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سرانجام حکومت وحدت ملی و حزب اسالمی به رهبری 
کردند.  امضا  را  صلح  موافقت نامه ی  حکمتیار  گلبدین 
حکومت طی یازده ماده به حزب اسالمی تعهد کرده است تا 
رهبری و اعضای حزب اسالمی را از فهرست سیاه شورای 
امنیت ملل متحد و دیگر کشورها بردارد، زمینه ی حضور 
این حزب را در در روند اصالحات انتخاباتی فراهم سازد، 
احترام  را  حکمتیار  خاصی  فرمان  طی  ریاست جمهوری 
می کند، محل مناسبی را که حکمتیار برای اقامت انتخاب کند 
دولت امنیت و هزینه ی آن را تأمین می کند، دولت مصئونیت 
قضایی حکمتیار و اعضای حزب را ضمانت می کند و نیز 
زندانیان و اسرای این حزب را که به دلیل فعالیت های سیاسی 
و نظامی زندانی شده اند را در زودترین فرصت رها می کند و 

حضور رهبری حزب در تصمیم گیری های مهم...

در  انسانی  مثبت  ارزش های  و  جنبه ها  کم کم 
یکی  می شود.  تبدیل  بحران  به  ما  عزیز  کشور 
را  آن  می تواند  انسانی  هر  که  ارزش هایی  از 
انسانی که  امیدواری است.  باخود داشته باشد، 
افغانستان،  باور 99 درصد مردم  به  ندارد،  امید 
همسایه ی شیطان است. من علم االمیدم زیاد باال 
نیست، اما فکر می کنم همین امیدواری، همین 
گوهر گران بها هم دارد آهسته آهسته در کشور 
عزیز ما به یک بحران تبدیل می شود، اگر تا حاال 
مثال خدمت تان وضاحت  چند  با  باشد.  نشده 

می دهم.
بگذارید از انتحار و انفجار در کابل...
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صفحه 2

واکنش ها به توافق صلح با حزب اسالمی:

»قصاب کابل بخشیده شد«
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گلبدین  به رهبری  اسالمی  حزب  و  ملی  وحدت  حکومت  سرانجام 
حکمتیار موافقت نامه ی صلح را امضا کردند. حکومت طی یازده ماده 
به حزب اسالمی تعهد کرده است تا رهبری و اعضای حزب اسالمی 
را از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد و دیگر کشورها بردارد، 
زمینه ی حضور این حزب را در در روند اصالحات انتخاباتی فراهم 
سازد، ریاست جمهوری طی فرمان خاصی حکمتیار را احترام می کند، 
امنیت  انتخاب کند دولت  اقامت  برای  را که حکمتیار  مناسبی  محل 
و هزینه ی آن را تأمین می کند، دولت مصئونیت قضایی حکمتیار و 
اعضای حزب را ضمانت می کند و نیز زندانیان و اسرای این حزب را 
که به دلیل فعالیت های سیاسی و نظامی زندانی شده اند را در زودترین 
فرصت رها می کند و حضور رهبری حزب در تصمیم گیری های مهم 
تأمین می شود. در مقابل، حزب اسالمی در چهار ماده: اسلحه بر زمین 
می گذارد و تشکیالت نظامی خود را منحل می کند و اسرایی که در قید 
این حزب هستند را آزاد می کند، این حزب با گروه های تروریستی 
رابطه بر قرار نمی کند و از آن ها حمایت نمی کند و قانون اساسی کشور 

را می پذیرد.
است؛  جزئیات  با  و  طوالنی  اسالمی  حزب  به  حکومت  تعهدات 
طوری که حکومت تنها مرگ احتمالی حکمتیار را ضمانت نکرده است. 
منهای »مرگ« که هر انسانی؛ چه سیاسی یا عادی محکوم به آن است، 
سیاست  در  آن  اعضای  و  حزب  رهبری  جاودانگی  برای  حکومت 
کنار  در  است.  داده  فراوان  قرار  و  قول  کشوری  مهم  تصمیم های  و 
قانون اساسی، موافقت نامه ی صلح با حزب اسالمی دومین سند معتبر 
در کشور است که نشان می دهد حکومت رسما حکمتیار و اعضای 
حزب اسالمی را باالتر از دیگر شهروندان در موقعیت بهتر قرار داده 
و امتیازاتی ویژه به این حزب قایل شده است. با آن که موافقت نامه ی 
صلح، رهبری و اعضای حزب اسالمی را از دیگر شهروندان متمایز 
کرده و در جایگاه بهتری قرار داده است، سوال اما این است که چنین 
سندی با تعهدات بلندباالیی که حکومت سپرده است، منجر به تأمین 

امنیت می شود؟ صلح بر قرار خواهد شد؟
حکمتیار یک عمر بر طبل مخالفت با حکومت و حامیان بین المللی 
آن کوبیده است. سازش ناپذیری او سبب شد همیشه در خفا زندگی 
کند. برای همین، حکمتیار بیش از بودوباش در جامعه، در مغاره ها و 
کوه ها زیست. با این حال، حزب اسالمی یکی از بانفوذترین احزاب 
دیگر  به  نسبت  بهتری  انسجام  از  که  است  بود/  کشور  در  سیاسی 
با چنین یک  که صلح  ندارد  تردیدی وجود  است.  برخوردار  احزاب 
حزبی می تواند وضعیت جنگ را تغییر دهد و کشور را یک گام به 
صلح پایدار نزدیک تر کند. اما باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر 
ما نه با یک »حزب اسالمی« بلکه با احزاب اسالمی رو به رو هستیم. 
حزب اسالمی به شاخه های متعددی منشعب شد که هر کدام آن ها 
رهبران خود را دارند. به عنوان مثال در کنار حزب اسالمی به رهبری 
حکمتیار، عبدالهادی ارغندیوال و وحیداهلل سباوون از جمله افرادی با 
نام و نشانی هستند که هر کدام آن ها رهبری حزب اسالمی را به عهده 
دارند. به غیر از حکمتیار دیگر شاخه های حزب اسالمی عماًل سهم و 
حضور برجسته در قدرت و سیاست کشور دارند. از این نظر، بود و 
ندارد و گستره ی جنگ  بر وضعیت  تأثیر چشم گیری  نبود حکمتیار 
بررسی وضعیت جنگ سهم  با آمدن حکمتیار محدود نمی شود. در 
حکمتیار به صورت غیر واقع بینانه بزرگ نمایی شده است. حکمتیار در 
حال حاضر »امیر« تمام وکمال حزب اسالمی نیست، بنابراین اقتدار قدیم 
رهبری حزب را هم ندارد. حاال ما با چهره های مطرح دیگر این حزب 
که عماًل بخش سیاسی این حزب را به پیش می برند و قانون اساسی را 
هم پذیرفته و عماًل فعال هستند روبه رو هستیم. حکمتیار تنها شاخه ی 
نظامی حزب اسالمی را مدیریت می کند. در موافقت نامه ی صلح جز 
منحل کردن تشکیالت نظامی و سالح بر زمین گذاشتن، سرنوشت 
تجهیزات نظامی این حزب روشن نشده است. صلح با حزب اسالمی 
حکمتیار زمانی تأثیرگذار بود که این حزب تسلیحات نظامی خود را 
به دولت تحویل می داد. چون دولت نه تنها امنیت رهبری و اعضای 
حزب را ضمانت کرده بلکه مصئونیت قضایی هم به آن ها داده است. 
در موجودیت دولت، ضرورت حفظ و نگهداشت سالح غیر قانونی و 

حتا برای صلح و ثبات یک تهدید است.
داریم  و  پرداخته ایم  گزافی  هزینه های  صلح  و  جنگ  ختم  برای 
می پردازیم. آن چه دولت به حکمتیار تعهد سپرده است غیر از ختم 
جنگ و هزینه های آن، یک نوع امتیازی است که حکومت به حزب 
اسالمی می پردازد. این موافقت نامه به غیر از صلح تمایز و تفاوت هم 
هست که حکومت میان شهروندان کشور به صورت آگاهانه ایجاد کرده 

و به آن جنبه ی حقوقی و قانونی داده است.
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سرنوشت نامعلوم صلح 
در موافقت نامه ی صلح 

با حکمتیار

واکنش ها به توافق صلح با حزب اسالمی:

»قصاب کابل بخشیده شد«

واکنش های منفی به توافق صلح با حزب اسالمی: جالد کابل را هرگز نمی بخشیم

حکومت  میان  صلح  موافقت نامه ی  روز:  اطالعات 
گلبدین  به رهبری  اسالمی  حزب  و  ملی  وحدت 
روز  بآلخره  تالش،  سال  دو  از  پس  حکمتیار 
پنج شنبه ) یکم میزان( نهایی شد و دور اول آن از 
این  شد.  امضا  کابل  در  طرف  دو  نمایندگان  سوی 
و  غنی  رییس جمهور  امضای  از  پس  موافقت نامه 
گلبدین حکمتیار نافذ خواهد شد و پس از آن آقای 

حکمتیار به کابل خواهد آمد.
با  از امضای مرحله ی نخست موافقت نامه ی صلح 
شماری  سوی  از  و  کشور  داخل  در  اسالمی  حزب 
افغانستان،  به  کننده  کمک  نهادهای  و  کشورها  از 

استقبال شده است. 
این  از  که  نخستین کشورهایی اند  بریتانیا  و  امریکا 
موافقت نامه اعالم حمایت کرده اند. سفارت امریکا در 
کابل می گوید از این موافقت نامه به عنوان یک گام 
رو به جلو برای پایان دادن مسالمت آمیز جنگ در 

افغانستان استقبال می کند.
در اعالمیه ی سفارت امریکا آمده: »امریکا به حمایت 
خود از روند صلح به مالکیت و رهبری افغانستان که 
منجر به توقف خشونت و منازعه از سوی مخالفین 
تروریستی و  با گروه های  مسلح دولت، قطع روابط 
پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، به شمول محافظت 

از حقوق زنان و اقلیت ها گردد، ادامه می دهد.«
جان کربیف سخن گوی وزارت خارجه ی امریکا نیز 
در بیانیه یی گفته است یگانه راهی که برای افغانستان 

صلح و ثبات می آورد، گفت وگو و مذاکره است.
سفارت بریتانیا در افغانستان نیز موافقت نامه ی صلح 
میان حکومت افغانستان و حزب اسالمی را یک گام 
مثبت خوانده و گفته منتظر تطبیق کامل آن می باشد.
در اعالمیه ی سفارت بریتانیا آمده که این کشور از 
صلح  راستای  در  افغانستان  حکومت  تالش های 
از همه  و  افغان ها حمایت می کند  به رهبری خود 
گروه ها می خواهد که از چنین تالش هایی برای پایان 

جنگ، بهبود امنیت، ثبات و رفاه حمایت کنند.
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
این  امضای  از  را  خود  خوش بینی  نیز  )یوناما( 
موافقت نامه اعالم کرده است. یوناما اعالم کرده که از 
تالش های حکومت افغانستان برای تعامل با کسانی 
که خواهان صلح هستند، حمایت و استقبال می کند.
باید  تاکید شده که روند صلح  یوناما  اعالمیه ی  در 
توسط افغان ها و تحت مالکیت افغان ها باقی بماند.

یک روز پس از امضای این موافقت نامه سفیر ایران 
در افغانستان از این موافقت نامه برای خاتمه دادن به 

خشونت در کشور استقبال کرده است.
محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل، در مورد این 
ایران،  اصولی  »سیاست  که  است  گفته  موافقت نامه 
حمایت از ثبات و امنیت به عنوان بستر اصلی توسعه 
در افغانستان است و ایران از هر اتفاقی که به تقویت 
ثبات و بازگشت امنیت کمک کند استقبال می کند.«

برای  راهکار  مهم ترین  که  است  گفته  ایران  سفیر 
تقویت ثبات و بازگشت امنیت به افغانستان، مذاکره 
دولت  مخالف  مختلف  جریان های  و  دولت  میان 

است.

