  ستود  سابق  شوروی  با  جنگ  در  را  مجاهدین 
که  شود  دیده  تا  دارد  جریان  حارض  حال  در  گفت وگوها 
مجاهدین سابق چه نقشی را می توانند در آوردن صلح و ثبات 

در افغانستان ایفا کنند.
از سویی، هم رییس جمهور غنی با اشاره به خسارات ناشی 
به  کشور  این  که  گفت  افغانستان  در  طوالنی  جنگ های  از 
حیث یک ملت تا حال قیمت هنگفتی را برای به دست آوردن 
و  افغانستان  جنگ  به  اشاره  با  او  است.  پرداخته  استقالل 
شوروی سابق یادآور شد که احصائیه های بانک جهانی نشان 
می دهد که افغانستان 2۴۰ میلیارد دالر امریکایی خساره را در 

مدت ده سال اشغال روسیه متحمل شده است.
2۷ سال از خروج نیروهای شوری سابق از افغانستان می گذرد 
اما رییس جمهور غنی و بیشرت سخرنانان این مراسم گفتند که 
مردم افغانستان با وجود پیروزی در جنگ با ارتش شوروی، 

هنوز گرفتار جنگ و ناامنی هستند.
که  گفت  مراسم  این  در  نیز  اجراییه  رییس  عبدالله،  عبدالله 
صورت  کوتاهی هایی«  جهادی  »ارزش های  حفظ  به  نسبت 
گرفته و دولت و رهربان جهادی در راستای حفظ این ارزش ها 

توجه کافی نکرده اند.
آقای عبدالله نیز از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند. 
جنگ  در  کودکان  از  که  خواست  گروه  این  از  هم چنان  او 
کودکانه شان  زندگی  به  کودکان  تا  بگذارد  و  نکند  استفاده 
ادامه دهند. عبدالله گفت: »ما تحمل نخواهیم کرد تا کسی از 

کودکان برای اهداف نظامی استفاده کند.«
آقای عبدالله نیز با اشاره به گذشنت سال ها از خروج نیروهای 
شوری از افغانستان گفت که تاکنون نیز جنگ در کشور ادامه 
در  شوروی  شکست  روز  از  بزرگداشت  که  افزود  او  دارد. 
به  یادآور مسئولیت رسیدگی  باید  افغانستان،  مردم  پی جهاد 

خانواده های قربانیان جنگ و مردم افغانستان نیز باشد.
رییس  نخستین  و  جهادی  رهربان  از  مجددی،  صبغت الله 
جمهوری دولت مجاهدین نیز در این مراسم با اشاره به شورش 
گروه طالبان گفت که این گروه از آسامن فرود نیامده، بلکه 
از مرز کشور همسایه پاکستان وارد افغانستان می شود و مردم 

کشور را می کشد.
آقای مجددی گفت: »ما امروز از این بابت رنج می بریم. آخر 
ابرقدرتی مثل  مقابل  مجبور خواهیم شد هامن طوری  که در 
اتحاد شوروی جهاد اعالم کردیم، در مقابل پاکستان هم اعالم 

کنیم.«

جهادی  رهربان  از  سیاف،  رسول  عبدالرب  روز:  اطالعات 
و یکی از اعضای »شورای حراست و ثبات افغانستان«، در 
از  سابق  شوری  نیروهای  خروج  سالروز  هفتمین  و  بیست 
افغانستان با انتقاد از عملکرد حکومت در زمینه تأمین امنیت 
گفت، حکومت توانایی ندارد و با این وجود باید مردم برای 

دفاع از کشور شان آماده شوند.
افغانستان  از  سابق  شوری  نیروهای  خروج  از  سال   27
پایتخت و والیت های  این روز در  از  به مناسبت  می گذرد، 
مراسمی  آقای سیاف در  برگزار شد.  مراسم مختلف  کشور 
کابل  در  افغانستان«  ثبات  و  حراست  »شورای  سوی  از  که 
برگزار شده بود، با اشاره به تشدید جنگ در کشور و گسرتش 
قبول  باید  حکومت  رهربان  گفت  طالبان  تازه  فعالیت های 

کنند که در تأمین امنیت عاجز اند و »توانایی آن را نداشته اند 
که دشمن را به عقب بزنند.«

به  کشور  از  دفاع  برای  وضعیت،  این  باوجود  افزود  سیاف 
مجاهدین سهم داده نشده است و اگر به »مردم« اجازه داده 
آن  پیامدهای  مسئول  ملی  وحدت  حکومت  رهربان  نشود، 
خواهند بود. او گفت: »قبل از این که ملت خود را برای دفاع 
باز  را  راه  باید  میدان سازد، رهربان حکومت  وارد  از کشور 
کنند، تا ملت وارد میدان شود، ما می خواهیم از کشور خود 

دفاع کنیم و در چوکات نظام، امنیت کشور را تأمین کنیم.«
برای  مردم  به  که  صورتی  در  داد  هشدار  جهادی  رهرب  این 
دفاع از کشورشان اجازه داده نشود »مردم مجبور خواهند شد 
بی نظمی  و کشمکش  وارد صحنه شوند در آن صورت  که 

به وجود خواهد آمد که ما طرفدار آن نیستیم.«
روند  به  اشاره  با  سخانش  از  بخشی  در  سیاف  آقای 
گفت وگوهای صلح افغانستان با گروه طالبان گفت از صلح 
و ثبات حامیت می کنیم اما به رشطی که با متامیت ارضی و 

حاکمیت ملی کشور معامله صورت نگیرد.
نیروهای شوری سابق در ششم جدی ۱۳۵۸ وارد افغانستان 
مردم  مقاومت  سال   9 از  بعد   ۱۳۶7 دلو   2۶ در  که  شدند 
کشور مجبور به ترک افغانستان شدند. در جنگ ده ساله ی 
کشته،  نفر  میلیون  یک ونیم  از  بیش  شوروی،  و  افغانستان 
میلیون  پنج  از  بیش  و  معلول  دیگر  نفر  میلیون  یک  حدود 
نفر هم به کشورهای ایران، پاکستان و ده ها کشور دیگر آواره 

شدند.

دفرت  یا  یوناما  تازه ی  گزارش  نرش  از  پس  روز:  اطالعات 
منایندگی سازمان ملل در کابل از آمار بلند تلفات غیرنظامیان 
که  می گوید  برش  حقوق  مطالعات  نهاد   ،20۱۵ سال  در 
مخالفان مسلح دولت عامل اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان 

در افغانستان هستند.
جان  همواره  دولت  مسلح  مخالفان  که  می گوید  نهاد  این 
غیرنظامیان را گرفته اند. به گزارش طلوع نیوز، نهاد مطالعات 
حقوق برش، از مخالفان مسلح دولت خواسته که بیش از این 

خون مردم بی گناه را نریزند و به روند صلح بپیوندند.

لیال جعفری، مسئول مؤسسه مطالعات حقوق برش گفته است: 
»متأسفانه که تلفات افراد ملکی در سال 20۱۵ بی�پیشینه بوده 
عامل  برش  حقوق  مطالعات  مؤسسه  یک  به عنوان  ما  است. 

اساسی افزایش این تلفات را طالبان تروریست می دانیم.«
این نهاد هم چنان از مخالفان مسلح دولت خواسته که نباید 

در هنگام درگیری ها به غیرنظامیان آسیب برسانند.
نهاد گفته است: »مردم  این  فیض احمد صداق، یک عضو 
هراس افگنان  قربانی  نباید  دیگر  زنان  و  کودکان  افغانستان، 
مردم  به  دیگر  که  بگویم  آنان  به  می خواهم  من  شوند. 

بازی  این  نیز قربانی  افغانستان آسیب نرسانند و خودشان را 
منطقه ای نسازند.«

که  افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات  از  ملل  سازمان  گزارش 
روز یک شنبه منترش شده، نشان می دهد که در سال 20۱۵ 
زخمی  دیگر  نفر   7۴۵7 و  کشته  غیرنظامی   ۳۵۴۵ میالدی 

شده اند. 
میالدی   20۱۴ سال  به  نسبت  را  افزایش  درصد   ۴ رقم  این   
دولت  مسلح  مخالفان  گزارش،  این  براساس  می دهد.  نشان 

عامل ۶2 درصد تلفات غیرنظامیان در افغانستان می باشند.

امنیتی  ارشد  معین  سالنگی،  ایوب  جرنال  روز:  اطالعات 
محل  افغان  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  داخله  وزارت 
تخریب پایه های برق در دند شهاب الدین والیت بغالن را 
برق  تا  است  امن  برشنا  رشکت  برای  منطقه  و  کرده  ترصف 

وارداتی ازبکستان به کابل را دوباره وصل کند.

مقام های امنیتی والیت بغالن نیز گفته اند که نیروهای امنیتی 
در  را  کابل  به  ازبکستان  وارداتی  برق  پایه  دو  انهدام  محل 

منطقه دند شهاب الدین را ترصف کرده اند. 
جرنال محمدعوض نذیری فرمانده پولیس بغالن روز دوشنبه 
نیروهای دولتی یک شنبه شب  که  به خربنگاران گفته است 

توانستند که این منطقه را از کنرتل طالبان بیرون کنند.
در  کابل،  به  ازبکستان  وارداتی  برق  پایه  دو  پیش  هفته  سه 
ساحه دند شهاب الدین در والیت بغالن از سوی افراد مسلح 
زمینه  تا  نشده  موفق  حکومت  مدت  این  در  شدند.  منهدم 

بازسازی پایه های تخریب شده را فراهم کند.

در  طالبان  نفری  هزار  جدید  گروه  یک  روز:  اطالعات 
رهرب  منصور،  محمد  اخرت  مال  برابر  در  پکتیکا  والیت 

طالبان، اعالم موجودیت کرده است.
براساس گزارش ها این شاخه تازه تأسیس طالبان همزمان 
منصور  مال  خون  انتقام  گرفنت  بر  موجودیت  اعالم  با 
ماه  چند  دادالله  منصور  مال  است.  کرده  تأکید  دادالله 
پیش در درگیری با افراد مال اخرت منصور در والیت زابل 

کشته شد.
گزارش  ویدیویی  نوار  یک  از  نقل  به  پژواک  خربگزاری 
داده است که این گروه تحت رهربی مولوی عبیدالله هرن 
به فعالیت آغاز کرده و اعضای آن از والیت های پکتیکا، 

زابل، قندهار و غزنی می باشند.
در  می شود  گفته  که  ویدیویی  نوار  این  در  هرن  مولوی 

گفته  هوادارانش  حضور  در  شده،  ثبت  پکتیکا  والیت 
دادالله،  منصور  مال  خون  انتقام  گرفنت  برای  که  است 
برادرش حاجی الال و ۱00 تن دیگر از افراد این فرمانده 

سابق طالبان آماده می شوند.
او افزوده که علیه گروه مال اخرت منصور، شبکه ی حقانی 
و به ویژه بالل زدران، یکی از فرماندهان این شاخه طالبان 

جهاد اعالم کرده است.
این رهرب شاخه جدید طالبان هم چنان گفته است: »متام 
دست  از  طالبان  مشکل  به خصوص  افغانستان  مشکالت 
استخبارات پاکستان می باشد و آی اس آی در عقب متام 
این مشکالت قرار دارد.« او افزوده که مال اخرت منصور با 
کمک استخبارات پاکستان، مرگ مال عمر را به مدت دو 
سال از طالبان مخفی نگهداشته و بعداً خود را به کمک 

پاکستانی ها امیراملؤمنین خوانده است.
سخن گوی  مجاهد،  الله  ذبیح  پیش  روز  دو  حال  این  با 
گفته  خربنامه ای  نرش  با  منصور  اخرت  مال  شاخه ی  طالبان 
همراه  خودرس  مسلح  فرماندهان  از  هرن  عبیدالله  که  بود 
این  اعضای  بر  اربکی  فرماندهان  از  الله،  امان  فرمانده  با 
گروه حمله کرده اند. مجاهد ادعا کرده بود که مولوی هرن 

در این درگیری ها کشته شده است.
پیشین  رهرب  عمر،  محمد  مال  مرگ  شدن  افشا  از  پس 
طالبان و انتخاب مال اخرت محمد منصور به عنوان جانشین 
منصور  مال  رهربی  با  طالبان  فرماندهان  از  شامری  او، 
شان  رهرب  به عنوان  را  رسول  مال  و  کردند  مخالفت  اعالم 
انتخاب کردند. این دو شاخه طالبان در چندین مورد باهم 

درگیر شده اند.