مورد  در  جهان  رسانه های  از  شماری  تیتر 
موافقت نامه ی صلح حکومت با حزب اسالمی 

مورد  در  جهان  مشهور  رسانه های  از  شماری 
حزب  با  افغانستان  حکومت  صلح  موافقت نامه ی 
اسالمی حکمتیار تیترهای متفاوت زده اند که بیشتر 
را  حکمتیار  آقای  بودن  »جنگساالر«  مورد  آن های 

برجسته کرده است.
وال استریت ژونال مطلبی را با چنین عنوان زده است: 
»افغانستان با جنگساالر بدنام موافقت نامه امضا کرد«

که  جنگساالری  با  »افغانستان  نوشته:  اندیپندینت 
کشت  را  نفر  هزاران  کابل  برای  جنگ  جریان  در 

موافقت نامه ی صلح امضا کرد«
به رهبری  جناحی  با  »افغانستان  نوشته  سی ان ان 
صلح  موافقت نامه ی  جنگساالر  حکمتیار  گلبدین 

امضا کرد«
در  کابل"  »"قصاب  است:  نوشته  گاردین  روزنامه ی 

موافقت نامه ی صلح افغانستان بخشیده شد«
با  افغانستان  »حکومت  که:  نوشته  نیوز  فاکس 

هراس افگن جهانی موافقت نامه ی صلح امضا کرد« 
نیویورک تایمز نوشته: »افغانستان با جناحی به رهبری 
گلبدین حکمتیار پیش نویس موافقت نامه ی صلح را 

امضا کرد«

واکنش های داخلی
به  همبستگی  حزب  منفی  واکنش  کنار  در 
موافقت نامه ی صلح با حزب اسالمی که همزمان با 
امضای مرحله ی نخست موافقت نامه ابراز شد، این 
موافقت نامه تاکنون واکنش های گونه گونی را در داخل 
کشور برانگیخته  است. برخی ها در این باره خوش بین 
هستند و برخی ها به این موافقت نامه به دیده ی شک 

می نگرند و آن را یک معامله می خوانند.
در  پنج شنبه  روز  افغانستان  عدالت  حزب  اعضای 
ابراز  توافق صلح  از  حمایت  برای  گردهمایی،  یک 
امیدواری کردند و تأکید کردند که برای گفت وگوهای 

بین االفغانی گام های بیشتری برداشته شود.
عبدالرشید ایوبی، رییس حزب عدالت گفت: »یگانه 
دست آورد حکومت کنونی ما همین برنامه ی صلح 
و  شود  بیشتر  تالش هایش  می خواهیم  ما  و  است 
در بخش صلح با طالبان و دیگر گروه ها هم نتیجه 

بدهد.«
این  از  نیز  پیشین،  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
توافق نامه استقبال کرده و از دیگر گروه های مخالف 

مسلح دولت خواست که به روند صلح بپیوندند.
این  امضای  نیز  مدنی  فعاالن  و  جوانان  از  شماری 

موافقت نامه را یک روزنه ی امیدبخش می دانند .
تعدادی روز گذشته به مناسبت روز جهانی صلح در 
کابل تجمع کرده بودند از سایر مخالفان مسلح دولت 
خواسته اند که سالح به زمین گذاشته به روند صلح 
دایمی  صلح  یک  به سوی  را  افغانستان  و  بپیوندند 

رهنمون سازند.
محمد  وزیر  تپه ی  در  مدنی  فعاالن  و  جوانان  این 
اکبرخان کابل از روز جهانی صلح با تیاتر و موسیقی 
استقبال کردند. شماری از شرکت کنندگان این برنامه 
امضای موافقت نامه ی صلح با گلبدین حکمتیار را 
به فال نیک تعبیر کرده و از حکومت می خواهند که 
شعار را کنار گذاشته و گام های عملی برای تأمین 

صلح سراسری در کشور بردارد 
برنامه ی  در  شرکت کنندگان  از  یکی  پشه یی  انیسه 
استقبال از روز جهانی صلح، به آریانا نیوز گفته است: 
»مخالفین نیز دست از جنگ بردارند و به پروسه ی 
صلح بپیوند تا ما شاهد یک صلح واقعی در کشور 

باشیم.«
واکنش ها به امضای این موافقت نامه در شبکه های 
شهروندان  برخی  است.  متفاوت  نیز  اجتماعی 
خوشبین اند که این موافقت نامه آغازی شود برای ختم 
جنگ طوالنی در افغانستان. برخی ها این موافقت نامه 
را چیزی بیشتر از یک »معامله ی سیاسی« نمی دانند.

از  اسالمی  حزب  مذاکره کننده ی  هیأت  هشدار 
برداشته نشدن تعزیرات بر حکمتیار

هیأت  موافقت نامه،  امضای  از  پس  روز  یک 
در  می دهد  هشدار  اسالمی  حزب  مذاکره کننده ی 
صورتی که براساس موافقت نامه ی صلح تعزیرات بر 
رهبر و اعضای این حزب برداشته نشوند روند صلح 

با حکومت افغانستان با چالش روبه رو خواهد شد.
امین کریم رییس هیأت مذاکره کننده ی حزب اسالمی 
صلح  موافقت نامه ی  که  است  گفته  رسانه ها  به 
حکومت با حزب اسالمی تا کمتر از ۱۰ روز دیگر 
از سوی رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار به 

امضا خواهد رسید.
کار  به زودی کمیسیون مشترک  که  دارد  تاکید   وی 
روی تحقق مواد این موافقت نامه و زمان و چگونگی 
منحل شدن بخش نظامی حزب اسالمی کار را آغاز 

خواهند کرد.
پیش شرط  مهم ترین  اسالمی  حزب  نماینده ی  این 
برای آمدن گلبدین حکمتیار به پایتخت را برداشتن 

تحریم ها بر این حزب می داند.
کریم گفته است: »برداشتن تعزیرات جزء مهم آمدن 
فعالیت های  و  سیاسی  به صحنه ی  اسالمی  حزب 
سیاسی ما خواهد بود و عدم برداشتن این تعزیرات 

تمام این روند را مزاحمت خواهد کرد.«
در همین حال او افزوده که موافقت نامه ی صلح با 

حکومت افغانستان شکننده نه بلکه عملی است.
حزب  با  حکومت  صلح  موافقت نامه ی  براساس 
مبارزه ی  اسالمی  حزب  است  شده  قرار  اسالمی، 
به جای آن، در عرصه ی  مسلحانه را کنار بگذارد و 
سیاست کشور به فعالیت بپردازد. در مقابل، دولت 
این حزب که مرتکب جرایم  اعضای  به  افغانستان 
کیفری نشده اند، مصونیت قضایی اعطا کرده است. 
این موافقت نامه با میانجی گری شورای عالی صلح 

افغانستان به دست آمده است.

میان حکومت  موافقت نامه ی صلح  روز:  اطالعات 
گلبدین  به رهبری  اسالمی  حزب  و  ملی  وحدت 
حکمتیار که روز پنج شنبه امضا شد، اعتراضات و 

واکنش های منفی را در پی داشته است.
موافقت نامه ی  امضای  با  همزمان  پنج شنبه  روز 
صلح با حزب اسالمی از سوی نمایندگان حکومت 
در  افغانستان  همبستگی  حزب  اسالمی،  حزب  و 
امضای  کابل،  شهرنو  پارک  در  اعتراضی  تجمعی 
ملت  به  خیانت  را  اسالمی  حزب  با  موافقت نامه 

افغانستان خواند.
گلبدین  به  دادن  امتیاز  هرگونه  این حزب  اعضای 
حکمتیار را خیانت ملی به مردم افغانستان می دانند 
و  افغانستان  به  حکمتیار  آمدن  که  دارند  تاکید  و 
دادن مصونیت قضایی به او سبب ادامه ی خون ریزی 

در کشور خواهد شد.
با خود حمل می کردند  را  معترضان پالکارت هایی 
که روی آن ها نوشته شده بود: »جالد کابل را هرگز 
و  راکتیار  غالمانش  و  امریکا  »اگر  و  نمی بخشیم« 
شرکای جرمش را ببخشند، تاریخ و مردم ما هرگز 

نمی بخشند«.
صلح  همبستگی  »حزب  که  می گوید  حزب  این 
واقعی را تنها در محاکمه و طرد جنایتکاران می داند.«
ارشد  فرماندهان  و  حکمتیار  گلبدین  معترضان 
که  گفتند  و  »جنایت کار« خوانده  را  اسالمی  حزب 
»لکه ی  حزب  این  با  صلح  موافقت نامه ی  امضای 

ننگ« بر کارنامه ی دولت وحدت ملی است.

به  حزب  این  عضو  و  سخن گو  غفار،  سیلی 
صلح  موافقت نامه ی  »امضای  گفت:  خبرنگاران 
غداری،  کشتار،  راکت پراگنی،  در  فقط  که  با حزبی 
از  جز  به  دارد  تخصص  مزدوری  و  خودفروشی 

خونریزی در کشور دیگر ارمغانی ندارد.«
در موافقت نامه ی حزب اسالمی با حکومت که در 
که  است  آمده  یافته،  تدوین  ماده   25 و  فصل  سه 
دولت افغانستان »مصئونیت قضایی رهبر و اعضای 
اقدامات  با  رابطه  در  را  افغانستان  اسالمی  حزب 
سیاسی و نظامی گذشته با اعالن و در مطابقت با 

این موافقت نامه تضمین می نماید.«
به  نیز  این موضوع واکنش ها و اعتراضات دیگر را 

دنبال داشته است.
فرهنگ  حکمتیار  بازگشت  بشر:  حقوق  دیدبان 
تقویت  افغانستان  در  را  مجازارت  از  معافیت 

می کند
امضای  بیانیه یی  نشر  با  بشر  حقوق  دید بان 
قربانیان  به  بی حرمتی  را  صلح  موافقت نامه ی 
افغانستان  بشر  حقوق  نقض  و  جنگی  جنایات 

خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده است.
در بیانیه ی این سازمان که روز پنج شنبه منتشر شده، 
یکی  حکمتیار،  گلبدین  »بازگشت  که  است  آمده 
افغانستان،  جنگی  جنایات  مظنونان  بدنام ترین  از 
فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور را تقویت 

می دهد.«
پاسخگویی  عدم  از  همچنین  بشر  حقوق  دیدبان 

به  آن  کنندگان خارجی  تمویل  و  افغانستان  دولت 
و  حکمتیار  آقای  فرماندهی  زیر  نیروهای  قربانیان 
دیگر »جنگساالران« که در جنگ های داخلی دهه ی 

نود دست داشته اند، انتقاد کرده است.
در  غیرنظامیان  کشتار  به  اشاره  با  سازمان  این 
جنگ های داخلی افغانستان نوشته که آقای حکمتیار 
از  فجایع جنگ«  »فاحش ترین  از  برخی  مسئولیت 
جمله موشک پرانی ماه اگوست سال ۱992را به دوش 
داشته است. به اساس گزارش کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ، در این موشک پرانی حداقل ۱۰۰۰ تن 

کشته و ۸۰۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
در بیانیه ی دیدبان حقوق بشر همچنین آمده است 
از جمله  بشر  نقض حقوق  به  آقای حکمتیار  که 
داشتن یک  اجباری مخالفان سیاسی،  ناپدید شدن 
زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه دادن انسان ها 
سازمان های  به  خشونت آمیز  حمالت  و  آن،  در 
و  آموزشی  برنامه های  زمینه ی  در  فعال  غیردولتی 
صحت برای زنان افغان که در ارودگاه های پناهندگان 

در پاکستان ایجاد شده بودند، متهم است.
موافقت نامه ی  از  انتقادی  واکنش های  و  اعتراض ها 
صلح حکومت با حزب اسالمی در حالی ست که 
شماری از نهادهای بین المللی و کشورهای خارجی 

از موافقت نامه اعالم حمایت کرده اند.
موافقت نامه ی صلح با حزب اسالمی پس از امضای 
رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار نافذ خواهد 

بود.



بحران امیدواری 
در کشور عزیز ما

کم کم جنبه ها و ارزش های مثبت انسانی در کشور عزیز ما 
به بحران تبدیل می شود. یکی از ارزش هایی که هر انسانی 
می تواند آن را باخود داشته باشد، امیدواری است. انسانی 
که امید ندارد، به باور 99 درصد مردم افغانستان، همسایه ی 
شیطان است. من علم االمیدم زیاد باال نیست، اما فکر می کنم 
همین امیدواری، همین گوهر گران بها هم دارد آهسته آهسته 
در کشور عزیز ما به یک بحران تبدیل می شود، البته اگر تا 
حاال نشده باشد. با چند مثال خدمت تان وضاحت می دهم.