غنی: در رهبری جدید شورای عالی صلح 
مجاهدین حضور قوی دارند

سیاف: حکومت توانایی تأمین امنیت را ندارد، به مردم اجازه داده شود

نهاد مطالعات حقوق بشر: طالبان عامل افزایش تلفات غیرنظامیان هستند

نیروهای امنیتی محل تخریب پایه های برق در بغالن را تصرف کرده اند

گروه جدید طالبان علیه مال اختر منصور اعالم موجودیت کرد



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

پاکستان  امنیتی  سرویس  سران  میان  مالقات  آیا 
در  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  و  )آی.اس.آی( 
تاریخ ۴ فبروری، نشان دهنده ی آغاز فصلی جدید در 
بله.  به دالیلی متعدد،  و  روابط دوجانبه است؟ ظاهراً 
نخست؛ در پی افشای مرگ مال عمر در سال گذشته، 
خصومت ها نسبت به پاکستان در افغانستان، به سطح 
بی سابقه ای اوج گرفت. درنتیجه، بسیاری از رهبران در 
کابل از سفر به اسالم آباد خودداری می کردند، بیشتر 
از  شدید  اعتراض هایی  رسانه های  و  سیاسی  احزاب 
پاکستان  و  خود  دولت  انگیزه های  و  داده  نشان  خود 
سوال  زیر  استخباراتی  همکاری  پیشنهاد  برای  را 
اندرابی،  مسعود  ملی،  امنیت  رییس  حضور  می بردند. 
ملی  امنیت  اداره ی  که  معناست  این  به  اسالم آبا  در 
افغانستان، به ممنوعیتی خودخواسته پایان داده است. 
سال  جوالی  از  که  تندی  و  تلخ  سابقه ی  به  باتوجه 
گذشته غالب شده بود، این در حقیقت یک گام بزرگ 

به جلو به حساب می آمد.
دوم؛ در تاریخ ۳۰ جنوری، جنرال محمد شریف یفتلی، 
در رأس هیئتی هشت نفره به نمایندگی از ارتش ملی 
افغانستان، از ستاد ارتش پاکستان بازدید کرد. در آن جا، 
رایزنی هایی با فرمانده ی ستاد جنرال هدایت الرحمان 
در رابطه با افزایش همکاری ها و اقدامات امنیتی در 
هر دو طرف مرز صورت گرفت؛ تقاضایی که پاکستان 
اغلب به عنوان بخشی از عملیات ضدتروریستی خود با 

افغانستان مطرح کرده است.
نادر و چهره به چهره میان سازمان  این مالقات  سوم؛ 
استخبارات پاکستان و ریاست امنیت ملی افغانستان، 
چهارجانبه  هماهنگی های  گروه  جلسه ی  از  پیش 
را  امیدواری  این  و  شد  برگزار  جنوری   ۶ تاریخ  در 
به  آهسته  آهسته  احتمااًل  دو طرف  هر  که  زد  جرقه 
پیش نیازی   - می شوند  نزدیک تر  همکاری  سمت 
صلح.  تالش های  چشم انداز  برای  اجتناب ناپذیر 
در  اختر،  رضوان  جنرال  با  اندرابی  گفت وگوهای 

نقطه ی مقابل دیدگاه های جنگ طلبانه ی رییس سابق 
پاکستان  با  نبیل،  رحمت اهلل  افغانستان،  ملی  امنیت 
خط  برای  »مرز«  واژه ی  از  استفاده  از  او  بیزاری  )و 
دیده می شد که یک  او  نارضایتی محض  و  دیورند(، 
دسامبر  تاریخ ۹  در  آسیا  قلب  کنفرانس  از  پیش  روز 
این مسئله  ابراز کرد.  در اسالم آباد، در استعفای خود 

اهمیت غیرمعمولی به این گفت وگوها داده بود. 
ضدپاکستانی  خصمانه ی  لفاظی های  تعدیل  چهارم؛ 
از سوی حلقه های دولتی و  این دیدارها  از  که پیش 
غیردولتی در کابل وجود داشتند، به این مسئله اشاره 
بیشتر  افغانستان  پایتخت  در  نتیجه گرایی  که  داشتند 

مورد توجه قرار می گیرد.
 )1.5track( مذاکرات  دور  آخرین  در  نمایندگان 
کردند  تایید  نیز  بهوربان  در  افغانستان-پاکستان 
که  اجتماعی  رسانه های  در  ارسال شده  مطالب  تعداد 
قابل توجهی  به طور  می دادند،  قرار  هدف  را  پاکستان 
این  یافته اند.  کاهش  آسیا  قلب  کنفرانس  از  پس 
مسئله به بهبود روایت هایی که درمورد پاکستان وجود 
از  استفاده  به  نیاز  بر  آن ها  بود.  کرده  کمک  داشت 
تا  داشتند  تاکید  از سوی هر دو طرف  نظریاتی  تمام 
از کلیشه های تکراری غالب جلوگیری کنند و به جای 

آن، روایت های مثبتی بسازند.
و در آخر، به نظر می آید حضور چین و ایاالت متحده 
و  پاکستان  گفت وگوهای  روند  در  بزرگی  تفاوتی 
هماهنگی های  گروه  چارچوب  درون  افغانستان 
جامعه ی  و  افغانستان  دولت  است.  ساخته  چهارجانبه 
این  به  قابل توجهی  اهمیت  کشور،  این  مدنی 
مکانیزم به عنوان یک راه نجات احتمالی برای کشور 
جنگ زده ی آن ها افزوده است. آن ها اشاره می کنند که 
کنار  طالبان  ایدئولوژی  با  افغانستان  در  اندکی  تعداد 
با  می آیند، اما در مقابل، اکثریت مردم از کسانی که 
دولت  برتری  و  هستند  موافق  سالح  زمین گذاشتن 
می کنند.  استقبال  پذیرفته اند،  به طورکل  را  افغانستان 

پاکستان  از  باالیی  انتظارات  افغان ها  زمینه،  این  در 
دارند. آن ها بر این باورند که نقش این کشور فراتر از 
معتقد هستند که  افغان ها  است.  صرف تسهیل کردن 
تعداد طالبانی  کند، می توانند  وارد  فشار  پاکستان  اگر 

که در روند آشتی شرکت می کنند را افزایش بدهد.
بااین حال، افغان ها هم چنین دربرابر کسانی که از هر 
تالش  پیشرفت ها  بین بردن  از  برای  مرز  طرف  دو 
با  بی چون وچرا که  منافع  می کنند محتاط هستند - 
و  داخل  در  )عناصری  هستند  مرتبط  جنگ  اقتصاد 
بیرون از دولت، مردمی که با طالبان هم فکر هستند، 
تروریستی/ با شبکه های  گروه های جنایت کارانی که 

ناظران  هم چنین  دارند(.  ارتباط  دیگران  و  نظامی 
علیه چالش رایجی هشدار می دهند: چگونگی مقابله 
سیاه  را  همه چیز  که  رسانه هایی  و  سیاست مداران  با 
نقطه های  ناخواسته  یا  خواسته  و  می بینند،  سفید  و 
جانبه  چند  یا  دو  روابط  بر  معمواًل  که  را  خاکستری 
حکومت دارند را نادیده می گیرند. سوال بزرگی که در 
مقابل ما قرار دارد این است که چه می شود اگر گروه 
هماهنگی های چهارجانبه در دستیابی به اهداف خود با 
شکست مواجه شود؟ پاکستان در گفت وگو با تحریک 
مجبور  درنهایت  و  خورد  شکست  پاکستان  طالبان 
صلح  فرایند  شکست  آیا  کند.  سرکوب  را  آن ها  شد 
بین المللی  تازه ی  جنگ  یک  به  منجر  فغانستان،  در 
می شود؟ واضح است که ۱۵ سال شورش باعث شده 
نیروها به  این  نتیجه بگیرد  است جامعه ی بین المللی 
فضای  می رسد  به نظر  نمی دهند.  تن  راه حلی  هیچ 
برخاسته از تالش های گروه همکاری های چهارجانبه 
مثبت باشد. و هم چنین این وضعیت نشان دهنده ی این 
است که در افغانستان و پاکستان فهم جدیدی ایجاد 
شده است مبنی بر این که یک روند صلح موفقیت آمیز 
نیازمند همکاری های سیاسی نزدیک، مدیریت مرزی 
از  اطالعات  به اشتراک گذاری  همه،  از  باالتر  و  بهتر، 

سوی هر دو طرف مرز است.
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رسخ  قشون  خروج  دلیلش  است.  عمومی  تعطیلی  دلو  بیست وششم 

شوروی از افغانستان است. آن هایی که سنگ جهاد را به سینه می زنند و 

ادعای پیروزی بر یکی از قدرت مندترین ارتش وقت را دارند، همه ساله 

و  جهاد  مورد  در  گفنت  سخن  من  برای  می گیرند.  جشن  را  روز  این 

و  جهاد  پیرامون  می توان  که  سخنانی  متام  است.  سخت  مجاهدین 

و  جهاد  با  یا سخن هم سو  نیست.  خارج  حالت  دو  از  گفت،  مجاهدین 

در وصف مجاهدین است، یا روی مخالفت با جهاد و مجاهدین دارد.

نیروهای شوروی  تکمیل می کنم. خروج  را  27 سالگی ام  دارم سن  من 

دوران  زندگی  که  آن چه  افتاده.  اتفاق  قبل  سال   27 هم  افغانستان  از 

متاثر کرده،  را خاک می کنم،  و حاال که جوانی هایم  نوجوانی  کودکی، 

شوروی  رسخ  قشون  خروج  از  بعد  این که  است.  مجاهدین  عمل کرد 

رسنوشت قدرت و حاکمیت به چه روزی افتاد، نیازی به بحث ندارد. در 

کم  مجاهدین  شوروی،  رسخ  قشون  خروج  از  بعد  حکومت های  متامی 

شهروند  به عنوان  من  حاال  بودند.  صالحیت  صاحب  و  رشیک  بیش  و 

در  دانشگاه،  چهارسال  و  رفته  مکتب  سال   12 که  مملکت  این  جوان 

به صورت  انرتنت  با  می خوانم،  کتاب  می کنم.  زندگی  مملکت  پایتخت 

ارتباطم.  در  دیگر  مردمان  و  کشورها  با  طریق  این  از  و  آشنایم  نسبی 

درست یا نادرست، برای یکی از روزنامه های کشور می نویسم. زندگی، 

کتاب خواندن، آشنایی با انرتنت و ارتباط با جهان، نوشنت برای روزنامه، 

برای من نعمت محسوب می شود. 

در کنار نعمت هایی که من از آن بهره مندم، حرست نداشنت بعضی چیزها 

کابل  است.  تاریک  دفرتم  و  خانه  ندارد،  برق  کابل  دارم.  دمل  در  را 

کابل  بیکارم.  من  ندارد،  کارآفرین  کابل  خطرم.  در  من  ندارد،  امنیت 

رعایت  قانون  ناآرامم.  من  دارد،  مافیا  کابل  فقیرم.  من  ندارد،  رسمایه 

اطالعات  مریضم.  من  است،  کثیف  کابل  بیچاره ام.  من  منی شود، 

سانسور می شود، من بی خربم. حال کابل مبهم است، من برای آینده ام 

نگرانم. در کابل واسطه ندارم، ناامیدم. کابل هزارراه معامله شده، من 

رسگردانم. کابل مجاهد دارد، تکنوکرات دارد، دموکرات دارد، افراطیون 

ایدیولوژیک دارد، معرکه داغ است و من چوب سوخت معرکه ام. 

ویرانی های کابل، دشمنی ها در کابل، فرصت سوزی ها در کابل، نزاع و 

کشمکش در کابل بر متام مردم افغانستان سایه افکنده، سایه ای شوم. 

گرفته،  شکل  شوروی ها  حضور  زمان  در  آن  از  بخشی  اگر  سایه،  این 

حضور  گرفته.  شکل  شوروی  نیروهای  خروج  از  بعد  آن  عمده ی  بخش 

باید  نیست،  و  نبود  توجیه  قابل  عنوانی  هیچ  به  افغانستان  در  شوروی 

می رفتند اما اتفاقاتی که بعد از آن افتاد، از هر دری که وارد شویم، سند 

روسیاهی است. به استقالل رسیدیم اما پای مداخله ی کشورهای بیشرت 

باز شد. در جنگ پیروز شدیم اما در زندگی شکست خوردیم. خوشحال 

بودیم که جلو تاراج معادن و منابع خویش را گرفتیم، اما فراتر از تاراج 

رفتیم. دست ظامل را کوتاه کردیم و خود از هیچ ظلمی دریغ نکردیم....

ادامه  هم  امروز  تا  کامکان  رسخ،  قشون  خروج  از  بعد  کشمکش های 

دارد. فاصله های قومی-مذهبی برآفتاب است. عنان همین کشمکش ها، 

خلق فاصله ها و زدودن اشرتاکات دوباره به دست مدعیان جهاد است. 

خودکشی  زدند،  بازار  جهاد  نام  به  آن هایی که  علیه  نوشنت  که  می دانم 

ولسوالی  به  دلیر  منی توانم  سال  بیست وهفت  بعد  که  من  اما  است. 

پغامن بروم، چگونه در وصف این مجاهدین کرام بنویسم؟ 

روی سخن من با تعداد مشخصی از مجاهدین است، آن هایی که بعد از 

جهاد رهرب شدند. فرزندان شان وزیر و والی و وکیل شدند. آن هایی که 

پناه  در  شب ها  و  می گیرند  جشن  انحصاراً  را  شوروی  نیروهای  خروج 

در  را  روزها  و  می خوابند  مجلل  قرصهای  میان  مسلح،  محافظ  صدها 

با  من  سخن  روی  می کنند.  رس  خارجی  سفارت خانه های  مهامنی های 

آن هایی که بعد از خروج قشون رسخ سالح بر زمین گذاشتند و به زندگی 

عادی برگشتند، نیست. آن ها هم مثل من قربانی کشمکش های بعدی 

مجاهدین شدند. 

افغانستان  این حرف و حدیث ها، دیروز دوشنبه، 26 دلو،  با متام  حاال 

تعطیل بود. جشن شکوه مند مجاهدین در نبود برق، امنیت، کار، نان، 

صحت و دانایی برگزار شد. رییس جمهور در این جشن سخنانی گفت 

که خودش به آن باور ندارد. بزرگان زیادی در وصف جهاد سخن راندند 

از  استفاده  با  دوباره  مبانیم.  گذشته  در  هم چنان  که  خواست  ما  از  و 

مردم  غیور،  مردم  رشیف،  مردم  شهامت،  با  و  رشید  )مردم  ترکیبات 

عزیز،  مردم  مومن،  و  مسلامن  مردم  سنگر،  در  همیشه  مردم  رسبلند، 

جوانان آگاه و باورمند به جهاد، خلق مجاهد و ...( به ما توهین شد. آیا 

به راستی رسمان بلند است؟ آیا به راستی ما عزت الزم خویش را داریم؟ 

چقدر غرور و آگاهی ما واقعی است؟ به این سوال ها نباید با احساسات 

جواب گفت. تاثیر عملکرد مجاهدین به حدی گسرتده و عمیق است که 

اکرثیت ما منی توانیم به این سوال ها با آرامش و منطقی جواب بدهیم. 

جوابش را همه می دانیم چون بیست و هفت سال است که جواب این 

سوال ها را زندگی می کنیم. 

حکم خودکشی

اکسپرس تریبون/ امتیاز گل 

ترجمه: معصومه عرفانی

روند صلح: 

بااین حال، افغان ها هم چنین دربرابر 
کسانی که از هر دو طرف مرز برای 
از بین بردن پیشرفت ها تالش 
می کنند محتاط هستند – منافع 
بی چون وچرا که با اقتصاد جنگ 
مرتبط هستند )عناصری در 
داخل و بیرون از دولت، مردمی 
که با طالبان هم فکر هستند، 
گروه های جنایت کارانی که با 
شبکه های تروریستی/نظامی و 
دیگران ارتباط دارند(. هم چنین 
ناظران علیه چالش رایجی هشدار 
می دهند: چگونگی مقابله با 
سیاست مداران و رسانه هایی 
که همه چیز را سیاه و 
سفید می بینند، و 
خواسته یا ناخواسته 
نقطه های خاکستری را 
که معموالً بر روابط دو یا 
چند جانبه حکومت دارند را نادیده 
می گیرند.

نخست؛ در پی افشای مرگ مال عمر در سال 

گذشته، خصومت ها نسبت به پاکستان 

در افغانستان، به سطح بی سابقه ای 

اوج گرفت. درنتیجه، بسیاری 

از رهبران در کابل از سفر به 

اسالم آباد خودداری می کردند، 

بیشتر احزاب سیاسی و 

رسانه های اعتراض هایی شدید 

از خود نشان داده و انگیزه های 

دولت خود و پاکستان را برای 

پیشنهاد همکاری استخباراتی زیر 

سوال می بردند. حضور رییس امنیت 

ملی، مسعود اندرابی، در اسالم آبا به 

این معناست که اداره ی امنیت ملی 

افغانستان، به ممنوعیتی خودخواسته پایان 

داده است. باتوجه به سابقه ی تلخ و تندی 

که از جوالی سال گذشته غالب 

شده بود، این در حقیقت یک 

گام بزرگ به جلو به حساب 

می آمد.
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اسناد تازه ای که در اختیار گروه کاری مشترک خبرگزاری مرکزی 

و روزنامه ی اطالعات روز قرار گرفته نشان می دهد که موسی 

با  است  کرده  تالش  غزنی،  والیت  سابق  والی  اکبرزاده،  خان 

سازماندهی یک حمله مسلحانه، عبدالقادر واحدی، سخن گوی 

داعش، را از زندان امنیت ملی اختطاف کند. 

براساس این اسناد، فرماندهی امنیه والیت غزنی به ریاست امنیت 

ملی غزنی در مکتوبی با شماره 16256 مورخ 1393/12/22 از 

پالن حمله موسی خان اکبرزاده به موتر حامل عبدالقادر واحدی 

که در آن زمان در توقیف امنیت ملی بود، خبر داده و گفته است 

از مسیر محبس  بهانه ی مریضی  به  والی می خواهند  افراد  که 

والیت غزنی الی شفاخانه ملکی بر موتر حامل عبدالقادر واحدی 

حمله کرده و وی را از بند امنیت ملی بربایند. 

مدیرت  عنوانی  غزنی  والیت  امنیه  فرماندهی  مکتوب،  این  در 

امنیت والیت غزنی نگاشته است: »اطالع واصله از یک منبع 

رسمی حاکیست که اسامی عبدالقادر واحدی ولد عبدالجالل، 

که  غزنی  والیت  اندر  ولسوالی  خیل  فریدالدین  اصلی  باشنده 

امنیت  سارنوالی  ریاست  طرف  از  می باشد،  داعش  سخن گوی 

ملی محکمه اول و دوم مدت ... سال قید را برایش فیصله نموده 

است. افراد والی والیت غزنی پالن دارد که به بهانه ی مریضی 

از مسیر محبس والیت غزنی الی شفاخانه ملکی والیت حمله 

نمایند و عبدالقادر نام را اختطاف کنند«. 

در پایان این مکتوب نام و امضا زرور زاهد، فرمانده پیشین امنیت 

والیت غزنی درج می باشد و کاپی های آن به مدیریت جنایی، 

محبس  مدیریت  و  تروریسم  ضد  مدیریت  اوپراسیون،  آمریت 

والیت غزنی ارسال گردیده است. 

در مکتوب فرماندهی امنیه غزنی از عبدالقادر واحدی به عنوان 

»مشاور سابق موسی خان اکبرزاده« نام برده شده و تصریح شده 

است که »واحدی نام، سخن گوی داعش می باشد«؛ اما موسی 

خان اکبرزاده والی سابق غزنی در تماس تلفنی با همکاران ما 

می گوید که چنین اسنادی از سوی مخالفین وی ساخته شده و 

حقیقت ندارد. آقای اکبرزاده می گوید که »بعضی ها در والیت 

غزنی با من مخالفت داشت و برای این که من را صدمه بزنند، 

این اسناد را جعل کرده اند«. 

وی می گوید که عبدالقادر واحدی مشاور وی نبوده و می گوید 

»هیچ سندی که نشان بدهد وی را من به عنوان مشاور استخدادم 

کرده ام، وجود ندارد«. آقای اکبرزاده هم چنان ادعا می کند که 

عبدالقادر واحدی نه به اتهام عضویت در گروه داعش، بلکه به 

اتهام اختطاف بازداشت گردیده است. 

اما عبدالقادر واحدی در اعترافات خود که نسخه های آن در اختیار 

گروه کاری مشترک خبرگزاری مرکزی و روزنامه ی اطالعات روز 

قرار گرفته، گفته است که وی در سال 1391 مشاور افتخاری 

موسی خان اکبرزاده بوده و بدون معاش کار کرده است. 

داعش  گروه  سخن گوی  به عنوان  بار  چندین  واحدی  آقای 

و  اعالمیه ها  و  بود  کرده  صحبت  رسانه ها  با  »خراسان«  در 

در  هم چنان  وی  می کرد.  پخش  را  گروه  این  اطالعیه های 

گروه  رهبران  با  مالقات  و  پاکستان  به  سفر  از  خود  اعترافات 

داعش سخن زده و گفته است که از سوی رهبران گروه داعش 

افغانستان،  در  گروه  این  سیاسی  مسئول  و  سخن گو  به عنوان 

پاکستان و بخش های سنی نشین ایران تعیین شده بود. 

عبدالقادر واحدی سال گذشته از منطقه ی ده افغانان شهر کابل 

از سوی مامورین امنیت ملی گرفتار شد. وی از سوی محکمه به 

زندان محکوم گردید و در حال حاضر در زندان بگرام بسر می برد. 

شراکت اقتصادی اکبرزاده و واحدی

براساس این اسناد، موسی خان اکبرزاده در سال 1391 عبدالقادر 

واحدی را به عنوان مشاور ساختمانی اش رسماً استخدام می کند 

و او را در یک نامه ی رسمی به مدیریت ترانسپورت والیت غزنی 

به عنوان انجنیر معرفی کرده و مسئول قرارداد های پروژه میدان 

که  غزنی  والیت  در  منبع  یک  می کند.  تعیین  جاغوری  هوایی 

نخواست نامش فاش شود، به همکاران ما گفت که موسی خان 

به  پروژه ها  ازای دادن  در  و عبدالقادر واحدی مشترکاً  اکبرزاده 

شرکت ها، از آن ها پول می گرفتند. این منبع می گوید: »اکبرزاده 

و عبدالقادر واحدی از شرکت ها برای این که در داوطلبی ها برنده 

شوند، پول می گرفتند«. این منبع ادعا می کند که »آن ها تنها در 

پروژه میدان هوایی جاغوری از چندین شرکت مبلغ 410 هزار دالر 

امریکایی پول گرفته بودند«. 

در همین حال این اسناد نشان می دهد که موسی خان اکبرزاده 

پول  که  است  داده  هدایت  غزنی  والیت  ترانسپورت  مدیر  به 

تضمین نقدی شرکت ها را به ضمانت واحدی نقداً تسلیم شوند. 

ترانسپورت  مدیر  به  اکبرزاده  خان  موسی  سند،  این  براساس 

غزنی نگاشته است »پول تضمین نقدی شرکت های بوالن بابا 

مبلغ  یوسفی  یحیی  شرکت  از  آمریکایی،  دالر  هزار   140 مبلغ 

مبلغ 30 هزار  باختر  از شرکت ساحل  امریکایی،  دالر  70 هزار 

دالر  مبلغ 40 هزار  اخترگل احمدزی  از شرکت  امریکایی،  دالر 

آمریکایی، از شرکت یاسین هزاره مبلغ 40 هزار دالر آمریکایی، 

مبلغ 90 هزار  پروژه  این  اداری  و  امنیتی  برای مصارفات  نیز  و 

دالر آمریکایی که جمله مبلغ 410 هزار دالر آمریکایی می شود، 

برای قرارداد بخش های ترمینل، سرک پنج و نیم کیلومتر، هموار 

کاری میدان هوایی، قیرریزی و احاطه میدان هوایی جاغوری به 

ضمانت واحدی از شرکت های مذکور تسلیم شوید.« 

این اسناد و  اما تمام  اکبرزاده، والی سابق غزنی،  موسی خان 

هوایی  میدان  پروژه های  که  می گوید  و  می کند  رد  را  خبرها 

آقای  نیست.  جریان  در  او  و  شده  قرارداد  کابل  در  جاغوری 

که  می دهد  نسبت  مخالفین اش  به  نیز  را  اسناد  این  اکبرزاده 

به گفته ی او »برای صدمه زدن به شخصیت وی ساخته شده 

است«. 

عبدالقادر واحدی؛ از فرماندهی طالبان تا سخن گویی داعش

عبدالقادر واحدی از ولسوالی اندر والیت غزنی می باشد. براساس 

اعترافات خودش که به امنیت ملی داشته، در زمان رژیم طالبان 

او در پست های بلند در سازمان استخبارات رژیم طالبان کار کرده 

است. وی قبل از تسلط رژیم طالبان بر کابل، چندین مرتبه در 

نقش مسئول مذاکرات تبادله زندانیان طالبان با ائتالف شمال و 

احمدشاه مسعود کار کرده بود. 