بگذارید از انتحار و انفجار در کابل شروع کنیم. هر باری 
که انتحاری به کابل رسانده می شود و منفجر می شود و در 
ما  مسئولین  و  مقامات  می شوند،  زخمی  و  کشته  مردم  آن 
آن را محکوم کرده و بسیار جدی امیدوار می شوند که این 
انتحاری، آخرین انتحاری باشد و از این پس هیچ کسی در 
انتحاری یا انفجار، جانش را از دست ندهد و زخمی هم 
نشود. این که امروز یا فردا انتحار شود یا انفجاری صورت 
گیرد، شما غیر از امیدواری به پایان انتحار و انفجار از سوی 

حکومت نخواهید دید.
در مرتبه ی دوم مبارزه با فساد است. از آن جایی که جامعه ی 
جهانی کمک های خویش را به مبارزه با فساد مشروط کرده، 
یک  ازگاهی  هر  فساد  با  مبارزه  برای  افغانستان  حکومت 
تازه و تشکیالت  تازه، یک مرکز  نهاد  تازه، یک  کمیسیون 
تازه ایجاد می کند و می گوید که امیدواریم با ایجاد این مرکز 
و آن نهاد و فالن تشکیالت، بتوانیم با فساد مبارزه کنیم و 
تعهد خویش به جامعه ی جهانی را محقق کنیم. اما همین 
تشکیالت و نهاد و مرکز که به کار شروع کرد، اولین کاری 
که می کند فساد است. همین چند هفته پیش، رییس شورای 
ممنوع الخروج  سنگین  اتهام  آن همه  با  را  هرات  والیتی 
کردند، اما وقتی دیدند که او مثل فیل زور دارد، فوراً از او 
معذرت خواستند و حکم های صادره را باطل اعالم کردند. 

با این همه، بازهم امیدوارند که فساد کاهش پیدا کنند.
از  شما  است.  جامعه  متن  در  امیدواری  سوم،  مرتبه ی  در 
است؟  چطور  اوضاع  که  بپرسید  کابل  شهر  در  کسی  هر 
خواهند گفت که واهلل اوضاع خرابه. امیدوارم اوضاع تغییر 
کند و خوب شود، ورنه این شهر به زودی گورستان ملی 
همه ی ما خواهد شد. اگر از کار بپرسید، شکایت دارند و 
امیدوارند که وضع کاروکسب خوب شود. از امنیت بپرسید، 
همه امیدوارند که امنیت برقرار باشد. در حالی که نه طرحی 
برای خوب شدن کار وجود دارد و نه هم تالش کافی برای 

تامین امنیت.
در مرتبه ی چهارم، همین چند وقت پیش مادری را دیدم 
که کسانی فرزند کوچکش را برای پول اختطاف کرده بودند. 
پولی  که  بودند  امیدوار  اختطاف چی ها  صحبت ها،  قرار  از 
به دست بیاورند و مادر آن کودک، امیدوار بودد که فرزندش 
که  کودکی  امیدواری  میان  این  در  برگردد.  خانه  به  سالم 
در چنگ اختطاف چی ها بود و امیدواری نیروهای امنیتی را 
از  به خاطر کودکی اش و  را  از کودک  نمی توان حدس زد. 

نیروهای امنیتی را به خاطر چیزشان...
در مرتبه ی پنجم، همه امیدواریم پاکستان دست از مداخالت 
خون بارش در افغانستان بردارد، اما می بینید که بر نمی دارد. 
داشته  انسانی  رفتار  مهاجرین  با  ایران  که  امیدواریم  همه 
امیدوارهای  باقی  و همین طور  ندارد  که  می بینید  اما  باشد، 

خارجی مان که محقق نمی شود.
امیدوار  رییس جمهور  کالم؛  خلص  ششم،  مرتبه ی  در 
است که اوضاع خوب شود، معاونینش نیز! رییس اجرائیه 
امیدوار است غنی او را تحویل بگیرد، معاونینش نیز! وزرا 
هم  مردم  نیز!  وکال  شود،  خوب  اوضاع  که  امیدوارند  هم 
امیدوارند اوضاع خوب شود. اما می بینید که چندان نتیجه 
برنامه هایی وجود  امیدواری،  همه  این  کنار  در  نمی گیریم. 
دارند که طراحان و مجریانش، بدون این که امید خالی داشته 
باشند، برایش وقت می گذارند و انرژی مصرف می کنند و 
نتیجه هم می گیرند. نمونه اش، تغییر مسیر برق از بامیان به 
سالنگ. انحصار صالحیت  و قدرت. تولید بحران یکی پی 

دیگر.
من  از  کاری  وقتی  )ببخشید،  امیدوارم  اخیر،  مرتبه ی  در 
باید امیدوار باشم( وقتی این نوشته  ساخته نیست، مجبوراً 
را می خوانید، به ریش من نخندید. به ریش خودتان بخندید 
که مثل من یکی از قربانی های این همه امیدواری میان تُهی 
هستید. حاال شما بگویید که آیا امیدواری تا هنوز به بحران 

تبدیل شده یا کم مانده که به بحران بیانجامد؟!

در حالي که ]اخبار[ امنیتي سرخط خبرهاي افغانستان است، 
بحران سیاسي دیرینه در این کشور جنگ زده در آستانه ی 
به  ملي  بدتر شدن است. همان طور که حکومت وحدت 
پایان دوره ی دو ساله اش نزدیک مي شود، با بن بست سیاسي 

جدي یا بحران قانون اساسي مواجه است.
آینده ی حکومت فعلي به این وابسته است که چگونه از 
عهده ی اوضاع بر خواهد آمد. سوءمدیریت بحران مي تواند 
براي روند دموکراتیک در حال تکوین و انسجام سیاسي 
در کابل تعیین  کننده باشد. توافق دو ساله ی تقسیم قدرت 
و  غني  اشرف  رییس جمهور  بین   ٢٠١٤ سپتامبر  در  که 
جان کري،  میانجی گری  با  اجراییه،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
وزیر خارجه ی ایاالت متحده، به دست آمد، در ٣٠ سپتامبر 

منقضي خواهد شد.
این توافق، حکومت وحدت ملي ملزم به  نظر به شرایط 
معرفي یک تعداد اصالحات سیاسي و انتخاباتي در مدت 
دو سال است تا راه را براي انتخابات پارلماني و به دنبال 
اصالح  براي  اساسي  قانون  لویه جرگه ی  برگزاري  آن 
قانون اساسي جهت تغییر پست ریاست اجراییه به پست 
نخست وزیري هموار کند. با این حال، با توجه به ماهیت 
ناکارآمدي حکومت وحدت ملي، غني و عبداهلل نتوانسته اند 
آینده ی  فوق  روشنی  در  بگذارند.  احترام  آن  تعهدات  به 
سیاسی حکومت وحدت ملی پس از ماه سپتامبر نامشخص 
در  که  اساسی  قانون  در  نیاز  مورد  اصالحات  اگر  است. 
حال حاضر تقریبا  غیرممکن به نظر می رسد معرفی نشوند، 

بین دو رهبر شکاف ایجاد خواهدکرد.
راز  عبداهلل یک  و  غنی  میان  اختالفات سیاسی  و  مجادله 
آشکار است. با این حال، اوضاع ماه گذشته، زمانی که رییس 
اجراییه علنا رییس جمهور را در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مورد انتقاد قرار داد، چهره یی زشت به خود گرفت. عبداهلل 
غنی را به خاطری که در سه ماه گذشته با او مالقات نکرده 
بود مورد انتقاد قرار داد و او را برای اداره ی کشور نامناسب 
اعالن کرد. لحن عبداهلل در ارتباط به غنی مشخصا زمانی 
تندتر شد که غنی به تنهایی احمد یوسف نورستانی را نامزد 
ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نادر نادری 
را نامزد ریاست کمیسیون خدمات ملکی ساخت. غنی با 
غیر مسئوالنه خواندن گفته های عبداهلل ]به او[ پاسخ داد و 

او را به نقض روحیه ی حکومت داری متهم کرد.
عبداهلل و حامیانش، پیش از نزدیک شدن به ضرب االجل، 
امتیازات  آینده، خواستار  در  بدل حمایت و همکاری  در 
وزارت های  در  بیشتر  سهم  و  مالی  مشوق های  سیاسی، 
کلیدی هستند. آن ها همچنین از غنی می خواهند از سبک 
انصراف  انحصاری  مدیریت  و  حکومت داری اش  متمرکز 
به  تصمیم گیری  روند  از  که  می کنند  احساس  آن ها  کند. 

حاشیه رانده شده اند.
بیوکراتیک  سبک  و  غنی  توافق ناپذیر  ماهیت  مسلما، 

شغل  و  سیاسی اش  ضعیف  گذشته  از  او  حکومت داری 
بین المللی سرچشمه  توسعه ی  کارشناس  یک  به عنوان  او 
می گیرد. او از یک خانواده ی سیاسی در افغانستان برنخواسته 
است و از پویایی و پیچیدگی های سیاسی قومی و قبیله یی 
افغانستان آگاهی ندارد. هم رقیبان و هم متحدانش، او را 
اعتبار  سیاستمدار.  یک  تا  می دانند  تکنوکرات  یک  بیشتر 
سیاسی ضعیف غنی و فقدان یک حوزه ی انتخاباتی محلی، 
به  او  افغانستان منزوی می سازد.  او را در سیاست محلی 
شخصی شهرت دارد که برای وزیرانش سخنرانی می کند 
به جای این که به شکایت های آن ها گوش بدهد و مشکالت 

آن ها را حل کند.
گروه های  سیاسی  اتحاد  سه  پس زمینه،  این  برابر  در 
یا  بهره گیری سیاسی  برای  که  مخالف شکل گرفته است 
حتا جانشینی حکومت وحدت ملی مانور می دهند. گروه 
سیاسی مخالف اول مربوط به حامد کرزی، رییس جمهور 
به  قدرت  صلح آمیز  واگذاری  باوجود  که  است  پیشین، 
اشرف غنی درسال ٢٠١٤، از لحاظ سیاسی فعال باقی مانده 
است. کرزی خودش را منجی افغانستان معاصر و برای بقا 
و ثبات آینده ی کشور ضروری می داند. کرزی یک منتقد 

جدی سیاست های مختلف حکومت وحدت ملی، به ویژه 
چرخش غنی به طرف پاکستان، بوده است. کرزی، پیش 
از ضرب االجل ماه سپتامبر، نشست های گیج کننده یی را با 
حامیان سیاسی اش، بزرگان مهم قبایل و چهره های کلیدی 
سیاسی ظاهرا به هدف دست اندازی به نتیجه ی لویه جرگه 
برگزار کرده است. بسیاری ها باور دارند که او امیدوار است 
درصورت مخالفت لویه جرگه با حکومت وحدت ملی و 
بن بست سیاسی متعاقب آن به عنوان رییس حکومت ملی 

انتقالی با جانشینی حکومت فعلی برگردد.
با در نظرداشت این که قرار ادعاها کرزی تالش دارد تا در 
برآیند لویه جرگه اعمال نفوذ و دست اندازی کند، بسیاری ها 
این را دلیل دیگر تاخیر و بی تمایلی حکومت در برگزاری 
لویه جرگه می خوانند. حکومت در قبال جاه طلبی های کرزی 
و برنامه ی سیاسی فعال او عصبی است و آن را مورد انتقاد 

قرار می دهد.
شامل  که  است  عبداهلل  حامیان  از  متشکل  دومی  گروه 
جنگ ساالران قدرتمند و چهره های کلیدی در گروه اتحاد 
والیت  پیشین  والی  اسماعیل خان،  فرمانده  مانند  شمال، 
و  بلخ  شمالی  والیت  والی  نور،  عطامحمد  هرات،  غربی 
گروه،  این  است.  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
همراه با درخواست های امتیازات سیاسی و مالی که در باال 
به آن اشاره شد، ملیشه های مسلح خودشان را، موازی با 
نیروهای امنیتی افغانستان، شکل داده اند تا با طالبان بجنگند 
بی اعتمادی  نشان دهنده ی  که  کنند  دفاع  مناطق شان  از  و 