بعد از سقوط کابل به دست طالبان، به فرمان مال عمر، رهبر سابق 

گروه طالبان، به حیث رییس ریاست پنجم دستگاه استخبارات 

ربانی،  مال  افراد  از سوی  بعداً  و  بود  شده  تعیین  طالبان  رژیم 

رییس شورای وزیران رژیم طالبان، به اتهام توطئه علیه مال عمر 

زندانی گردید و سپس دوباره رهاشد. وی بار دیگر به فرمان مال 

عمر به عنوان رییس ریاست چهارم دستگاه استخبارات طالبان 

گماشته شده بود. 

کمپ  در  پاکستان؛  پیشاور  در  را  مدتی  طالبان  سقوط  از  بعد 

مربوط عبدالرب رسول سیاف، سپری کرده و در اعترافاتش به 

امنیت ملی گفته است که در پیشاور عبدالرب رسول سیاف به وی 

خانه، امکانات مالی و پول فراهم کرده است. 

به   1387 سال  در  وی  واحدی،  عبدالقادر  اعترافات  براساس 

افغانستان آمده و در ابتدا در ساحه پالن سوم شهر غزنی مکتبی 

سوی  از   1391 سال  در  است.  کرده  ایجاد  اکسفورد  نام  به  را 

موسی خان اکبرزاده، والی سابق غزنی، به عنوان مشاور استخدام 

می شود. 

آقای واحدی در اعترافاتش گفته است که وی با شورای کویته 

و نیز کمیته نظامی طالبان ارتباط داشته و دوبار زمینه ی مالقات 

امارات متحده  نمایندگان طالبان در  با  را  اکبرزاده  موسی خان 

عربی فراهم کرده است. 

اعترافاتش گفته است که  این عضو گروه داعش در  هم چنان 

به کویته و پیشاور پاکستان رفته و در آن جا از طریق برخی از 

رهبران گروه طالبان، به رهبران گروه داعش معرفی شده است. 

آقای واحدی در اعترافاتش گفته است که ابوقاسم خراسانی و 

ابوجبار خراسانی، از رهبران گروه داعش، را مالقات کرده و از 

داعش  روابط سیاسی  و مسئول  به عنوان سخن گو  آن ها  سوی 

)ایالت  ایران  پاکستان و بخش های سنی نشین  افغانستان،  در 

خودخوانده خراسان از سوی داعش( تعیین گردیده است. 

وی گفته است که در این زمان خانواده خود را به امارات متحده 

عربی انتقال داده و خودش به عنوان سخن گو و مسئول روابط 

سیاسی داعش در »خراسان« شروع به کار کرده است. 

عبدالقادر واحدی بارها به عنوان سخن گوی داعش در خراسان 

افغانستان و پاکستان  برابر دولت  با رسانه ها صحبت کرد و در 

اعالن جهاد کرد. 
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تالش والی اسبق غزنی 
برای اختطاف سخن گوی داعش 

 براساس این اسناد، موسی خاناز بند امنیت ملی

 اکربزاده در سال 1391 عبدالقادر

 واحدی را به عنوان مشاور

 ساختامنی اش رسامً استخدام

 می کند و او را در یک نامه ی رسمی

 به مدیریت ترانسپورت والیت غزنی

 به عنوان انجنیر معرفی کرده و

 مسئول قرارداد های پروژه میدان

 هوایی جاغوری تعیین می کند. یک

 منبع در والیت غزنی که نخواست

 نامش فاش شود، به همکاران ما

 گفت که موسی خان اکربزاده و

 عبدالقادر واحدی مشرتکاً در ازای

 دادن پروژه ها به رشکت ها، از آن ها

 پول می گرفتند. این منبع می گوید:

 »اکربزاده و عبدالقادر واحدی از

 رشکت ها برای این که در داوطلبی ها

 برنده شوند، پول می گرفتند«. این

 منبع ادعا می کند که »آن ها تنها

 در پروژه میدان هوایی جاغوری از

 چندین رشکت مبلغ 410 هزار دالر

 .»امریکایی پول گرفته بودند

 در همین حال این اسناد نشان

 می دهد که موسی خان اکربزاده به

 مدیر ترانسپورت والیت غزنی هدایت

 داده است که پول تضمین نقدی

 رشکت ها را به ضامنت واحدی نقداً

 .تسلیم شوند
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از طریق  و  افغانستان صادر شده است  ویزه  برایش  تازگی  به  کنید که  را تصور  کسی 

]فیس بوکش[  صفحه  در  که  خبرنگاران  مصئونیت  کمیته  فیس بوکی  استاتوس  یک 

ظاهر شده، اطالع یافته است که حداقل شش کارمند نهاد میزبانش در کابل در یک 

حمله انتحاری کشته شده اند. تیتر این گونه بود: »کمیته مصئونیت خبرنگاران حمله بر 

کارمندان تلویزیون طلوع در افغانستان را محکوم می کند«. در این استاتوس توضیح 

داده شده بود که یک بمب گذاری انتحاری در کابل هفت کارمند تلویزیون طلوع را کشته 

است. هدف حمله موتر حامل کارمندان طلوع، پس از کارشان، بود.

اشتراک  به  را  آن  دید،  خواهند  را  استاتوس  این  پسرم  و  زن  که  این  درک  بدون  من 

گذاشتم، چون معموالً اخبار تازه ی نهادهای خبرنگاری را به اشتراک می گذارم. زمانی 

متوجه ترسم شدم که زن و پسر هشت ساله ام از من خواستند سفرم به افغانستان را لغو 

شهرت  خبرنگاران  برای  کشورها  خطرناک ترین  از  یکی  به عنوان  که  افغانستانی  کنم؛ 

از  از زنم پرسیدم: »هزاران خبرنگار  را متقاعد بسازم.  اما من تالش کردم آن ها  دارد. 

افغانستان، از جمله از جنگ زده ترین مناطق آن، گزارش می دهند. آیا کراچی برای یک 

خبرنگار کم تر خطرناک است؟«. با این حال، آن ها نگران باقی ماندند و برای مصونیتم 

دعا کردند.

میزبانان که با یک راننده و یک مرد مسلح همراهی می شدند، از میدان هوایی بین المللی 

حامد کرزی در کابل همراهم شدند. ترسم فروکش نکرد، هرچند مدیر هوتلی که در آن 

آن  ]در  حالت »اضطرار«  در  که  کرد  اشاره  »امن«  اتاق  به سمت یک  داشتم  اقامت 

اتاق بروم[. مطمئن نبودم که منظورش از اضطرار چیست. کسی از داخل صدا زد: »در 

خطرناک ترین کشور برای خبرنگاران آمده ای«.

در مورد ظهور داعش  برنامه ریزی شده ام که شامل داستان هایی  در حاشیه مشغولیت 

چندین  با  بود،  پاکستان  از  افغانستان  مردم  درک  و  افغانستان  شرقی  والیت های  در 

خبرنگاران دیدار کردم تا دریابم که چه باعث می شود آن ها حرفه ای را پیشه کنند که 

دعوت گر تهدیدات بی شمار در این کشور جنگ زده است.

پیشرفت  و  آموزش  روی  که  کابل  در  نهادی  »نی«،  مدیر  خلوت گر،  عبدالمجیب 

خبرنگاران کار می کند، به من گفت که خبرنگاران در افغانستان در شرایط بسیار دشوار 

با خشونت، تهدید و ارعاب مواجه اند که نمی گذارند آن ها  کار می کنند و به طور منظم 

به طور عادی کار شان را انجام بدهند. نهاد او )نی( برای ظرفیت سازی خبرنگاران کار 

می کند و از آن ها دفاع می کند. 

خبرنگار دیگر دیدگاه مشابهی داشت. محمد فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی خبرنگاران 

افغانستان که یک نهاد حمایوی مشمول پانزده نهاد خبرنگاری در این کشور است، گفت: 

»در پی افزایش ناامنی، مصونیت خبرنگاران به یک مسئله جدی در افغانستان تبدیل 

شده است«. ضیاالرحمن، گزارش گر طلوع نیوز در والیت شرقی ننگرهار که به تازگی 

پس از دفن همکارش زبیر خاکسار که توسط مردان »ناشناس« در جالل آباد کشته شده 

بود، برگشته بود به من گفت که خبرنگاران با تهدیدهای تروریستان مواجه اند. او به طور 

غم زده ای گفت: »گزارش ها احتماالً برخی ها را در این بخش جهان، جایی که کنتل 

دولت حداقل است، خشمگین می کند«.

انتظار توجه  با تهدیدها، ارعاب و فقدان منابع مواجه اند،  خبرنگاران در افغانستان که 

به شمول  خبرنگار،  که حدود 58  نشان می دهد  گزارش ها  را می کشند.  جامعه جهانی 

خاکسار، از سال 2011 بدین سو در افغانستان کشته شده اند که از آن جمله 65 درصد 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط طالبان کشته شده اند. نزدیک به 33 درصد آن ها 

توسط  ادعاها  قرار  درصد   2 که  حالی  در  رسیده اند،  قتل  به  »ناشناس«  مردان  توسط 

مقام های حکومتی کشته شده اند.

نظر به داده هایی که توسط نی جمع آوری شده است، از سال 2001 تاکنون حدود 629 

در سال 2014 گزارش  بیشترین حمله  و  داده است  رخ  علیه خبرنگاران  مورد خشونت 

شده است. در حالی که ماه جون، با 70 مورد حمله، خشونت آمیزترین ماه بود، بیشترین 

مورد خشونت در سطح کل افغانستان در کابل رخ داده است. والیت غربی هرات با 43 

مورد جایگاه دوم را دارد در حالی که ننگرهار در میان والیت هایی که بیشترین میزان 

خشونت علیه خبرنگاران در آن رخ داده است، جایگاه سوم را اشغال می کند. قندهار و 

تخار هرکدام شاهد 27 مورد خشونت ]علیه خبرنگاران[ بوده است و در هلمند 21 مورد 

حمله رخ داده است.

داده ها نشان می دهد که از جمله 629 رویداد، 203 مورد تهدید مستقیم، 58 مورد قتل، 

215 مورد آن لت و کوب خبرنگاران بوده است. حدود 73 خبرنگار دستگیر شده و 26 

تن دیگر در این دوره زمانی ربوده شده اند. پنج نهادی که گزارش گران آن ها با بیشترین 

خشونت مواجه شده اند، تلویزیون آریانا )32 مورد(، تلویزیون طلوع )22 مورد(، پژواک 

)15 مورد(، فعاالن مدنی )14 مورد( و الجزیره )12( مورد هستند.

خلوت گر به من گفت که دوره آموزشی مصونیت که توسط نهاد او پیشکش شده بود، 

افغانستان  در  که  بود  این  آن  »دلیل  نبود.  کالن  جذبه  سه  میان  در  شهرتش  باوجود 

جنگ زده، جایی که خبرنگاران شجاعت غیرضروری از خود نشان می دهند، این مسئله 

برای آن ها به یک مسئله عادی تبدیل شده است«. دشتی با این دید موافق بود اما گفت 

که خبرنگاران در افغانستان باید بیاموزند که چگونه از پس اوضاع خطرناک برآیند. برای 

اتحادیه ملی  اتحادیه خبرنگاران در چند جهت کار می کند. دشتی گفت که  این کار، 

خبرنگاران افغانستان، باوجود محدودیت های مالی، بر حکومت اعمال فشار می کند تا 

امنیت خبرنگاران را تامین کند.

اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان دستور العمل اولیه را برای خبرنگاران تهیه کرده است 

که چگونگی پوشش دادن حمالت انتحاری و برخورد با تهدیدات شخصی و نهادی را 

شامل می شود. وی به من گفت: »پول کافی نداریم تا آن را برای هزاران خبرنگار چاپ 

نهادهای  و هم چنین  امنیت حکومت  و شورای  غنی  اشرف  رییس جمهور  »با  کنیم.« 

مجری قانون چندین نشست برگزار کرده ایم و از آن ها خواسته ایم که اقدامات جدی را 

برای تامین امنیت خبرنگاران افغان که همین اکنون در معرض خطر قرار دارند، روی 

اما قصد  ندارد،  افغانستان، هرچند پول کافی  دست بگیرند«. اتحادیه ملی خبرنگاران 

دارد کارگاه های آموزشی مصونیت ]خبرنگاران[ را دایر کند. او می گوید: »ما همیشه از 

خطرات دوری می کنیم و از این رو به اعضای ]نهاد[ ما در مورد این که چگونه از پس 

آن برایند، آموزش می دهیم.« »ما روی قوانین و مقررات کار می کنیم و برای تغییرات 

در برنامه آموزشی پولیس البی می کنیم. آن ها باید بدانند که آن ها چطور با خبرنگاران در 

اجرای وظایف شان همکاری کنند«. 

حمالت بر خبرنگاران می تواند از پیشرفت رسانه در افغانستان جلوگیری کند اما تهدیدها، 

ارعاب و قتل خبرنگاران نمی تواند رسانه ها را از گسترش آن باز دارد. تقریباً تمام افغان ها 

با خلوت گر در ارتباط به رسانه ها هم رای هستند. »تعداد نهادهای رسانه ای در افغانستان 

که در سال 2013 تقریباً به700 نهاد می رسد، به دلیل بحران مالی، به حدود 550 نهاد 

به  نیاز دارد«. امروزه هزاران خبرنگار،  به توجه  یافته است که  در سال 2016 کاهش 

نیاز دارند. هرچند  شمول خبرنگارانی که در مناطق دورافتاده فعالیت دارند، به آموزش 

اتحادیه خبرنگاران با منابع محدودش آغاز به کار کرده است، کمک مالی بین المللی به 

آن ها کمک خواهد کرد تالش ها برای تامین امنیت خبرنگاران در این منطقه جنگی را 

تسریع ببخشد.

بازی با مرگ
خبرنگاران در افغانستان که با تهدیدها، ارعاب و فقدان 
منابع مواجه اند، انتظار توجه جامعه جهانی را می کشند

منبع: دیلی تایمز/ نعمت خان
ترجمه: حمید مهدوی

دستور  افغانستان  خربنگاران  ملی  اتحادیه 

العمل اولیه را برای خربنگاران تهیه کرده است 

که چگونگی پوشش دادن حمالت انتحاری و 

برخورد با تهدیدات شخصی و نهادی را شامل 

می شود. وی به من گفت: »پول کافی نداریم 

تا آن را برای هزاران خربنگار چاپ کنیم.« »با 

امنیت  شورای  و  غنی  ارشف  جمهور  رییس 

قانون  مجری  نهادهای  هم چنین  و  حکومت 

آن ها  از  و  کرده ایم  برگزار  نشست  چندین 

تامین  برای  را  جدی  اقدامات  که  خواسته ایم 

در  اکنون  همین  که  افغان  خربنگاران  امنیت 

معرض خطر قرار دارند، روی دست بگیرند«. 

هرچند  افغانستان،  خربنگاران  ملی  اتحادیه 

کارگاه های  دارد  قصد  اما  ندارد،  کافی  پول 

کند.  دایر  را  ]خربنگاران[  مصونیت  آموزشی 

دوری  خطرات  از  همیشه  »ما  می گوید:  او 

در  ما  ]نهاد[  اعضای  به  این رو  از  و  می کنیم 

مورد این که چگونه از پس آن برایند، آموزش 

کار  مقررات  و  قوانین  روی  »ما  می دهیم.« 

آموزشی  برنامه  در  تغییرات  برای  و  می کنیم 

پولیس البی می کنیم. آن ها باید بدانند که آن ها 

شان  وظایف  اجرای  در  خربنگاران  با  چطور 

همکاری کنند«.



سخن گوی  انصاری،  جابر  روز:  اطالعات 
وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با اشاره به سفر 
وزیر دفاع ایران به روسیه گفته است که موضوع 
»اس۳00«  موشکی  دفاع  سامانه ی  تحویل 
کرده  را طی  اجرای خود  مسیر  ایران  به  روسیه 
انتقال به  و نهایی شده و این سامانه »در حال 

ایران است.«
به گزارش رادیو فردا، حسین دهقان، وزیر دفاع 
است.  شده  مسکو  راهی  دوشنبه  روز  که  ایران 
پیش از این در ارتباط با خریدهای نظامی ایران 
)سامانه ی  به  »اگر  که  بود  گفته  حتا  روسیه  از 
را  آن  باشیم،  داشته  نیاز  هم  اس-۴00  دفاعی( 

می گیریم.«
است  قادر  »اس۳00«  ضدهوایی  موشک 
هواپیامها را در ارتفاع ۳0 کیلومرت و در فاصله 
۱۵0 کیلومرت هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 
۱00 هدف را به صورت همزمان دارد و دستیابی 
ایران به این سامانه می تواند در معادالت مربوط 
تأسیسات  به  هوایی  حمله  احتامل  هرگونه  به 

هسته ای ایران تغییراتی ایجاد کند.
خربگزاری ایرنا گزارش داده است که سخن گوی 

نشست  در  دوشنبه  روز  ایران  خارجه  وزارت 
سامانه ی  »موضوع  که  کرد  تأکید  خود  خربی 
بر  را  اجرای خود  مسیر  دفاع موشکی اس۳00 
اساس توافقاتی که دو کشور ایران و روسیه در 
ماه های گذشته انجام دادند، طی کرده و نهایی 

شده است.«
ایران،  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  نوشته  به 
دعوت  به  ایران،  دفاع  وزیر  دهقان،  حسین 
دفاع  وزیر  شویگو،  رسگئی  ارتشبد  رسمی 
فدراسیون روسیه، روز دوشنبه راهی مسکو شده 

است.
در  دلو،   20 سه شنبه،  شامگاه  دهقان  حسین 
بود:  ایران گفته  تلویزیونی در  یک مصاحبه ی 
بسته بندی  حتا  و  آماده  اس-۳00  »سامانه های 
شده است... بخشی از آن را در سه ماه اول سال 
سال  اول  نیمه ی  تا  را  دیگر  بخش  و  میالدی 

آینده میالدی تحویل می گیریم.«
به  »اگر  این که  بر  تأکید  با  دهقان  آقای 
داشته  نیاز  هم  اس-۴00  دفاعی(  )سامانه ی 
با  رابطه  »در  که  افزود  می گیریم«  را  آن  باشیم، 
خرید جنگنده از روسیه با توجه به نیاز نیروی 

شده  صحبت هایی  روس ها  با  ارتش  هوایی 
است و در حال حرکت به سمت انعقاد قرارداد 

با روس ها هستیم.«
وی با اشاره به این که »حتا تعداد جنگنده های 
کنیم،  خریداری  است  قرار  که  سوخوی-۳0 
این  تعداد  »فعالً  افزود:  است«،  شده  مشخص 
روس ها(  )به  منی کنیم...  اعالم  را  جنگنده ها 
گفتیم با همکاری و رشاکت باید در ساخت و 

تولید )این جنگنده ها( نیز رشکت کنیم.«
»اس- موشکی  دفاع  سامانه ی  فروش  ماجرای 
به سال 2007 برمی گرد که تهران  ایران  به   »۳00
و مسکو قراردادی را به ارزش ۸00 میلیون دالر 
منعقد کردند، اما با آغاز تحریم های بین املللی 
را  قرارداد  این  روسیه  در سال 20۱0،  ایران  علیه 
با اعرتاض و  به حالت تعلیق درآورد؛ امری که 
شکایت ایران به مراجع بین املللی روبه رو شد.

میلیارد  چهار  غرامت  دریافت  تقاضای  ایران 
نهایت  در  اما  است،  کرده  روسیه  از  دالری 
ماه  در  روسیه  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر 
تحویل  فرمانی  صدور  با  جاری  سال  حمل 

سامانه ی »اس-۳00« به ایران را مجاز اعالم کرد.

بگو مگو از

از  که  آن هایی  برای  نقاب  دو  »شایستگی«  و  »جهادی« 

شفافیت رشم دارند

که  تاجیک(  )عمدتًا  غیرپشتون  سیاسی  فعاالن  از  عده ای 

از نحوه تقسیم مناسب نظامی و امنیتی در حکومت وحدت 

ملی ناراضی اند، هر زمان فرصتی به دست می آورند نارضایتی 

خود را با عباراتی هم چون »افتادن امور به دست کمونیست ها«، »تصفیه مجاهدین« و لزوم 

یا به نفع شان  »بازگشت به مدیریت جهادی« بیان می کنند. این جامعت منی خواهند و 

منی بینند که رصاحتًا از تجمیع مناسب نظامی و امنیتی نزد منسوبین یک قوم انتقاد کنند؛ 

بنابراین برای بیان نارضایتی خود نقابی به چهره می افکنند به نام »جهادی«.

شامری از فعاالن سیاسی عمدتًا پشتون تبار که معمواًل از روند توزیع و تقسیم های این چند 

ساله خشنود و راضی به نظر می رسند، در توجیه قرار گرفنت مناصب مهم سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی زیر اداره و مدیریت نخبگان قومی خود، اصل شایستگی و سپردن کار به اهل آن 

را مطرح می کنند. این طیف که توزیع عادالنه قدرت و مشارکت همگان در مدیریت کالن 

جامعه را منی پسندد، برای فرار از اتهام انحصارگرایی رخ در نقاب »شایستگی« می پوشاند.

از  هراس  و  شفافیت«  »عدم  که  می شود  واضح  استتار  و  پوشش  نوع  این  مالحظه ی  با 

این دو طیف سیاسی است؛ وگرنه  »همگانی شدن عرصه مدیریت عالیه« وجه اشرتاک 

کیست که نداند »جهادی« و »شایستگی« منحرص در هیچ قوم و تباری نیست. آن ها که 

با حضور بقایای خلق و پرچم مخالفت می کنند، خود ارشدترین آن ها را در آستین دارند و 

آن ها که با نقاب شایستگی می تازند، خود ناکارآمدترین ها را به کار می گامرند و در به روی با 

کفایت ترین ها می بندند.

آیا زمان آن فرا نرسیده است که این نقاب های مضحک را از صورت خود برگیریم و با چهره 

اصلی و بیان شفاف با جامعه و رقیبان سخن گوییم؟

حکومت محرتم وحدت ملی :

مردم  زخم های  به  و  کنید  رشوع  آسان  کار های  از  لطفًا 

بیشرت منک نپاشید!

دالیل  به  را  بزرگ  کار های  از  شامری  که  است  معلوم 

منی خواهم  منی توانید.  داده  انجام  متعدد  و  مختلف 

بنویسم. مردم حتا حوصله  انجام داده منی توانید  را که  ناکامی ها و کار هایی  فهرست 

خواندن منت های چند سطری را از دست داده اند. آسان ترین کار که از حیطه ی آن برآمده 

می توانید این است که در جلسه بعدی شورای امنیت، کابینه و یا شورای وزیران در ارتباط 

به موقف گیری های علنی و مطبوعاتی خویش به توافق برسید. هر راست و ناراستی را 

که می خواهید اعالن کنید اول بین خود هامهنگ سازید. یکی شام از جنگ می گوید و 

از دسیسه درونی، دیگری از صلح و آرامش، یکی از اتفاق می گوید و دیگری از تصاحب، 

تعصب و انحصار ......... امید است هر هفته باالی حرف های خود تان که قرار است 

به مردم بگویید توافق منایید. همین و بس. افشای هر تناقض گویی و تناقض کاری مانند 

منک است که بر زخم های مردم می ریزید و دردناک تر از آن. چه زیبا گفته اند که اگر 

گل نیستی خار نیز مباش.

26 دلو؛ روز سیاه در تاریخ کشور

برخی از کاربران شبکه اجتامعی، روز 26 دلو را که سپاه 

چهلم ارتش رسخ خاک افغانستان را ترک کرد، یک روز 

افتخار آمیز درتاریخ کشور معرفی کرده اند.

من اما این روز را سیاه ترین روز در تاریخ کشور و رسآغاز 

بدبختی ها و سیه روزی های مردم افغانستان می دانم، زیرا خروج ارتش رسخ از افغانستان 

موجب گردید که دولت دکرت نجیب الله تضعیف و در نتیجه سقوط کند و کشور به دست 

موجودات وحشی که بویی از انسانیت و مدنیت نربده بودند، افتاد، ارتش افغانستان را 

از هم پاشاندند، هواپیامها، تانک ها و متام تجهیزات ارتش را به پاکستان فروختند، در 

کشور جوی خون راه انداختند، ادارات دولتی و متام امکانات و تجهیزات اداری را غارت 

کردند، زیرساخت های کشور را نابود منودند و در نتیجه زمینه ظهور لشکر طغیان گر و 

سپاه جهل به نام طالبان را فراهم و افغانستان را به قرن حجر برگرداندند.

همین جنگ ساالران جنایتکار و تخریب کار، فرصت های به وجود آمده از حضور جامعه 

به  جهانی  جامعه  کمک های  دالر  میلیارد  یک صد  از  بیش  و  دادند  باد  بر  را  جهانی 

افغانستان را حیف و میل و برای خود شان قرصهای مجلل، شهرک های رهایشی و 

رشکت های تجارتی ساختند. هنوز که هنوز است، این جنگ ساالران جنایت کار در کنار 

نیکتایی پوشانی از غرب برگشته، متام کشور و مردم افغانستان را به گروگان گرفته و 

جنگ و جنایت، کشتار و خونریزی، تخریب و ویران گری، آوارگی و در به دری مردم 

افغانستان هم چنان ادامه دارد.