عمیق در توانایی های نیروهای افغان است.
گروه مخالف سومی -شورای حراست و ثبات افغانستان 
پشتون،  پیشین  جنگ ساالر  سیاف،  عبدالرسول  توسط   -
تشکیل شده است. این گروه بیشتر شبیه یک گروه فشار 
فرصت طلب است تا این که مدعی واقعی قدرت باشد. این 
گروه بر حکومت کابل اعمار فشار می کند تا به وعده هایش 
عمل کند و به تعهداتش در مورد مبارزه با فساد، اصالح 
احترام  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و  انتخابات  کمیسیون 
بگذارد. این گروه امیدوار است تا در صورت شکست اتحاد 
غنی و عبداهلل و ضرورت غنی به متحدان سیاسی جدید، به 

منفعت سیاسی دست یابد.
افغانستان به یک توافق سیاسی تازه نیاز دارد تا نظام فعلی 
بتواند دوره ی پنج ساله اش را تکمیل کند و روی مسایل 
شود.  متمرکز  حکومت داری  و  اقتصادی  امنیتی،  جدی تر 
نشود،  پیدا  آینده  هفته ی  چند  در  عملی  راه حل  یک  اگر 
تضعیف  به شدت  ملی  وحدت  حکومت  مشروعیت 
خواهد شد. یک بحران سیاسی برای مردم عادی افغانستان 
به  را  احتماالت  تمام  که  بود  خواهد  کالن  یک شکست 
مبارزه طلبیدند و با بیرون آمدن و رای دادن در انتخابات 
ریاست جمهوری ٢٠١٤ حیات شان را به خطر انداختند و 

دموکراسی را در افغانستان را در مسیرش حفظ کردند.
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بحران سیاسي آینده در افغانستان 

افغانستان به یک توافق 
سیاسی تازه نیاز دارد تا 

نظام فعلی بتواند دوره ی 
پنج ساله اش را تکمیل کند و 
روی مسایل جدی تر امنیتی، 

اقتصادی و حکومت داری 
متمرکز شود. اگر یک راه حل 

عملی در چند هفته ی آینده پیدا 
نشود، مشروعیت حکومت 

وحدت ملی به شدت تضعیف 
خواهد شد. یک بحران سیاسی 

برای مردم عادی افغانستان 
یک شکست کالن خواهد 

بود که تمام احتماالت را به 
مبارزه طلبیدند و با بیرون 

آمدن و رای دادن در انتخابات 
ریاست جمهوری 2014 

حیات شان را به خطر انداختند 
و دموکراسی را در افغانستان را 

در مسیرش حفظ کردند.



بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمداهلل رب العالمین و الصلوه و السالم علی سیدنا 

و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.
آقای رییس! جاللت مآبان! خانم ها و آقایان!

در ابتدا ضمن اظهار خرسندی از حضور در هفتادویکمین 
اجالس شکوهمند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
را  فیجی  جمهوری  سفیر  پیترتامسون  جناب  انتخاب 
ملل  مجمع  عمومی  اجالس  هفتادویکمین  ریاست  به 
بان  از جاللت مآب  تبریک می گویم و  متحد صمیمانه 
کی مون سکرتر جنرال سازمان ملل متحد به خاطر یک 
دهه رهبری مدبرانه و تالش بی وقفه در همه ی عرصه ها 
مخصوصا در عرصه های حمایت از آزادی های اساسی، 
حاکمیت قانون و عدالت برای همه، ابراز سپاس و امتنان 

می کنم و برای ایشان توفیقات مزید را آرزو می نمایم.
آقای رییس!

بین الملل  روابط  عرصه ی  بیست ویکم،  قرن  آغاز  با 
در  است.  گردیده  پیچیده  دیگری  وقت  هر  از  بیش 
حالی که برخی از منازعات دیرینه تا هنوز ادامه یافته اند، 
چون:  جدیدی  چالش های  و  تهدیدها  شکل گیری 
اقلیم و مسایل  تغییر  مهاجرت،  افراط گرایی،  تروریزم، 
ساخته  مواجه  خطر  با  را  جهان  سراسر  دیگر،  مشابه 
است. ما همه به این حقیقت پی برده ایم که گفت وگو 
و همکاری، مناسب ترین راه برای تأمین صلح و امنیت 
و تضمین یک جهان عاری از نفرت و منازعه است. در 
این میان سازمان ملل متحد تا هنوز جایگاه منحصربه فرد 
خویش را به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی برای تأمین 
صلح، امنیت و رفاه جهانی حفظ کرده و تقویت هرچه 
بیشتر این سازمان، یک اولویت برای همه ی ما می باشد. 
از تحول  نقش اساسی سازمان ملل متحد در حمایت 
افغانستان به یک جامعه ی دموکراتیک و کثرت گرا، مثال 
روشنی از تأثیر عمیق این سازمان برای ایجاد تغییرات 

مثبت و واقعی در جوامع مختلف است.
در این قسمت، اجازه دهید تا نخست، این اجالس را 
در جریان اوضاع جاری در کشورم قرار دهم و همزمان 
به رهبری  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  سالگی  دو  با 
رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد  دکتر  جاللت مآب 
را  حکومت  این  دستاوردهای  افغانستان،  منتخب 

به صورت کوتاه یادآوری کنم.
آقای رییس!

 ما در افغانستان تالش داریم که روحیه ی مشارکت ملی 
و همکاری برای عملی ساختن آرزوها و تمثیل اراده ی 
شکل  مناسب ترین  و  بهترین  به  را  کشور  شهروندان 
آن تقویت کنیم. در این رابطه تمام گروه ها و نخبگان 
سیاسی افغانستان در داخل و خارج حکومت، در محور 
یک اجماع ملی برای تقویت نظام سیاسی و حکومت 
وحدت ملی و تطبیق اصالحات در چارچوب منافع ملی 

کشور، متحد و هم نظر هستند. 
از  تلخی  تاریخی  میراث  یک  حامل  افغانستان  ملت 
منازعات، استبداد، تفوق طلبی، تبعیض و نابرابری است. 
ما دموکراسی را تنها راه حل این مشکالت و تنها بستری 
مناسب برای تحقق عدالت و مساوات می دانیم. زیرا در 
دموکراسی است که همه ی حلقات و گروه های اجتماعی 
و سیاسی  می توانند خود را در آیینه ی آن ببینند. برای 
اساسی  قانون  یک  از  برخوردار  ما  هدف،  این  تحقق 
مترقی هستیم که تنها تطبیق دقیق و کامل آن می تواند 

برای جامعه ی ما ثبات سیاسی را به ارمغان آورد.  
در سایه ی چنین نظامی، در دو سال گذشته، در ساحات 
نوزادان،  و  مادران  مرگ ومیر  کاهش  به شمول  مختلف 
آزادی های  ارتقای  تربیه،  و  تعلیم  به  افزایش دسترسی 
اساسی، تقویت مخابرات و ارتباطات، احیای زیربناها، 
بشر،  حقوق  و  عدالت  رعایت  و  قانون  حاکمیت 
پیشرفت های چشم گیری به دست آمده است و در سطح 
در  ذیدخل  کشورهای  برای  ما  دولت  نیز  بین المللی 
امنیت و ثبات افغانستان، به عنوان یک شریک با اعتماد، 

از جایگاه شایسته یی برخوردار می باشد.
ما برای عملی ساختن تعهدات ملی و بین المللی خود 
خود  توان  و  کوشش  تمام  از  اصالحات،  مورد  در 
تقویت  فساد،  کردن   ریشه کن  برای  می گیریم.  کار 
قضایی،  و  عدلی  اصالحات  خوب،  حکومت داری 
علیه  خشونت  با  مبارزه  و  زنان  توانمندسازی  و  ارتقا 

تقویت  شهروندان،  برای  مؤثر  خدمات  ارائه ی  زنان، 
تقرری  حکومت،  سطوح  تمامی  در  پاسخگویی 
مقامات ارشد بر اساس شایستگی و ایجاد شفافیت در 
با تشکیل کمیسیون تدارکات ملی،  قراردادهای دولتی 

تالش نظام مند ما ادامه دارد.
پارلمانی،  آینده ی  انتخابات  در  شفافیت  به منظور 
ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی ها، روند مشوره 
و مطالعات تخنیکی و حقوقی درباره ی اصالح نهادهای 
قانون جدید  یافته،  پایان  انتخاباتی  قوانین  و  انتخاباتی 
برای  اولیه  اقدامات  به زودی  و  شده  توشیح  انتخابات 

اصالحات انتخاباتی به صورت عملی آغاز می شود.
دیگر  اولویت  مخدر  مواد  علیه  همه جانبه  مبارزه ی 
در  ما  رابطه  این  در  است.  ملی  وحدت  حکومت 
ملل  جرایم  و  مخدر  مواد  دفتر  با  نزدیک  همکاری 
در  بین المللی،  همکاران  سایر  و   )UNODC(متحد
چارچوب برنامه ی عمل ملی، تالش های مشترک خود 

را ادامه خواهیم داد.
در ماه جوالی گذشته در کنفراس سران ناتو در »وارسا«، 
کشورهای عضو ناتو و سایر شرکا، ساالنه یک میلیارد 
دالر تا سال 2۰2۰ را برای کمک به نیروهای دفاعی و 
امنیتی افغانستان وعده دادند. همچنین تمدید ماموریت 
»حمایت قاطع« نیز به منظور همکاری در آموزش، مشوره 
و کمک به نیروهای امنیتی برای بعد از 2۰۱6 مورد تأیید 
همکاری ها  و  مساعدت ها  این  همه ی  از  گرفت.  قرار 
سپاس گزاری می نمایم و از ایاالت متحده ی امریکا که 
بیشترین سهم را در این کمک ها دارد، به گونه ی ویژه 

تشکر می کنم. 
ما همراه با شرکای بین المللی خود برای اتخاذ تصامیم 
مهم در مورد نحوه ی همکاری و تصویر واضح از راه 
»بروکسل« گرد  در  آینده  نزدیک  پیش رو، در روزهای 
از  جامع  گزارش  ملی  وحدت  حکومت  می آییم.  هم 
نتایج مثبت تالش های خود برای اصالحات بر اساس 
متقابل«  حسابدهی  طریق  از  »خودکفایی  چارچوب 
خود  بین المللی  شرکای  از  ما  کرد.  خواهد  ارائه  را 
اساس  بر  را  تعهدات جدید مساعدت  که  داریم  توقع 
چارچوب صلح و توسعه ی ملی افغانستان ارائه نمایند.