افغانستان  از  ناتو  آمریکا و  نیروهای  افغانستان خدا خدا می کنند که  امروز همه مردم 

خارج نشوند، در حالی که بین حضور آمریکا و شوروی در افغانستان، از زمین تا آسامن 

تفاوت وجود دارد، شوروی علی رغم جنگ شدید در افغانستان، صادقانه در سازندگی 

و  تروریسم  تقویت  به  آمریکا  اما  می کرد،  تالش  افغانستان  ارتش  و  زیرساخت ها 

جنگ ساالران و زورمندان پرداخت و همه تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج و 

یا به پاکستان بخشید.

بغاوت گروه های به اصطالح جهادی افغانستان علیه دولت کمونیستی و ارتش رسخ که 

به تحریک و فرمان آمریکا، دیگر کشورهای غربی و کشورهای همسایه صورت گرفت، 

بزرگ ترین اشتباه بود که هرگز جربان نخواهد شد. دردآورتر این که گروه هایی که مزدوران 

بغاوت خود علیه دولت  بودند،  پنجاه کشور خارجی  از  بیش  به گوش  و غالمان حلقه 

کمونیستی را که فقط برای یک کشور مزدوری می کرد، »جهاد مقدس« نام گذاشته 

بودند.

نوت: این یک واقعیت تلخ و از آفتاب هم روشن تر است، لذا به هرکسی که بر می خورد، 

بگذار بر بخورد!

احمد بهزاد

Amrullah Saleh

  نسيم جعفری 
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پیشین  وزیر  نخست  اوملرت،  اهود  روز:  اطالعات 
در  را  محکومیتش  ماهه   ۱9 دوره  گذارندن  ارسائیل 
زندان آغاز کرد. او اولین نخست وزیر ارسائیل است 

که زندانی می شود.
 20۱۴ سال  در  اوملرت  آقای  بی بی سی،  گزارش  به 
شهردار  که  زمانی  در  رشوه گیری  اتهام  به  میالدی 

بیت املقدس بود به شش سال زندان محکوم شد.
هفته ی  اما  یافت،  تقلیل  ماه   ۱۸ به  بعداً  حکم  این 
ماه  امور قضایی یک  دلیل کارشکنی  در  به  گذشته 

دیگر به زمان محکومیتش افزوده شد.
آقای اوملرت 70 ساله در ویدیویی که روز دوشنبه 
اتهام  شد،  منترش  زندان  به  رفنت  از  قبل  فربوری   ۱۵

رشوه گیری را »مطلقاً رد کرد.«
نخست وزیر پیشین ارسائیل متهم بود که با دریافت 
عظیم  ساختامنی  پروژه  یک  ساخت  مجوز  رشوه، 
به  نیاز  را صادر کرده است، پروژه ای که اجرای آن 
بیت املقدس  منطقه بندی  قوانین  بنیادی در  تغییرات 
داشت. عالوه بر این، او برای سازندگان، تخفیف های 

مالی و امتیازهای دیگر در نظر گرفته بود.
اهود اوملرت از سال 200۶ تا 2009 میالدی نخست 
 200۳ تا   ۱99۳ سال های  بین  او  بود.  ارسائیل  وزیر 
وارد  وزیر  به عنوان  بعد  و  بود  بیت املقدس  شهردار 

کابینه ارسائیل شد.
نخست وزیر وقت  که آریل شارون،  در سال 200۶ 
ارسائیل دچار سکته مغزی شد، اهود اوملرت جای 

او را پر کرد و قدرت را در دست گرفت.

بیامرستان   دو  گزارش ها  طبق  روز:  اطالعات 
در  دیگری  و  اعزاز  در  یکی  سوریه،  شامل  در 
در  مرز  بدون  داکرتان  سازمان  که  معمره النعامن 
آن خدمات درمانی ارائه می کرد، در اثر مبباران 

هوایی نابود شده اند.
خدمه  و  عینی  شاهدان  بی بی سی،  گزارش  به 
تعدادی  حمالت  این  اثر  در  که  گفته اند  صحی 

مجروح و کشته نیز به جای مانده است.
به  حمله  در  نفر   ۱0 دست کم  می شود  گفته 
بیامرستان در شهر اعزاز در نزدیکی مرز با ترکیه 

کشته شده اند.
سازمان داکرتان بدون مرز نیز گفته است که ۸ نفر 
مفقود  معمره النعامن  در  بیامرستان  کارمندان  از 
شده اند، اما هنوز معلوم نیست که مسئولیت این 

حمله بر عهده کیست.
در  مرز  بدون  داکرتان  سازمان  از  ترزیان  مگو 
فرانسه گفته است که حمله معمره النعامن به دست 
گرفته  صورت  اسد«  بشار  به  وفادار  »نیروهای 

است.
این در حالی است که احمد داوود اغلو، نخست 

وزیر ترکیه اعالم کرده است که موشک بالیستیک 
روسی به چندین ساختامن  در اعزاز اصابت کرده 

است. 
براساس گزارش آسوشیتد پرس، در اثر این حمله 

۵ نفر در بیامرستان کودکان در اعزاز کشته اند.
به  بیامرستان  این  صحی  خدمه های  از  یکی 
زیادی  تعداد  »ما  خربگزرای رویرتز گفته است: 
از  می کشیدند  فریاد  که  حالی  در  را  کودک 

بیامرستان بیرون بردیم.«
این حمالت چند روز پس از آن اتفاق می افتد که 
قدرت های جهان در نشست مربوط به سوریه با 
»پایان همه خصومت ها« ظرف یک هفته موافقت 

کردند.
حمله عمدی

چهار  که  است  گفته  مرز  بدون  داکرتان  سازمان 
به  یکدیگر  از  دقیقه  چند  فاصله  به  موشک 

بیامرستان در معره النعامن اصابت کرد.
معره النعامن تحت کنرتل نیروهای شورشی است 
و در فاصله ۳0 کیلومرتی جنوب ادلب قرار دارد.

گروه دیده بان حقوق برش سوریه که گزارش هایش 

از  نفر   9 می گوید  است،  داخلی  منابع  بر  متکی 
جمله یک بچه کشته و ده ها نفر در اثر این حمله 

زخمی شده اند.
سازمان  گروه  رییس  ربائودنگو،  ماسیمیلیانو 
داکرتان بدون مرز مستقر در سوریه، در بیانیه ای 
گفته است: »به نظر می رسد که این حمله عمدی 
بوده و با هدف نابودی ساختار خدمات درمانی 
شدت  به  را  حمله  این  ما  است.  گرفته  صورت 

محکوم می کنیم.«
 ۴0 بیامرستان  این  نابودی  که  می شود  گفته 
بدون  را  جنگی  منطقه  این  ساکنان  از  نفر  هزار 

دست رسی به خدمات صحی گذاشته است.
بیش از 2۵0 هزار نفر در طول ۵ سال جنگ در 
هم چنین  داده اند.  دست  از  را  خود  جان  سوریه 
نیروهای  بین  نربد  اثر  در  نفر  میلیون   ۱۱ حدود 
وفادار به بشار اسد، رییس جمهور و مخالفانش، 
را  خانه های خود  داعش  از جمله جنگ جویان 
ترک کرده و در داخل و خارج از سوریه آواره 

شده اند.

اطالعات روز: دولت مقدونیه از به اجرا گذاشته 
مرز  در  اقدامات سخت گیرانه ی جدیدی  شدن 
خود با یونان خرب داده است. بنابراین از این پس 
دقیقه ای   ۳0 مصاحبه ای  پناه جو  هر  با  پولیس 

جهت تصدیق تابعیت اش انجام می دهد.
به گزارش یورو نیوز، دولت مقدونیه گفته است 
می دهد  امکان  کشور  این  به  جدید  اقدامات 
رسعت  با  را  پناه جویان  به  مربوط  اطالعات  تا 

بیشرتی به کشورهای منطقه بالکان منتقل کند.
هم چنان مقامات کشورهای مجارستان، لهستان، 
در  دوشنبه  روز  اسلوواکی  و  چک  جمهوری 
مقدونیه  جمهوری  به  کمک  راه های  جلسه ای 
را جهت مقابله با موج ورود پناه جویان به اروپا 

بررسی کردند.
کوس  جزیره  در  یک شنبه  روز  حال  همین  در 
یونان مخالفان با ایجاد یک مرکز زیر نام »هات 

پولیس  با  پناه جویان(  اولیه  )پذیرش  اسپات« 
این  تأسیس  مخالفان،  گفته ی  به  شدند.  درگیر 
به  گردش گران  جذب  بر  منفی  تاثیری  مرکز 

جزیره کوس خواهد گذاشت.
یونان وعده داده  این در حالی است که دولت 
مراکز  شده،  انجام  اعرتاضات  رغم  به  که  است 
پذیرش اولیه پناه جویان از روز ۱۸ فربوری، کار 

خود را در پنج جزیره این کشور آغاز می کنند.

نخست وزیر پیشین اسرائیل به جرم دریافت رشوه زندانی شد

دو بیمارستان در شمال سوریه 
در اثر بمباران نابود شدند

تشدید اقدامات سخت گیرانه ی مقدونیه
 در برابر موج ورود پناه جویان
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به  هفته  یک  لیرتسیتی،  رسمربی  رانیری،  کلودیو 

بازیکنانش اسرتاحت داد. 

شاگردان رانیری در حال حارض صدرنشین لیگ هستند 

تا  خوردند  شکست  آرسنال  مقابل  یک شنبه  روز  ولی 

ا  ا تیم های پایین تر کاهش یابد. ب اختالف امتیاز آن ها ب

این حال، رانیری تصمیم گرفت یک هفته به بازیکنانش 

اسرتاحت دهد تا باتری های شان را چارج کرده و آماده 

ادامه فصل شوند. 

ا بازیکنان رشط بندی کردیم که  او در این رابطه گفت: ب

اگر 9 امتیاز کسب کردند من 1 هفته به آن ها اسرتاحت 

دهم. آن ها 6 امتیاز گرفتند ولی در ذهنم آمد که آن ها 

خوب کار کرده اند. 

در حقیقت من می خواستم از بازی آرسنال و سیتی در 

ابراین  ن مجموع 2 امتیاز بگیریم و ما 3 امتیاز گرفتیم. ب

را کجا  از شاگردانم راضی هستم. منی دانم تعطیالت 

می گذرانند. دوبی؟ شاید. آن ها هرجا بخواهند می توانند 

بروند. من هم شاید یک روز در لندن و یک روز در رم 

باشم. 

شب  یک شنبه  بارسلونا  کروات  ستاره  راکیتیچ،  ایوان 

موفق شد گول پنجم بارسا را در برتری 6-1 آبی اناری ها 

گول  شادی  آن  از  پس  و  برساند  مثر  به  سلتا  مقابل 

ویژه ای را به منایش گذاشت. 

به  برعکس  را  خود  پیراهن  گول زنی  از  پس  راکیتیچ 

تن کرد و شامره 4 پیراهنش را به هواداران نشان داد. 

در  عکسی  انتشار  ا  ب بازی  امتام  از  پس  ساعاتی  او 

اینستاگرام خود نوشت که این گول تقدیم به 4 میلیون 

فالوورم در اینستاگرام. امیدوارم که از این شادی گول 

خوش تان آمده باشد. 

مهاجم سابق آرسنال شانسی برای منچسرتسیتی جهت 

انگلیس  برتر  لیگ  رقابت های  قهرمانی  عنوان  کسب 

متصور نیست. منچسرتسیتی در خانه با شکست مقابل 

تاتنهام، کار خود را برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر 

بسیار دشوار کرد. تیری هانری، مهاجم سابق آرسنال و 

کارشناس فعلی شبکه اسکای اسپورت، معتقد است که 

شاگردان پیگرینی منی توانند عنوان قهرمانی لیگ برتر 

را تصاحب کنند. هانری گفت: فکر منی کنم که سیتی 

امسال  لیگ  که  بودم  گفته  شود.  برتر  لیگ  قهرمان 

نیز می تواند  و سیتی  و غریب شده  فوق العاده عجیب 

برای کسب عنوان قهرمان تالش کند اما اکنون به نظر 

می رسد که کار برای آن ها خیلی دشوار باشد. 