آقای رییس!
علی رغم دستاوردهای ذکر شده، ادامه ی جنگ اعالم نشده 
علیه افغانستان و ضرورت تأمین امنیت هنوز هم یک 
است  ملی  وحدت  حکومت  پیش روی  جدی  چالش 
بی رحمانه ی  در معرض حمالت  ما  مردم  و هنوز هم 
شبکه های خطرناک افراط گرایان و گروه های تروریستی 

قرار دارند. 
فعال بیش از ده گروه تروریستی در افغانستان علیه ما 
می جنگند که همگی برای ایجاد موانع در برابر پروسه ی 
از  ثبات،  استقرار صلح و  از  دولت سازی و جلوگیری 

بیرون به افغانستان فرستاده می شوند. 
و  دموکراسی  سرکوب  آنان  عمده ی  اهداف  از  یکی 
به  افغانستان است و  آزاد در  بیان و رسانه های  آزادی 
همین جهت خبرنگاران در میدان های جنگ و حمالت 
و  دارند  قرار  جدی  تهدید  معرض  در  تروریستی 
با تعیین یک  انتظار دارد که  از سازمان ملل  افغانستان 
به  رسیدگی  و  خبرنگاران  مصونیت  ویژه،  نماینده ی 
توجه  مورد  افغانستان  در  را مخصوصا  آنان  مشکالت 

قرار دهد.
در ماه های گذشته تروریست ها اعم از طالبان و داعش 
با حمایت حامیان خارجی خود، از یک سو بر تظاهرات 
در  روشنایی  جنبش  طرفداران  مسالمت آمیز  و  مدنی 
از  تن  ده ها  آن  اثر  بر  که  کردند  کابل حمله  دهمزنگ 
جوانان، تحصیل کردگان و نخبگان مردم ما به شهادت 
رسیدند و از سوی دیگر با حمله بر پوهنتون امریکایی 
افغانستان و مراکز ملکی دیگر، صدها تن از اشخاص 
اسناد  اساس  بر  رساندند.  شهادت  به  را  دیگر  بی گناه 
در  و  دیورند  خط  آن طرف  از  حمالت  این  موجود، 

پاکستان طرح ریزی و سازمان دهی شده بود.
را  بیشتری  قلمرو  کنترل  امسال  کردند  تالش  طالبان 
به دست  دیگر  مناطق  و  هلمند  و  قندوز  در  خصوصا 
بگیرند اما با مقاومت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 
مواجه شدند و صدها جنگجوی افراط گرای طالبان و 
خارجی  جنگجویان  از  زیادی  تعداد  شامل  که  داعش 

هستند، در این جنگ ها کشته و یا دستگیر شدند.
ما از جامعه ی جهانی می خواهیم که در جنگ افغانستان، 
به از بین بردن پناهگاه های امن تروریستان در خارج از 
افغانستان توجه شود. ما از دولت ها می خواهیم که در 
مبارزه با تروریزم، تعهدات بین المللی خود را صادقانه 
به  را  تروریستان  دوگانه،  برخورد  با  و  نمایند  اجرا 
تروریست های  خوب و بد تقسیم نکنند و ییش از این 
موجب تضعیف نظم بین المللی نشوند. ما در این رابطه 
از شما می پرسیم که رهبران پیشین القاعده و طالبان در 
کجا اقامت داشتند و در کجا کشته شدند؟ و همین اکنون 
رهبران طالبان و گروه حقانی در کجا هستند و تجهیز، 
آموزش و تمویل تروریستان در یک جنگ تمام عیار، از 

کجا و چگونه صورت می گیرد؟
تا  خواسته ایم  پاکستان،  خود،  همسایه ی  از  بارها  ما 
ببرد  از بین  پناهگاه های شناخته شده ی تروریست ها را 
شاهد  وضعیت  در  را  تغییری  هیچ  هنوز  متأسفانه  اما 
نبوده ایم. افغانستان همواره خواهان روابط صلح آمیز با 
همه ی کشورهای منطقه بوده است. اما حکومت وحدت 
ملی حق مشروع خود می داند که هر اقدام الزم را برای 

حفاظت و دفاع از مردم خود انجام دهد.
ما همچنین دروازه ی گفت وگو و صلح را برای آن دسته 
که  مسلح  مخالف  گروه های  سایر  و  طالبان  عناصر  از 
داشته  را  ما  اساسی  قانون  پذیرش  و  صلح  به  تمایل 
باشند، باز نگهداشته ایم. به همین جهت در این روزها 
توافق نامه ی صلح بین حکومت و حزب اسالمی به امضا 
پیشرفت  راستای  در  مهم  بسیار  گام  یک  که  می رسد 

پروسه ی صلح در کشور است.  
ما باور داریم که گروه هماهنگی چهار جانبه به ترکیب 
ایاالت  و  پاکستان  چین،  خلق  جمهوری  افغانستان، 
مفید،  سکوی  یک  به عنوان  می تواند  امریکا،  متحده ی 
بر  مشروط  بماند،  باقی  صلح  بیشتر  تالش های  برای 
این که حکومت پاکستان به تعهداتش در چهارچوب 
معیارهای گروه هماهنگی چهار جانبه یعنی »نقشه ی راه« 

با صداقت عمل کند.
آقای رییس!

نسبت  افغانستان  امنیتی،  چالش های  وجود  علی رغم 
به ماحول خود در جهان اسالم و منطقه با نگاه مثبت 

می نگرد. 
خود  همکار  بهترین  را  اسالم  جهان  کشورهای  ما 
می دانیم و کوشش می کنیم با گسترش و تحکیم روابط 
با  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  نیک  مناسبات  و 
کشورهای اسالمی و استفاده از تجربیات همدیگر، در 
تقویت صلح و همگرایی و ارائه ی یک قرائت معتدل از 
اسالم، سهم بگیریم. ما در این رابطه از اعالم آمادگی 
دیگر،  مسلمان  و هر کشور  اسالمی  سازمان همکاری 
برای کمک به پیشبرد اجندای صلح در افغانستان تشکر 

می کنیم. 
همچنین الزم است در این رابطه اضافه کنم که اسالم 
و  تمدن  فرهنگ،  اندیشه،  دارای  دین،  یک  به عنوان 
حقوق  کرامت،  به  یک سو  از  که  است  روشنی  تاریخ 
و  گذاشته  احترام  انسان  به عنوان  انسان  آزادی های  و 
حاکمیت ملی را ناشی از اراده ی مردم می داند و از سوی 
دیگر با هر نوع بی عدالتی، انحصارطلبی، نفرت پراکنی، 
افراطی گری و خشونت در تضاد است. افراد و گروه هایی 
که به هر نامی دست به خشونت، ترور و کشتار می زنند، 
از  حقیقت  در  و  بوده  بیگانه  انسانی  دین  این  روح  با 
اسالم استفاده ی ابزاری می کنند. اسالمی که به صراحت 
آیات قرآن شریف، انسان را جانشین خداوند در زمین و 
دارای کرامت و حامل امانت الهی می داند و کشتن یک 
انسان را معادل با کشتن همه ی مردم می شمارد، چگونه 
به عملیات انتحاری و تروریستی اجازه می دهد که جان 
بزرگ  علمای  از  ما  بگیرد؟  را  بی گناه  انسان  هزاران 
کنفرانس مهمی در شهر  آینده در  در  اسالم که  جهان 
چهره ی  که  داریم  انتظار  می آیند،  گردهم  مکه  مقدس 
واقعی اسالم را روشن سازند و بیزاری این دین را از 

تروریستان و افراط گرایان اعالم نمایند.
آقای رییس!

منطقه ی  یک  به  نیاز  ما  منطقه یی،  همکاری های  برای 
افغانستان در منطقه بر  باثبات داریم. سیاست خارجی 
شده  تنظیم  اقتصادمحور«  امن  »جامعه ی  ایجاد  مبنای 

است. افغانستان از اعضای فعال سازمان های منطقه یی 
»شانگهای«  سازمان  ناظر  عضو  و  »ایکو«  و  »سارک« 
است و احیای پروسه ی کشورهای »قلب آسیا« و »روند 
استانبول« و کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی 
برای  مناسب  چارچوب  را  »ریکا«  یا  افغانستان  برای 
منطقه  همکاری ها در جهت توسعه و رفاه کشورهای 

می داند. 
ما یعنی همه ی کشورهای منطقه هم تهدیدات مشترک 
تهدیدات  مورد  در  ما  مشترک.  منافع  هم  و  داریم 
مشترک مانند: تروریزم، افراط گرایی، مواد مخدر، جرایم 
سازمان یافته، مهاجرت های غیر قانونی، قاچاق و غیره 
باید مبارزه ی مشترک و همکاری های دوامدار و منسجم 
داشته باشیم. همچنین تأسیس خط آهن منطقوی، انتقال 
انرژی، استخراج معادن، ترانزیت و تجارت می تواند از 

مهم ترین فعالیت های مشترک اقتصادی ما باشد.
ترانزیت  تجارت،  مهم  چهارراه  به عنوان  افغانستان 
به  را  آسیا  جنوب  می تواند  اقتصادی  فعالیت های  و 
آسیای میانه و شرق میانه را به شرق و جنوب آسیا متصل 
گرداند. ما در افغانستان، امروز پیشرفت های خوبی در 
پروژه هایی مانند تاپی و کاسا ۱۰۰۰ ، شاهراه الجورد، 
دهلیز خط آهن بین چین، آسیای میانه، ایران و افغانستان 
و توسعه ی همکاری ها در بندر چابهار ایران داشته ایم. 
با عملی شدن این پروژه ها هم افغانستان، به بازارهای 
جهانی راه می یابد و هم کشورهای منطقه به همدیگر 

وصل می شوند.
با رعایت اصل عدم مداخله در  منطقه ی خود   ما در 
امور داخلی یکدیگر، اصل عدم توسل به زور در حل 
ملی  حاکمیت  و  ارضی  تمامیت  به  احترام  اختالفات، 
و  تکنالوژی  و  دانش  و  اطالعات  مبادله ی  یکدیگر، 
ثبات  و  پایدار  امنیت  و  تأمین صلح  با  مهم تر  همه  از 
اقتصادی  و شکوفایی  زمینه ی رشد  می توانیم  سیاسی، 

همه ی کشورهای منطقه را فراهم نماییم.
از همه ی کشورهای منطقه می خواهیم که در  بنابراین 
مورد تأمین امنیت و ثبات منطقه که پیش زمینه ی تأمین 
منافع اقتصادی و رفاه مردم است، با ما همکاری کنند 
افغانستان،  در  ثبات  و  امنیت  تأمین  بدون  که  بدانند  و 
دست  اقتصادی  رفاه  و  پایدار  ثبات  به  ما  هیچ کدام 

نخواهیم یافت.
آقای رییس!

افغانستان بعد از 5۱ کشور مؤسس اولیه ی سازمان ملل 
نوامبر   ۱9 در  که  است  کشوری  پنجاه ودومین  متحد، 
۱946 به عضویت این سازمان جهانی درآمده و از آن 
روز تاکنون وظایف خود را در قبال تعهدات بین المللی 
به طور جدی انجام داده و مخصوصا در ۱6 سال گذشته، 
کانون هم گرایی جامعه ی بین المللی بوده است. در این 
میان نقش محوری سازمان ملل متحد در تسهیل حمایت 
مؤثر بین المللی از ثبات و ترقی افغانستان، ستودنی بوده 
و این جانب به نمایندگی از ملت افغانستان از تالش ها 
افغانستان تشکر  با  و همکاری های سازمان ملل متحد 

می کنم.
ما در طول سالیان اخیر با 2۰ کشور از متحدین خود 
اسناد  ناتو،  و  اروپا  اتحادیه ی  امریکا،  با  مخصوصا 
و  کرده ایم  امضا  استراتژیک  درازمدت  همکاری های 
و  شیکاگو  لندن،  توکیو،  بن،  مهم  کنفرانس های  در 
وارسا همکاران بین المللی ما حمایت بی دریغ خود از 
اعالم  را  افغانستان  حکومت  پالیسی های  و  سیاست ها 

کرده اند. 
در  بین المللی  جامعه ی  اعضای  سایر  مانند  افغانستان 
مقابله با تروریزم، افراط گرایی و خشونت، جدی و قاطع 
بوده و مبارزه ی بی امان خود را در مقابل این پدیده ی 
خط  در  که  سال هاست  ما  ملت  می دهد.  ادامه  شوم 
با تروریزم مقاومت می کند و برای دفاع از  مقدم نبرد 
این  ما در  قربانی می دهد.  ارزش های مشترک بشریت 
راه شخصیت های بزرگ ملی خود همچون: شهید احمد 
شاه مسعود، شهید استاد برهان الدین ربانی، شهید استاد 
عبدالعلی مزاری، عبدالحق شهید، حاجی قدیر شهید و 
صدها تن از علما، وکالی مردم، افسران، ژورنالیستان و 

نخبگان خود را از دست داده ایم.
ما بر این باور هستیم که امروز تروریسم و افراط گرایی 
تبدیل به یک تهدید...                        ادامه در صفحه 6
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شکی نیست که امضای موافقت نامه ی صلح میان جمهوری 
مدتی  برای  می تواند  اسالمی،  حزب  و  افغانستان  اسالمی 
حامیان  برانگیزد،  را  زیادی  منفی  و  مثبت  واکنش های 
بین المللی حکومت افغانستان را تا حدی آسوده خاطر سازد 
در  برتری  در یک موضع  را  ملی  نیز حکومت وحدت  و 
و  توافق  از  که  معجونی  اما  بدهد.  قرار  طالبان  به  مواجهه 
می شود  ساخته  حکومت  با  اسالمی  حزب  پیوستن  به هم 
آن قدرها هم گوارا و بی دردسر نخواهد بود. این توافق نامه 
شکل آن چنان ساده و بار تضمینی را ندارد که پس از اجرایی 
شدن، بتواند گذشته ی تلخی که باعث شد کشور ویران شود، 
مردم به خاک سیاه بنشینند و تا این حد شکاف عمیق میان 
حزب اسالمی و حکومت ایجاد شده را ترمیم بکند و دیگر 
گروه های سیاسی شامل در بدنه ی قدرت را نیز مجاب و 
مجبور به سکوت کند و واکنش های احتمالی آن ها را خنثا 

سازد.
منظور از گروه های سیاسی دیگر که امکان مخالفت شان با 
این توافق قابل درک است، آن گروه هایی است که حکومت 
تباهی آور  منجالب  از  نجات  به  دست یافتن  امید  با  را 
گذشته پذیرفته اند و تنها گزینه ی ممکن تحقق این امر را 
در  کشور  ویرانی  باعث  که  کسانی  دست  کوتاه سازی  در 
طول سال های گذشته و کشته و آواره شدن بی شمار مردم 
این سرزمین شده اند می دانند. بدین معنا که اجرای عدالت 
انتقالی آرزوی بخش عظمیی از شهروندان این کشور است. 
فراموش نکنیم که عدالت انتقالی صرفاً برای ترمیم گذشته 
اجرا نمی شود، بل عدالت انتقالی پروسه یی است که تالش 
و  کشور  آینده ی  در  زندگی  ساختن  بهتر  برای  آن  بیشتر 
مردم است. بیان دیگر این سخن این است که، سرنوشت 
سیاسی کشور را باید از دست برهم زنندگان آرامش و برباد 
از  رسید.  به صلح  بتوان  تا  دهندگان صلح خارج ساخت 
این منظر، ورود گروه های سیاسی چون حزب اسالمی و در 
وجه افراطی تر آن طالبان به عرصه ی قدرت، ممکن است 
فقط افراطیت و ویرانگری آن ها را قانون مند سازد و اصل 
نهاد قدرت را تبدیل به حاشیه ی امنی برای تولید و بازتولید 
ویرانی و نابه سامانی بیشتر برای آن ها بکند. بنابراین، ادغام 
حزب اسالمی به بدنه ی قدرت سیاسی، بیشتر از آن که فکر 

می شود پیچیده و دارای ابعاد مسأله دار و ماجراساز است.
در  ملل  سازمان  نمایندگی  و  کشورها  از  بسیاری  این که 
افغانستان )یوناما( از امضای موافقت نامه میان حزب اسالمی 
و جمهوری اسالمی افغانستان استقبال و دفاع کرده اند، قابل 
درک و توجیه است. جنگ افغانستان، یکی از فرسایشی ترین 
جنگ ها برای غرب و به ویژه امریکا بوده. امریکا بیشتر از 
کرد.  هزینه  و  غرق شد  این جنگ  در  می کرد،  فکر  آن که 
با  افکار عمومی دنبال حامی و هم رأی  در سطح جهان و 
خود گشت، در واقعیت اما، چیزی که بیشتر نصیبش شد، 
مخالفت ها و واکنش های منفی جهانی بود. البته که به تنهایی 
امریکا  رویکرد  یا  موضع  نمی توان خطای  موضوع  این  از 
را نتیجه گرفت، قدر مسلم اما این است که دوام غیر قابل 
تصور جنگ در افغانستان، برای ایاالت متحده ی امریکا و 
هم پیمانانش نیز ماللت بار و خسته کننده شد. این امر، برای 
امریکا،  آن میان  از  و  افغانستان  در  حامی صلح  کشورهای 
حالتی را برساخت که آن ها کاماًل متقاعد شدند از هر گامی 
ولو نامطمئن و همراه با مخاطرات ضمنی در راه صلح در این 

کشور، حمایت و دفاع کنند.
جنگ، فارغ از هر نیتی، حتا آن جنگ هایی که برای آوردن 
صلح در کشوری صورت می گیرند، ویران گر و برباد دهنده 
هزینه ی  چه  این که  و  نگاه  این  از  افغانستان  جنگ  است. 
سنگینی را برای امریکا بر جا گذاشت، تا حد زیادی روشن 
و غیر قابل مناقشه است. کشوری که ورای هر نوع نیت سوء 
و خصمانه، برای تقویت بنیه ی اقتصادی و برجسته ساختن 
وجه ی قدرت خود در سطح جهانی با دیگر کشورها وارد 

رابطه و تعامل می شود، کاری منطقی و پذیرفته شده کرده 
است. نیتی که امریکا را واداشت تا وارد افغانستان شود نیز، 
فرض کنیم از همین لون بوده؛ اینک پس از یک ونیم دهه 
جنگ و آشوب اما، آیا امریکا چقدر توانسته به این هدفش 
برسد و ادامه ی آن تا کجا می تواند به نفع آن کشور باشد؟ از 
این است که حمایت کنندگان صلح افغانستان و در محور 
آن ها امریکا، تداوم جنگ در افغانستان را سازگار با منافع 
خود نمی دانند و برای شان نیاز است تا به خاطر جلوگیری 
از پرداخت ناگزیر هزینه ی بیشتر و سرخوردگی غیر قابل 
جبران، برای هر بادی موافق با روند صلح در افغانستان ولو 

در ظاهر، دست تکان بدهند.
اما،  باشد  قابل بحث  این مسأله می تواند  چیزی که سوای 
برای کشورهای حامی صلح در سطح و  که  چیزی است 
الیه ی رویین کشور چندان قابل درک نیست ولی نشانه های 
آن را این کشورها در درون خود به صورت فزاینده می بینند: 
در  که  را  رخدادهایی  شهروندان.  خانه های  شدن  ناآرام 
طی دو سال اخیر در کشورهای امریکا و فرانسه صورت 
پذیرفته اند، مورد تأمل قرار بدهیم و آن گاه به وضوح مشاهده 
تا چه حد احساس آرامش  این رخدادها  خواهیم کرد که 
ربوده اند.  کشور  آن  شهروندان  خانه های  از  را  آسایش  و 
این خطر هم وجود دارد که در صورت استمرار جنگ در 
افغانستان و عراق و سوریه، کشورهایی  کشورهایی چون 

بگذارید روشن تر بگویم: آیا این ترفند، 
همان ترفند کلوخ گذاشتن و از آب 

گذشتن نیست؟ آیا معنای واقعی تر 
ورود حکمتیار به صحنه ی ساسیت و 

قدرت، عبارت از حواله دادن شعله های 
سوزان آتش جنگ از بیرون به درون 

خانه ها نمی تواند بود، آتشی که در 
ظاهر خاموش شده است، اما در عمق و 

ماهیت خود چنان ویران گر عمل می کند 
که جهان فقط بعد از خاکستر شدن 

همه چیز می تواند متوجه آن بشود؟ آیا در 
اختیار گرفتن بخشی از قدرت از سوی 

حکمتیار، تعبیر دیگری از بردن زمان 
جنگ از روشنی روز به تاریکی شب، 

نیست؟

امنیت در آن جا ها وارد شده  که به هدف آوردن صلح و 
یا عراق دیگر  افغانستان دیگر، سوریه و  به یک  تبدیل  را 
بکند. همین اکنون میزان جذب عضویت در میان نسل جوان 
و  داعش  تروریستی  گروه های  سوی  از  غربی  کشورهای 
امثالهم، کمیت تکان دهنده یی را نشان می دهد. دوام درگیری 
نمی تواند  این تصور  از  به دور  افغانستان،  امریکا در جنگ 
بود که امریکا را افغانستانیزه بکند. این امری است روشن 
رسیدن  امضا  به  که  است  این  اما  کنونی  بحث  عریان.  و 
موافقت نامه ی صلح میان حزب اسالمی و جمهوری اسالمی، 
آیا به واقع امریکا را به آن هدفی که داشت رسانده است؟ 
بگذارید روشن تر بگویم: آیا این ترفند، همان ترفند کلوخ 
گذاشتن و از آب گذشتن نیست؟ آیا معنای واقعی تر ورود 
از حواله  عبارت  قدرت،  و  به صحنه ی ساسیت  حکمتیار 
دادن شعله های سوزان آتش جنگ از بیرون به درون خانه ها 
نمی تواند بود، آتشی که در ظاهر خاموش شده است، اما در 
عمق و ماهیت خود چنان ویران گر عمل می کند که جهان 
فقط بعد از خاکستر شدن همه چیز می تواند متوجه آن بشود؟ 
از سوی حکمتیار،  قدرت  از  بخشی  گرفتن  اختیار  در  آیا 
تعبیر دیگری از بردن زمان جنگ از روشنی روز به تاریکی 

شب، نیست؟
نمی توان ابعاد پیچیده و چندگانه یی که این موافقت نامه با 
خود حمل می کند را به موضوع یا وجه واحدی فروکاست. 
ممکن است این پرسش به وجود بیاید: حکمتیار در قدرت 
شریک می شود و مصئونیت قضایی پیدا می کند، این درست؛ 
اما تقصیر این همه ویرانی در کشور و این شکاف اجتماعی 
هولناک را به گردن چه کسی باید انداخت و با چه ضمانتی 
در کنار حکمتیار بتوان به سوی آینده رفت؟ پس سرنوشت 
آن ها  و  می شود  تباه شده چه  و  مجروح  و  قربانی  این همه 
برای تشفی درد خود به کدام مرجع حکمی و قضایی رجوع 
کنند؟ آیا مصئونیت قضایی مجرم و معافیتش از اعتراف به 
فاجعه را حتا در هولناک ترین  جرم و محاکمه، جنایت و 
برای  که  است  پرسشی  این  نمی سازد؟  قانونی  آن،  شکل 
کشورهای حامی صلح در افغانستان قابل درک نیست. برای 
اما این که  این که درک آن، دردسر آن ها را بیشتر می سازد. 
شهروندان افغانستان با گروهی که تاکنون پیوسته و بدون 
وقفه خون آن ها را ریخته چگونه می توانند از درِ آشتی پیش 
آیند و آینده ی این صلح چه می شود، چندان روشن نیست. 
تاکنون کسی به این نیندیشیده است که سرنوشت قربانیان و 
آوارگان و ویرانی کشور و باالخره عدالت چه می شود. آشتی 

دادن قربانی با جالد، امری است به غایت دشوار و زمان بر.