کارشناس  دیگر  و  لیورپول  سابق  مدافع  کرگر،  جیمی 

شبکه اسکای اسپورت نیز گفت: من هم فکر منی کنم 

که سیتی بتواند قهرمان شود. تاتنهام و آرسنال، 4 امتیاز 

از سیتی بیشرت دارند و لسرت هم 6 امتیاز از آن ها بیشرت 

امتیاز جمع کرده است. کار برای سیتی فوق العاده دشوار 

قهرمانی  برای  باید  تیم  اکنون سه  که  بود چرا  خواهد 

سیتی در لیگ، امتیاز از دست دهند. 

وبسایت جنجالی Football leaks دیروز جزئیات قرارداد 

ا رئال مادرید را فاش کرد. خامس رودریگز ب

یورو  میلیون  رقم 80  ا  ب تابستان 2014  رودریگز  خامس 

از  یکی  به  مدت  این  در  و  پیوست  رئال  به  موناکو  از 

بازیکنان تاثیرگزار رئال بدل شده است. بر اساس آن چه 

حقوق  است،  ساخته  فاش   Football leaks وبسایت 

ماهانه خامس 6 هزار یورو است اما این بازیکن در فصل 

اول حضورش در رئال ساالنه رقمی معادل 7009930 یورو 

به عنوان پاداش دریافت کرده است. به مقدار این پاداش 

از فصل جاری تا فصل 2019-2020 افزوده شده و خامس 

هم اکنون ساالنه 7759380 یورو دریافت می کند.

وبسایت Football leaks پیش این جزئیات قرارداد تونی 

کروس و گرت بیل از رئال را نیز فاش کرده بود.

گواردیوال: 
افتخار می کنم مربی لواندوفسکی هستم

اینیستا: از تصمیم مسی بی اطالع بودیم

موافقت مدافع شالکه 
برای پیوسنت به لیورپول

هازارد: چلسی از PSG می ترسد

نیامر: آینده ام هنوز مشخص نیست

مارکو وراتی تا 2020 متدید کرد

حامیت بایرنی ها از باداشتوبر 

رسمربی سلتا: 
پنالتی مسی تحقیرآمیز نبود

زالتان: 
دمل برای مورینیو تنگ شده است

مصاحبه  در  بایرن،  رسمربی  گواردیوال، 

آگسبورگ،  مقابل  تیمش  بازی  از  بعد 

را  تیمش  مهاجم  لواندوفسکی،  روبرت 

مورد تحسین قرار داد. 

بایرن مونیخ در این هفته از رقابت های 

بوندس لیگا موفق شد به لطف درخشش 

سد  از   1 بر   3 نتیجه  ا  ب لواندوفسکی 

آگسبورگ بگذرد. بعد از این مسابقه پپ 

گواردیوال گفت: از بچه ها خیلی راضی ام. 

می دانم برنده شدن در آگسبورگ چه قدر 

دشوار است. البته در پنج دقیقه ابتدایی 

فشاردادن در جلوی زمین خوب نبود. اما 

بعد از آن خیلی خوب بازی کردیم. تیم 

حریف می خواست هجومی کار کند، اما 

می کنیم  کار  حریف  از  بهرت  ما  گاهی 

آن ها  برای  را  وضعیت  مسئله  این  و 

پیچیده می کند. 

سه ماهه  دوری  درمورد  مربی  این 

ما  گفت:  هم  میادین  از  باداشتوبر 

آسیب  اما  داریم  متعددی  مصدومان 

واقعا شبیه کابوس است.  دیدن هولگر 

بازیکن  او  که  ندارد  تردید  هیچ کس 

اتفاق  این  منی شود  باورم  است.  بزرگی 

ا این حال با متام  برایش افتاده است؛ ب

حامیتش  و  می مانیم  کنارش  در  توان 

هولگر!  هستیم  تو  ا  ب ما  می کنیم. 

دوستت داریم!

او در ادامه به نقش مهاجم لهستانی اش 

گفت:  و  کرد  اشاره  بایرن  بردهای  در 

بسیار  ما  برای  لواندوفسکی  گول های 

به  من  که  است  مهره ای  او  و  مهم اند 

این که مربی اش هستم افتخار می کنم. 

مصاف  درمورد  مربی  این  از  پایان  در 

چارچوب  در  یوونتوس  مقابل  آتی اش 

چمپیونزلیگ  پایانی  یک هشتم  مرحله 

رشایط  داد:  پاسخ  او  که  شد  پرسیده 

ایده آل نیست. حریف مقابل ما یکی از 

بهرتین تیم های اروپا به شامر می رود. 

آگسبورگ،  مربی  واین سیرل،  مارکوس 

هم گفت: نتیجه عادالنه بود و بایرنی ها 

بودند. کیفیت جهانی  برد  این  شایسته 

و  کرد  ایجاد  را  تفاوت  این  آن ها  نفرات 

کردیم  را  خود  سعی  هم  ما  آن که  حال 

متاسفانه  اما  کنیم،  بازی  هجومی 

دفاعی مان  خط  در  خالی  فضاهای 

را  استفاده  بهرتین  آن ها  شد  موجب 

دیگر  تیم های  ندارد.  عیبی  اما  بکنند. 

هم مقابل بایرن شکست می خورند!

مسی در بازی مقابل سلتا پنالتی خود را 

به شکل عجیبی به سوارز پاس داد تا او 

هت تریک خود را کامل کند.

و  نو  حرکت  مسی  حرکت  این  البته 

سال  بار  اولین  برای  و  نبود  جدیدی 

1958 در جام جهانی توسط یک بازیکن 

نیز   1982 سال  بود.  شده  ابداع  بلژیکی 

ا پیراهن آژاکس پنالتی  یوهان کرویف ب

خود را چنین زده بود.

برخی معتقدند که این شکل پنالتی زدن 

نوعی بی احرتامی به حریف مقابل است 

اینیستا چنین چیزی را قبول ندارد.  اما 

گفت:  خربنگاران  به  بازی  امتام  در  او 

به طور  چون  شدیم  شگفت زده  ما  همه 

معمول شاهد نیستیم که کسی پنالتی 

خود را چنین بزند. این مساله ای خارج از 

عرف بود و خوش بختانه به گول تبدیل 

شد که اگر منی شد اتفاق بدی بود.

این  از  همه  نیامر،  و  سوارز  از  غیر  به 

تصمیم مسی بی خرب بودیم و شک ندارم 

این  در  باهم  قبالً  بازیکن  سه  این  که 

کسی  هر  بودند.  کرده  هامهنگ  مورد 

این  به  نسبت  را  خود  دیدگاه  می تواند 

تیمی  ا  بارسلون ولی  باشد  داشته  مساله 

به  بی احرتامی  قصد  هرگز  که  نیست 

معتقدم  باشد.  داشته  را  خود  حریفان 

به  بی احرتامی  نوع  یک  مسی  پنالتی 

تا نبود. بازیکنان سل

باشگاه  ساله   24 مدافع  ماتیپ،  جوئل 

شالکه فصل آینده به عنوان بازیکن آزاد 

به لیورپول خواهد پیوست.

ماتیپ محصول آکادمی فوتبال باشگاه 

بازی  اولین   2009 سال  و  است  شالکه 

داد.  انجام  آبی پوشان  برای  خود  رسمی 

او تاکنون بیش از 200 بازی برای شالکه 

انجام داده است. هورست هلدت، مدیر 

که  کرد  تایید  دیروز  شالکه  باشگاه 

ماتیپ از فصل آینده برای لیورپول بازی 

خواهد کرد. او به وبسایت باشگاه شالکه 

تالش های  پیش  ماه  چند  از  گفت: 

به  ماتیپ  کردن  متقاعد  برای  خودمان 

متدید قرارداد را رشوع کردیم و مذاکرات 

با  داشتیم  او  برنامه های  مدیر  با  زیادی 

این حال موفق به انجام این کار نشدیم 

فاکتورهای  که  فهمیدیم  زود  خیلی  و 

اختیار  را در  او  برای متقاعد کردن  الزم 

ا پذیرفنت رشایط لیورپول، به  نداریم. او ب

عنوان بازیکن آزاد از فصل بعد راهی این 

تیم خواهد شد.

برای  بازی   21 جاری  فصل  در  ماتیپ 

شالکه انجام داده و سه گول نیز به مثر 

رسانده است.

هشتم  یک  مرحله  رفت  دور  از  امروز 

نهایی لیگ قهرمانان، تیم های چلسی 

پرنس  دو  پارک  در  ژرمن  سن  پاری  و 

پاریس به مصاف هم خواهند رفت.

سال  بازی  تکرار  نوعی  به  بازی  این 

گذشته دو تیم در همین مرحله است که 

بازی رفت دو تیم در پاریس 1-1 مساوی 

شد اما پاری سن ژرمن در بازی برگشت 

با وجود 10 نفره بودن موفق شد با کسب 

تساوی 2-2 به یک چهارم نهایی صعود 

کند.

به  بازی  این  آستانه  در  هازارد  ادن 

قرعه کشی  در  وقتی  گفت:  لوپاریزین 

زدیم  فریاد  کردیم همه  برخورد   PsG به 

ما  PsG؟  دوباره  نه!  پاری سن ژرمن  نه، 

در  را  گذشته  سال  بازی  خاطره  هنوز 

ذهن داریم. صعود در دستان ما بود اما 

نقطه  روی  از  مشابه  گول  دو  خوردن  با 

ناحیه ای  از  باد رفت.  بر  کرنر همه چیز 

گول خوردیم که نقطه قوت ما بود. 

می دانیم که پاری سن ژرمن امسال تیم 

ترس ناک تری است و می توان آن ها را با 

رئال و بارسا مقایسه کرد. آن ها در لیگ 

فرانسه اکرث بازی های شان را برده اند و 

پارک دو پرنس می رود  به  تیمی که  هر 

سختی  به  است  ممکن  که  می داند 

چلسی  رس  بر  بال  این  بخورد.  شکست 

امکان پذیر  چیزی  هر  می آید؟  هم 

ا این حال باید بگویم که ما هم  است. ب

اختیار  در  باکیفیتی  و  بزرگ  بازیکنان 

داریم و حذف مان قطعی نیست؛ هرچند 

که PsG شانس اول صعود است.

که  کرد  عنوان  بارسلونا  ستاره  نیامر، 

و  نیست  باشگاه مشخص  در  آینده اش 

ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. 

ستاره برزیلی این فصل و فصل گذشته 

باشگاه  و  داشته  فوق العاده ای  عملکرد 

اوست.  ا  ب قرارداد  برای متدید  در تالش 

فوق العاده ای  مثلث  و مسی  با سوارز  او 

تشکیل داده و بارسا منی خواهد یکی از 

اضالع مثلث را از دست بدهد ولی نیامر 

است  ممکن  اتفاقی  هر  که  شد  مدعی 

درباره آینده اش رخ دهد. 

قرارداد  متدید  برای  مذاکرات  گفت:  او 

در حال انجام است ولی سال های زیادی 

پیش روی من است و هر اتفاقی ممکن 

است رخ دهد. 

نیامر تا به این جای کار 17 گول به مثر 

در  نیز  گول  پاس   9 دادن  ا  ب و  رسانده 

صدر جدول پاس گول دهندگان است.

هواداران  به  که  قولی  به  وراتی  مارکو 

و  کرد  عمل  بود  داده  ژرمن  سن  پاری 

متدید   2020 سال  تا  را  قراردادش  دیروز 

کرد. 

قرارداد وراتی تا سال 2019 اعتبار داشت 

تایید  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  دیروز  اما 

کرد که قرارداد این بازیکن را یک فصل 

در  نیز  وراتی  است.  کرده  متدید  دیگر 

همین رابطه گفت: خوشحامل و ممنونم 

شهر  عاشق  من.  به  باشگاه  اعتامد  از 

پاریس و پاری سن ژرمن هستم. 

پاسخی  نوعی  به  قرارداد  متدید  این 

بارسا  و  رئال  باشگاه  دو  به  غیرمستقیم 

جذب  برای  خود  مواضع  از  تا  بود  نیز 

عقب نشینی  آتی  تابستان  در  وراتی 

کنند. 

حاشیه  در  هواداران شان  و  بایرنی ها 

ا باداشتوبر که  ب دیدار مقابل آگسبورگ 

به تازگی مصدوم شده همدردی کردند. 

که  شد  منترش  خربی  شب  یک شنبه 

فرو  شوک  در  را  مونیخ  بایرن  اردوی 

سابقه  که  باداشتوبر  هولگر  برد: 

باز  دارد،  را  متعددی  مصدومیت های 

هم آسیب دیده و تا سه ماه آینده قادر 

در  بود.  نخواهد  میادین  در  حضور  به 

پی اعالم این خرب بازیکنان و هواداران 

حاشیه  در  را  اقدامات خاصی  باواریایی 

دیدار تیم شان مقابل آگسبورگ تدارک 

دیدند. 