گلبدین حکمتیار یک دفعه چهل وچهار سال پیش به کابل 
آمد، یک دفعه بیست وچهار سال پیش به کابل آمد و حاال 
بعد از بیست وچهار سال باز به کابل می آید. یکی به صدیق 
افغان زنگ بزند و از ایشان بخواهد که معلوم کند از نظر 
فلسفه ی ریاضی چه رازی در این آمد آمد نهفته است. من 

اما منتظر نمی مانم و تئوری خودم را عرضه می کنم:
است،  انجنیر  حکمتیار  آقای  که  آن جا  از  من،  به نظر 
تا  معموال  افغانستان  پایتخت  در  که  کرده  محاسبه  ایشان 
و  و ساختمان  و درخت  نگذرد سرک  بیست وچهار سال 
هم هست.  دقیق  محاسبه  این  نمی شوند.  کافی جمع  آدم 
خدا بیامرز ظاهرشاه گفته بود که در فالن قسمت شهر یک 
تانک تیل ساخته شود. شهردار وقت پول را گرفته بود و 
رفته بود و بیست وچهار سال بعد گزارش داده بود که آن 
پترول پمپ به بهره برداری رسیده و پادشاه لطف کند و اگر 
زورش می رسد داوود خان را بفرستد که آن مرکز محترم را 
افتتاح نماید. آن زمان آقای حکمتیار به کابل آمد و محاسبه 
کرد که اگر آن پترول پمپ مدرن اعلیحضرت را گوگرد 
بزند، چند نفر فرصت رفتن به بهشت را خواهند یافت. دید 
که نفوس کابل کم است، پتوی خود را برداشت و رفت 
به کوه. بیست وچهار سال بعد دوباره به کابل برگشت تا 
کند  مصرف  سرش  را  خود  راکت های  آدم  می ارزد  ببیند 
و  داشت  نفر  میلیون  سه  پایتخت  بود.  مثبت  پاسخ  نه.  یا 
پترول پمپ و ساختمان هم زیاد شده بودند. مدتی کابل را 
راکت باران کرد تا این که برادران ناراضی آمدند و جمعیت 
و  کوه  به  رفت  هم  آقای حکمتیار  رسید.  نصف  به  کابل 

بیابان و منتظر ماند.
بیست وچهار سال گذشت. حاال ایشان به کابل بر می گردد. 
این دفعه کابل جان واقعا جان است. شش-هفت میلیون نفر 
برابر شده اند و ساختمان شیشه یی  دارد، ساختمان ها صد 
هم زیاد شده. شهر پر است از موتر کروال. این دفعه مثل 
درون شهر  به  راکت  آدم صد  اگر  که  نیست  قبل  دفعات 
گردن  و  سر  به  یعنی  هدف،  به  تای شان  ده  کند،  پرتاب 
خداوند  دفعه  این  شوند.  ضایع  بقیه  و  بخورند  مردم، 
راکت  کابل  به سوی  که  هم  بسته  چشم  با  بدهد،  توفیق 
پرتاب کنی، حتما یا به یک ساختمان شیشه یی می خورد، 
یا بر سر هزار نفری فرود می آید که کنار سرویسی جمع 
شده اند و می خواهند به خانه ی خود بروند، یا به یکی از 
هزاران سالن آرایشی می خورد که آقای حکمتیار به شدت 
به  اگر  حکمتیار  آقای  این دفعه  یعنی  است.   مخالف شان 
می تواند  ندارد.  دقیق  ارزیابی های  به  نیازی  برگردد،  کوه 
کابل  به سمت  را  با خیال راحت روی موشک های خود 
بگرداند و شلیک کند. ان شاء اهلل حتما نتیجه می دهد. هیچ 
که نشود، چند چاله بر کند و کپرهای جاده های پایتخت 
خواهد افزود. همان هم کافی است که راه بندان های کابل 
را چند برابر کند و صدها آدم پیشاپیش عزادار اما مسلح را 

به جان هم بیندازد.
من آمدن ایشان به کابل را به فال نیک می گیرم اما شک 

دارم ایشان بیاید که بماند. می رود.
بیست وچهار سال بعد که بیاید، احتماال سر یکی از تپه ها 
با اعزاز و اکرام به خاک سپرده خواهد شد. آن وقت شاید 
بتوان در کابل نفس راحتی کشید.  هنوز زود است.  یاهو.

صل علی مگلبد!

سخیداد هاتف

عمران راتب
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با بازگشت حکمتیار قربانیان به کجا باید بروند؟
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حمالت هوایی شدید ارتش سوریه؛ 
دست کم »۶۰ حمله ی هوایی« در شرق حلب

ادامه ی اعتراضات در شهر شارلوت امریکا با وجود برقراری وضعیت فوق العاده

رکورد سرعت در جاده ی جادویی چین شکسته شد

پولیس فدرال امریکا مشغول بررسی ادعای »یاهو« 
مبنی بر هک شدنش توسط عامالن دولتی

اطالعات روز: گزارش هایی از سوریه حاکی است که 
حمالت هوایی گسترده بر بخش شرقی حلب که 
در کنترل مخالفان دولت سوریه است، دست کم ۳۰ 
کشته بر جا گذاشته است. این یکی از شدیدترین 
حمالت از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه توصیف 

شده است.
به نقل از بی بی سی، در دومین روز بمباران گسترده، 
فعاالن سوری می گویند از بامداد دیروز، دست کم 6۰ 
است.  شده  بمباران  حلب  شهر  از  بخش  این  بار 
گزارش شده بیشتر ساکنان شرق حلب در خانه های 

خود پناه گرفته اند.
گروه امدادی »کاله سفیدها« مستقر در بخش شرقی 
حلب، می گوید از چهار مرکز درمانی متعلق به این 
گروه، سه مرکز هدف حمله هوایی قرار گرفته و بر 
اثر این حمالت دو مرکز به طور کامل از کار افتاده 

است.
این گروه گفته شمار زیادی هنوز زیر آوار هستند.

عبدالرحمان یکی از کاله  سفیدها به بی بی سی گفته 
است که در طول پنج سال گذشته این بدترین رشته 

حمالت به شرق حلب بوده است.
بعد از شکست آتش بس سوریه تحلیل بسیاری از 
کارشناسان منطقه بر این است که با آغاز دور تازه 

حمالت، اوضاع داخلی بدتر خواهد شد.
دولت سوریه پیش از شروع حمالت هوایی هشدار 
محل  به  نزدیک  مراکز  به  غیرنظامیان  که  بود  داده 

تجمع شورشیان در شرق حلب نزدیک نشوند.

دولت گفته بود راه های خروجی را برای ترک شهر 
باز می گذارد.

گفته شده ارتش سوریه در حال آمادگی برای آغاز 
حمله زمینی علیه شورشیان در شرق حلب است 
اما پیش از آن مقام ها اعالم کرده اند که تا مدتی به 

حمالت هوایی ادامه خواهند داد.
شهر حلب که روزی مرکز عمده تجاری و صنعتی 
سوریه بود، به دو بخش تقسیم شده است. بخش 
شرقی در اختیار شورشیان و تحت محاصره دولت و 
بیشتر بخش غربی در کنترل نیروهای دولتی سوریه 

است.
مخالفت ایران با پیشنهاد منطقه ی پرواز ممنوع

نگرانی  و  حلب  شهر  در  هوایی  حمالت  شدت 
در  سوریه  در  داخلی  جنگ  شدن  گسترده تر  از 
حالی ست روز پنج شنبه گفت وگوی اضطراری امریکا 
و روسیه برای زنده کردن توافق آتش بس در نیویورک 

بی نتیجه ماند.
این گفت وگوها با حضور اعضای گروه بحران سوریه 
در  ملل  سازمان  اجالس  در حاشیه  ایران  از جمله 

نیویورک برگزار شده بود.
امریکا به دنبال آن است که در بعضی از نقاط سوریه 
منطقه پرواز ممنوع اعالم شود. موضوعی که به نظر 

می آید روسیه مخالف آن باشد.
امور  در  ملل  سازمان  فرستاده  دی میستورا،  استفان 
و  دردناک  »طوالنی،  را  نیویورک  نشست  سوریه 

یاس آور« توصیف کرد.

زبان  انگلیسی  تلویزیون  تی وی،  پرس   گزارش  به 
به  که  ایران  رییس جمهور  روحانی،  حسن  ایران، 
منطقه  پیشنهاد  به  واکنش  در  کرده،  سفر  نیویورک 
پرواز ممنوع گفته است که این اتفاق باعث تقویت 

موضع »تکفیری ها« می شود.
آقای روحانی گفته است که »منطقه ی پرواز ممنوع 
امکانات  همه  از  که  است  تروریست هایی  به سود 
برخوردار هستند جز هواپیماهای نظامی.« مقامات 
سوریه، ایران و روسیه مخالفان حکومت بشار اسد، 
گروه های  و  »تروریست«  را  سوریه  رییس جمهوری 
»تکفیری«  را  حکومت  مخالف  تندرو  اسالمگرای 

می نامند.
6۲۰۰کشته در حمالت هوایی ائتالف امریکا

از سوی هم دیروز دید بان حقوق بشر سوریه گزارش 
ائتالف  نیروهای  هوایی  در جریان حمالت  که  داد 

به رهبری امریکا دست کم 62۰۰ نفر کشته شده اند.
به گفته ی این نهاد نظارتی که دقیقا دو سال پیش 
در چنین روزی تأسیس شد، بیشتر کشته ها نیروهای 
اما  بوده اند  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه 
گروه های  اعضای  همین طور  و  غیرنظامی  شماری 

دیگر اسالمی سوریه هم در میان کشته ها هستند.
دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین تخمین زده که 
شمار تلفات گروه های شورشی مخالف دولت بشار 
اسد بیش از میزان اعالم شده باشد چرا که به گفته 
این سازمان این گروه ها تمایل زیادی به اعالم علنی 

چنین آماری ندارند.

اطالعات روز: پس از کشته شدن یک شهروند سیاه 
پوست در اثر تیراندازی یک مامور پولیس، با وجود 
وضع مقررات منع آمد و رفت از نیمه شب پنج شنبه 
و برقراری وضعیت فوق العاده در شهر شارلوت در 
مردمی  اعتراضات  امریکا،  شمالی  کارولینای  ایالت 
ادامه  جمعه  بامداد  تا  و  پیاپی  شب  سومین  برای 

داشت.
به نقل از یورو نیوز، شهروندان معترض با برگزاری 
خواستند  مقامات  از  مسالمت آمیز  راه پیمایی های 
به زمان شلیک پولیس به کیت  تا ویدئوی مربوط 
اسکات، سیاه پوست 4۳ ساله را که سه شنبه گذشته 

کشته شد، منتشر کنند.

در  ملی  گارد  نیروهای  تظاهرات،  این  با  همزمان 
تمام نقاط شهر مستقر شده بودند تا عالوه بر حفظ 
امنیت ساختمان ها، مانع از آسیب رساندن معترضان 

به اموال عمومی شوند.
است:  گفته  اهل شارلوت  معترضان  از  یکی  جویا، 
»من یک هدف دارم و آن برادرم است و فکر می کنم 
این وظیفه ی من است که از او حمایت کنم. او روی 
من حساب می کند و به این دلیل اینجا هستم. اگر 
از  برای  دیگر چیزی  بیفتد،  او  برای  اتفاقی  چنین 

دست دادن نخواهم داشت.«
انجمن  ریچاردسون، کشیش و عضو  الیوت  شاون 
گفته  نیز  رنگین پوست  مردم  پیشرفت  برای  ملی 

است: »من تالش می کنم با مقامات کلیسا کار کنم 
این اطمینان را به آن ها بدهم که مردم همچنان  و 
زمینه  این  در  مردم  می کنند.  حفظ  را  خود  آرامش 
خراب  را  آن  نباید  و  شده اند  عمل  وارد  به خوبی 
کنیم. نباید هیچ چرخش منفی در آن چه انجام دادیم 
ایستادگی  که  شارلوت  به جوانان  من  آید.  به وجود 
نشان دادند افتخار می کنم. آن ها به شیوه ی حرفه یی 
عمل کردند. آن ها دست به تخریب نمی زنند؛ چیزی 
که رسانه ها به آن تمایل دارند. امیدوارم به کارشان 
به  تا  می خواهند  پولیس  از  معترضان  دهند.«  ادامه 
این  آفریقایی تبار  امریکایی های  علیه  خشونت ها 

کشور پایان دهد.

اطالعات روز: یک راننده ی ایتالیایی رکورد راندن در 
پرپیچ وخم تونگتیان چین را  جاده ی کوهستانی و 

شکست.
این جاده به عنوان یکی از خطرناک ترین جاده های 

جهان شناخته می شود.

به نقل از بی بی سی، فابیو بارونه توانست مسیر ۱۱ 
کیلومتری این جاده را در ۱۰ دقیقه و ۳۱ ثانیه طی 
کند. جاده ی تونگتیان که از ارتفاع 2۰۰ متری تا ۱۳۰۰ 
متری روی کوه تیان من باال می رود، 99 پیچ خطرناک 
دارد که زاویه ی چرخش بعضی از آن ها نزدیک به 

۱۸۰ درجه است.
آقای بارونه این جاده را با یک موتر فراری راند که 
داده  آن  در  تغییراتی  مسیر  این  در  استفاده  برای 
کوهستانی  جاده  در  هم  گذشته  سال  بود.او  شده 

ترانسفاگاراسان در رومانی رکورد شکسته بود.