پیش  گواردیوال  منتخب  نفر  یازده 

ا  ب همزمان  و  مسابقه  رشوع  سوت  از 

بر  پیراهن هایی  میدان  به  ورودشان 

نوشته  شان  روی  که  بودند  کرده  تن 

شده بود: دوباره برمی خیزی هولگر. ما 

پپ  تن  بر  پیراهن  این  هستیم.  تو  ا  ب

گواردیوال هم دیده می شد. روی سکوها 

این  ا  ب نوشته ای  پارچه  هواداران  هم 

مبارزه  به  داشتند:  دست  در  مضمون 

ادامه بده و هیچ گاه تسلیم نشو هولگر!

ملی پوش  مدافع  این  است  گفتنی 

شکستگی  دچار  پا  مچ  ناحیه  از  که 

گرفت  قرار  جراحی  عمل  تحت  شده، 

که  کرد  اعالم  بایرن  رسمی  وبسایت  و 

بوده  موفقیت آمیز  کامالً  عمل  این 

شده  گزارش  خوب  باداشتوبر  حال  و 

است.

ادواردو بریزو به حامیت از لیونل مسی و 

لوئیس سوارز پس از همکاری این دو در 

زدن رضبه پنالتی پرداخت. 

یک شنبه شب مسی پشت رضبه پنالتی 

قرار گرفت و آن را به صورت پاس برای 

اروگوئه ای  مهاجم  تا  کرد  ارسال  سوارز 

هت تریکش را تکمیل کند. پس از بازی 

بودن  تحقیرآمیز  از  صحبت  خربنگاران 

این کار مطرح کردند ولی رسمربی سلتا 

این موضوع را به کل رد کرد. 

او گفت: پنالتی به یک روش جدید زده 

بارسا  مهاجمین  دیگری.  چیز  نه  و  شد 

بسیار حریص هستند ولی مثل همیشه 

بازی کردند و برای حریف احرتام قائلند. 

زدنش  نحوه  شد.  زده  قانونی  پنالتی 

پنالتی ها  دیگر  از  بیشرت  که  شد  باعث 

ناراحت شوم.

سن  پاری  ستاره  ابراهیموویچ،  زالتان 

ژرمن پیش از دیدار تیمش مقابل چلسی 

مورینیو  حضور  عدم  از  که  کرد  عنوان 

و  است  ناراحت  چلسی  نیمکت  روی 

خواهد  تنگ  پرتگالی  مربی  برای  دلش 

شد. 

مورینیو  هدایت  تحت  اینرت  در  زالتان 

نیز  را  ایتالیا  قهرمانی  و  بود  بازی کرده 

در  فصل  این  مورینیو  بود.  کرده  کسب 

چلسی خوب کار نکرد و از نیمکت تیم 

تقابل  از  پیش  زالتان  حال  شد.  اخراج 

دلش  که  کرد  عنوان  چلسی،  با  تیمش 

برای آقای خاص تنگ خواهد شد. 

شان  دل  همه  می کنم  فکر  گفت:  او 

ولی  باشد.  شده  تنگ  مورینیو  برای 

فوتبال  به  زودی  به  او  که  دارم  ایامن 

بازخواهد گشت. اگر کمی صبور باشید، 

او را در حال هدایت تیم دیگری خواهید 

ام؟  شده  متعجب  اخراجش  از  آیا  دید. 

بستگی  نتیجه  به  چیز  همه  منی دانم. 

دارد و این بدترین بخش فوتبال است. 

اگر خوب کار نکنید، مجازات می شوید و 

این موضوع درباره مربی ها بیشرت است. 

ما بازیکنان به خاطر افت خویش اخراج 

منی شویم. 

تعطیلی یک هفته ای رانیری 
برای بازیکنان لسرت

راکتیج چرا 
پیراهنش را برعکس پوشید؟

هانری: سیتی قهرمان 
لیگ برتر نخواهد شد

فاش شدن جزئیات 
قرارداد خامس با رئال
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از  یکی   13 ناحیه  است.  ناحیه   22 دارای  کابل  شهر 

ناحیه،  بی نقشه ترین  ویژگی:  چند  با  است  نواحی  این 

انجینیر  امکانات.  کم ترین  دارای  و  ناحیه  پرجمعیت ترین 

نبی رحیمی، رییس ناحیه 13 می گوید: براساس تخمین ها 

این ناحیه در حدود 700 هزار نفر جمعیت دارد که البته این 

از  بنا به گفته ی وکیالن هر گذر که  اما  آمار دقیق نیست. 

تعداد خانواده ها در هر محل آگاهی دارند، این ناحیه بیشرت 

از یک میلیون نفر جمعیت دارد.« 

در متام ناحیه 13، فقط جاده شهید مزاری با پالن شهرداری 

متامی  جاده،  این  استثنای  به  است.  شده  ساخته  کابل 

شهرداری  پالن  و  نقشه  بدون  کوچه ها  و  جاده ها  خانه ها، 

از  بیرون  و  نقشه  بدون  سازهای  و  ساخته شده اند. ساخت 

پالن شهرداری کابل، مشکل اصلی در ارائه خدماتی است 

که شهرداری برای مردم انجام می دهد. اما این مشکل در 

کابل  ناحیه های  سایر  از  بیشرت  مراتب  به  سیزدهم  ناحیه 

تنظیف  اداری،  امورات  »متام  می گوید:  رحیمی  است. 

با مردم  ایجاد ساحه سبز، ایجاد شوراهای مردمی و روابط 

وظایف  از  خودرس  ساختامن های  اعامر  از  جلوگیری  و 

ناحیه ها می باشد. اما چون ناحیه 13 یکی از ناحیه های غیر 

را  نتوانستیم جلو ساخت و سازهای خودرس  ما  پالنی است 

بگیریم.«

به گفته ی رحیمی، مشکل عمده از خود شهرداری و ناحیه 

می باشد که منی تواند برای مردمی که می خواهند برای خود 

دهند.  قرار  آنان  اختیار  در  مشخصی  پالن  بسازند،  خانه 

شهرداری نتوانند زباله ها را جمع آوری کنند. 

امکانات کم و راه زیاد

رییس ناحیه سیزدهم می گوید که کوچه های تنگ و طوالنی 

جمع آوری  در  آن ها  که  است  شده  باعث  سیزدهم  ناحیه 

با  می گوید  او  شوند.  روبه رو  فراوانی  مشکالت  با  زباله ها 

توجه به نفوس زیاد این ناحیه، کوچه های تنگ و طوالنی و 

راه طوالنی تا جایی که زباله های جمع آوری شده از شهر به 

آن جا منتقل می شود، همواره در انتقال زباله های این ناحیه 

مشکل آفرین است. 

او می گوید که رفت و آمد یک موتر شهرداری برای انتقال 

تخلیه  آن جا  زباله ها  که  جایی  تا  سیزده  ناحیه  از  زباله 

می شود، شش ساعت وقت را در بر می گیرد و بسیاری اوقات 

این زمان به دلیل ترافیک و بندش راه بیشرت نیز می شود. 

و  امکانات  اما  زیاد دارد،  نفوس  ناحیه سیزده  با وجودی که 

ریاست  است.  کم  بسیار  سیزده،  ناحیه  ریاست  کارمندان 

ناحیه 13 برای تنظیف این ناحیه 82 نفر کارمند و 11 موتر 

دارد. 

جمع آوری  برای  کارمندان  تعداد  این  که  می گوید  رحیمی 

زباله ها بسیار کم است و ممکن نیست که با 82 نفر زباله های 

برجا مانده از زیسنت حدود یک میلیون نفر را جمع آوری کرد. 

او می گوید از میان 11 موتری که این ناحیه در اختیار خود 

دارد، چهار عراده ی آن دچار عوارض تخنیکی است و از کار 

افتاده و هفت عراده ی دیگر آن نیز کهنه و فرسوده شده که 

منی تواند بیشرت از دو مرت مکعب زباله را انتقال دهد. 

مکعب  مرت   300 حدود  روزانه  که  می گوید  رحیمی  انجنیر 

امکانات  فقط  ناحیه  اما  تولید می شود.  ناحیه  این  در  زباله 

انتقال 50 مرت مکعب زباله تولید شده را از این ناحیه دارد. 

او می گوید که سایر زباله ها به دلیل امکانات کم ناحیه قابل 

جمع آوری و انتقال نیست. 

مشکالت ساکنین ناحیه 13 و بی توجهی دولت

رفت و آمد در جاده های تنگ، تاریک و طوالنی در جریان 

نیست.  ناحیه  این  در  زیسنت  تنها مشکل  حتا شب،  و  روز 

رسک کم عرض و شلوغ این ناحیه و ناحیه ششم، یکی از 

چالش های جدی دیگر در برابر باشندگان این منطقه است. 

مردم این ناحیه از شلوغی راه »جاده شهید مزاری« شکایت 

می ترسند.  تاریک  و  تنگ  کوچه های  در  رفنت  از  و  دارند 

زمستان هر سال مشکالت مردم به دلیل بارش باران و برف 

بیشرت می شود و در بعضی مناطق این ناحیه رفت و آمد مردم 

عمالً به دلیل خرابی راه ها ناممکن. 

می دانند  را  مردم  مشکالت  که  می گویند  ناحیه  مسئوالن 

آن ها  اما  کرده اند.  زندگی  نیز  خودشان  را  مشکالت  این  و 

و  مربوطه  مراجع  مشکل  این  رفع  برای  که  دارند  شکایت 

ذیربط اقدامات انجام منی دهند. 

رحیمی می گوید: »ما همه ساله برنامه های خود را به ریاست 

به  را  پالن ها  این  نیز  شهرداری  می فرستیم.  شهرداری 

ریاست جمهوری می فرستد. در این جا ریاست جمهوری امر 

می کند که طبق تشکیالت سال قبل اجراآت صورت بگیرد. 

چندین سال است که این پروسه به همین شکل ادامه پیدا 

کرده است.« 

تشکیل موجود از سال 1385 تاکنون به همین شکل است. 

در حالی که نفوس هر سال افزایش پیدا می کند، اما تشکیل 

هامن تشکیل سابق است. گفته می شود که چون شهرداری 

و  تقاضاها  به  منی تواند  ندارد،  اختیار  در  کافی  امکانات 

خواسته های هر ناحیه رسیدگی مناید.

نفر،  میلیون  یک  از  بیش  جمعیتی  برای  سبز  فضای  نبود 

زمین  که  حالی  در  دولتی،  مکاتب  دولتی،  شفاخانه  کمبود 

امر  اما  کافی برای ساخنت این رضوریات مردم وجود دارد 

اعامر آن داده منی شود، همه از مشکالتی است که ساکنین 

این ناحیه با آن مواجه هستند.

هستند  زیادی  خانواده های  هم  هنوز  که  می افزاید  رحیمی 

اتفاق،  مانند شهرک  برچی،  مناطق دشت  از  بعضی  در  که 

برق  نعمت  از  قوریغ  کوه  دامنه  انصاری،  عبدالله  شهرک 

محروم هستند.

هم چنان  و  اشخاص  از  بعضی  وجود  که  است  معتقد  وی 

وجود فساد در ادارات دولتی باعث شده است که این منطقه 

نسبت به دیگر نواحی شهر کابل محروم تر باقی مباند. 

به گفته ی او هر چند این اشخاص خود را روشن فکر می دانند 

اما آنان هرگز منی خواهند که مردم این منطقه پیرشفت کنند 

و یا در رفاه باشند.

همین امر باعث می شود فردی که از اطراف و مناطق دور 

دست آمده و متام زندگی خود را فروخته است تا بتواند تکه 

زمین کوچکی در کابل خریداری کند و در آن خانه ای بسازد، 

به ماموران شهرداری مقدار پول بپردازد تا آنان مانع ساخت 

و سازش نشوند. همین کار باعث افزایش فساد و هم چنین 

افزایش ساخت و سازهای غیرقانونی می گردد. 

او معتقد است که 70 فیصد شهر کابل غیر پالنی است و این 

امکان ندارد تا مانع ساختامن ها خودرس شد. »تا زمانی که 

شهرداری نتواند یک پالن مشخص برای مردم ارائه دهد، 

مانع ساخت و ساز خانه های غیر پالنی شده منی توانیم.«

ناحیه 13 یا دشت برچی که فقط جاده شهید مزاری در آن 

کم  کوچه های  دارای  است،  شده  پالن  قانونی  به صورت 

است. همین کم عرض  و الی  گِل  از  پر  و  عرض، طویل 

ماموران  تا  است  شده  باعث  کوچه ها  بودن  طویل  و  بودن 
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نازنین شفایی

خانه های بی نقشه و مشکل همیشگی جاده و زباله