اطالعات روز: پولیس فدرال امریکا گفته است که 
اطالعات  که سرقت  ادعاست  این  بررسی  در حال 
5۰۰ میلیون حساب کاربران در »یاهو« کار هکرهای 

دولتی است.
به نقل از رادیو زمانه، »یاهو« روز پنج شنبه گفت که 
حساب 5۰۰ میلیون از کاربرانی که از خدمات این 
شرکت از جمله پست الکترونیکی استفاده می کردند 
هک شده است. »یاهو« گفت که هکرها اطالعات 
یا  تلفن  شماره های  تولد،  تاریخ  مانند  شخصی 
رمزعبور ها را سرقت کرده اند اما کاری به کار شماره ی 

کارت های اعتباری کاربران نداشتند.
این  بر  که  کرد  تاکید  دیگر  بار  »یاهو«  جمعه  روز 
باور است که هکر ها عامالن دولتی بوده اند. »یاهو« 
گفت که با مقامات پولیس فدرال امریکا در مورد این 

سرقت بزرگ مشغول همکاری است.
متخصصان حوزه فناوری پرسش هایی را در مورد این 
به  نقدشان  سویه  بیشتر  که  کرده اند  مطرح  سرقت 

سوی خود شرکت »یاهو« است.
دیو لی، خبرنگار حوزه فناوری بی بی سی، این پرسش 

را مطرح کرده که چرا »یاهو« دو سال طول داده که به 
کاربران خبر دهد اطالعات شخصی آن ها به سرقت 

رفته است؟
این حال  با  افتاده  اتفاق  این سرقت دو سال پیش 
یاهو به کاربران خبر نداده است. دیو لی می پرسد 
بی درنگ  را  کاربران  که  نخواسته  »یاهو«  چرا  که 
محافظت کند؟ شرکت »یاهو« بعد از دو سال تنها 
روز اول میزان از کاربران خواست که گذرواژه ها یا 

»پسورد«های خود را تغییر دهند.
 ،Verizon  در ماه جوالی 2۰۱6، شرکت مخابراتی
اعالم کرد که »یاهو« را به قیمتی نزدیک به 5 میلیارد 
که  شده  مطرح  نیز  شک  این  خرید.  خواهد  دالر 
مخفی نگه داشتن موضوع سرقت اطالعات کاربران 

تصمیمی تجاری بوده است.
تیم کاپالن، روزنامه نگار تکنولوژی »بلومبرگ« هم از 
پاسخ های »یاهو« راضی نیست. او معتقد است که 
اکنون  بوده و  »یاهو«  امنیت سایبری کاربران وظیفه 
»یاهو« نمی تواند نقش قربانی ماجرا را بازی کند و 

طوری وانمود کند که مقصر نیست.

لی هم معتقد است که »یاهو« وظیفه دارد حداقل 
به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به اینکه ادعا 
بزرگ  سرقت  این  پشت  دولتی  هکرهای  می کند 
بوده اند، چرا اطالعات کاربران را در اینترنت به حراج 

گذاشته اند.
اولین  معموالً  آدرس  و  تولد  تاریخ  مانند  اطالعاتی 
پیش نیاز های دزدی های هویتی هستند که بیشتر از 

هر چیز سرقت هایی با انگیزه اقتصادی اند.
دنبال  به  معموال  دولتی  هکرهای  می گوید  لی 
اطالعات سیاسی می گردند نه سود مالی. با توجه به 
اینکه اطالعات کاربران »یاهو« در اینترنت به فروش 
می رسد، لی می پرسد: »یاهو چه شواهدی دارد که 

هکرهای دولتی بوده اند؟«
تاکنون   2۰۱4 سال  از  که  کسانی  تمامی  به  »یاهو« 
که  کرده  توصیه  نداده اند  تغییر  را  رمزعبورشان 

رمزعبورها را تغییر دهند.
این سرقت بزرگترین هک کاربران در تاریخ اینترنت 
است، پیش  از این هک 42۷ میلیون حساب کاربری 

MySpace بزرگترین هک تاریخ اینترنت بود.
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... علیه صلح جهانی شده است، تا آن جا که امروز رگه هایی 
از افراط گرایی در اشکال مختلف حتا در اروپا و امریکا نیز 
دیده می شود و موج حمالت تروریستی امسال، بسیاری از 

کشورهای جهان را در نوردید.
جامعه ی  تدابیر  تهدیدات،  وسعت  با  مقایسه  در  این رو  از 
و  بسنده  افراط گرایی هرگز  و  تروریزم  با  مبارزه  در  جهانی 
موفق نخواهد بود، مگر این که به عنوان یک نیاز استراتژیک 
فرهنگی،  سیاسی،  همه جانبه ی  و  مؤثر  اقدامات  جهانی، 
اقتصادی و حتا نظامی صورت گرفته و سازمان ملل متحد 
در مورد مبارزه با خشونت و افراط گرایی از طریق برگزاری 
یک کنفرانس بین المللی، به تأسیس سازوکار نوین حقوقی 
اقدام نماید. ما بر این باوریم که مبارزه ی جدی با تروریزم و 
افراط گرایی حداقل یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ی 2۰ 
ساله الزم دارد و در این برنامه باید افغانستان به عنوان خط 

مقدم نبرد، مورد توجه ویژه ی جامعه ی جهانی قرار بگیرد.
یکی از پیامدهای شوم خشونت و افراط گرایی موج جدید 
مهاجرت در سال گذشته بود که مهاجرت را به یک چالش 
مهم بین المللی تبدیل کرد. ما ضمن ابراز سپاس از کشورهای 
آلمان  دولت  از  مخصوصا  افغانستان  مهاجرین  پذیرنده ی 
روحیه ی  با  و  باز  آغوش  با  که  اروپایی  کشورهای  سایر  و 
انسان دوستانه با مهاجرین ما برخورد کردند، از سازمان ملل 
متحد می خواهیم که با این پدیده ی بین المللی با رویکرد نو 
برخورد کرده و با کشورهای مبداء مهاجرت در جهت قطع 
ریشه ها،  عوامل و دالیل مهاجرت مخصوصا پدیده های شوم 

جنگ، فقر و بی سوادی همکاری نمایند.
آقای رییس!

یک نظر اجمالی به اوضاع جهان نشان می دهد که بی عدالتی ها 
و تهدیدهای خشونت و منازعه هنوز هم جان میلیون ها انسان 
با خطر مواجه می سازد. در سوریه ما  را در سرتاسر جهان 
شاهد گسترش ابعاد ویرانگری و وحشت هستیم. از این رو ما 
از راه حل جامع منازعه ی سوریه که مطابق خواست تمام مردم 
سوریه باشد، حمایت کامل خود را اعالم می داریم و همچنین 

آرزومندیم چنین طرحی در مورد یمن نیز تطبیق شود.
ما از تالش های بین المللی جدید برای حل مسأله ی فلسطین و 
تأمین حقوق مشروع مردم شجاع و آزاده ی فلسطین، به شمول 
برای  طرف ها  همه ی  از  دعوت  و  مستقل  دولت  داشتن 
گفت وگوهای مستقیم در جهت دستیابی به راه حل پایدار بر 
اساس اصل صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین مردم منطقه، 

حمایت می کنیم.
افغانستان از توافق کشورهای 5+۱ و جمهوری اسالمی ایران 
در چهار چوب برنامه ی جامع اقدام مشترک در مورد برنامه ی 
اتمی ایران حمایت می کند و تطبیق این توافق را از نگاه تأمین 
صلح، امنیت و توسعه ی پایدار، به نفع منطقه و جهان می داند. 
ما  دید  از  که  کنم  اضافه  باید  اتمی  تسلیحات  به  رابطه  در 
مانند  کشورها  از  برخی  توسط  اتمی  سالح های  آزمایش 
کوریای شمالی برای منطقه خطرناک بوده و می تواند صلح 

و امنیت جهانی را با خطر مواجه گرداند.

آقای رییس!
وقتی ما در افغانستان از سال 2۰۰۱  فصل جدیدی از تاریخ 
در  را  خود  تاریخی  جایگاه  و  کردیم  آغاز  را  خود  معاصر 
میان اعضای خانواده ی بین المللی بازیافتیم، با حرف و عمل، 
تعهد کامل خود را در مورد اصول منشور ملل متحد برای 
تقویت صلح جهانی، عدالت و حقوق بشر نشان داده ایم و 
در همین چوکات، ما کاندیدای عضویت در شورای حقوق 
از  ما  سال های 2۰2۰-2۰۱۸ شده ایم.  برای  متحد  ملل  بشر 
همه ی دولت های عضو احترامانه و دوستانه تقاضا داریم از 

کاندیداتوری ما حمایت کنند.
در پایان به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان، مراتب 
که  بین المللی  همکاران  همه ی  از  را  خود  عمیق  قدردانی 
در تالش برای دستیابی به صلح، امنیت، ثبات و ترقی، در 
و  می نمایم  ابراز  ایستادند،  ما  کنار  در  گذشته  سال  شانزده 
از جان فشانی ها و قربانی هایی که سربازان کشورهای عضو 
ناتو در جنگ علیه تروریزم در افغانستان از خود نشان دادند 
هم  با  را  طوالنی  راه  همدیگر  با  ما  می کنم.  سپاس گزاری 
آمده ایم، اما این سفر هنوز پایان نیافته است. از همه ی شما 
برای دستیابی به اهدافی که با هم برای خود ترسیم کرده ایم، 

حمایت دوامدار در سال های پیش رو را انتظار داریم.
بار دیگر تعهد محکم افغانستان را برای دستیابی به جهانی که 

در آن صلح، عدالت و رفاه حاکم باشد، اعالم می دارم.

تشکر از شما

بیانیه ی استاد سرور دانش 
معاون دوم رییس جمهور در...
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سه  دوری  و  مصدومیت  به  زیدان  الدین  زین 
هفته یی مسی از میادین واکنش نشان داد. 

الس  زمین  در  ششم  هفته ی  در  مادرید  رئال 
پالماس دیدار حساس پیش رو دارد. به خصوص 
ویارئال،  مقابل  شب  چهارشنبه  تساوی  از  پس 
اهمیت  کهکشانی ها  برای  مسابقه  این  حاال 

بیشتری پیدا کرده است. 
بازی  گفت:  بازی  این  نشست خبری  در  زیدان 
مقابل ویارئال را بد شروع کردیم ولی در نیمه دوم 
دقیقه   ۱۰ همیشه  نیمه  دو  بین  شدیم.  متحول 
فرصت حرف زدن دارم و از این فرصت استفاده 
کردم تا بازیکنانم را برای نیمه دوم آماده کنم و 

دیدید که شکل بازی تیم عوض شد. 
تالش بازیکنانم در نیمه اول خوب بود ولی دقت 
و تمرکز الزم را نداشتند. همیشه نمی توان با یک 
نیمه خوب بازی کردن پیروز شد بلکه باید همه 
بازی ها را با تمرکز الزم شروع و سعی کنیم در 
پالماس  برابر الس  کنیم.  تمام  را  کار  اول  نیمه 
اگر بخواهیم مثل بازی قبلی باشیم، بدون شک 

به مشکل می خوریم. 
زیدان در پاسخ به سوالی در مورد BBc گفت: 

بیل، رونالدو و بنزما را مقابل ویارئال خوب دیدم 
ولی می توانستند بهتر نیز بازی کنند. به خصوص 

در نیمه اول از نمایش شان راضی نبودم. 
سه  این  بازیکنان.  کل  از  که   BBc از  تنها  نه 
می توانند خیلی  هستند  هم  کنار  وقتی  بازیکن 
باید  که  مساله یی  کنند.  بازی  همیشه  از  بهتر 
بگویم این است که اگر از بازیکنی ناراضی باشم، 
در  هرگز  و  گفت  خواهم  خودش  به  مستقیمًا 

نشست خبری از او گالیه نخواهم کرد. 
بارسای  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  زیدان 
بدون مسی  بارسلونا  معتقدم  بدون مسی گفت: 
ولی  چه قدر  نمی دانم  بود.  خواهد  ضعیف تر 

بارسای بدون مسی متفاوت از همیشه است. 
رونالدو: مهم نیست او چقدر آماده است. او برای 
از  که خیلی  است  انگیزه  با  آن قدر  کردن  بازی 
او  ندارند.  انگیزه یی  چنین  نیز  جوان  بازیکنان 
خواهد  ما  نفع  به  باشد  میدان  در  چه قدر  هر 
او همیشه  ما می آیند.  به کار  بود و گول هایش 
بوی گول می دهد. مشکل تیم های مقابل رونالدو، 
متوقف کردن اوست ولی کریستیانو همیشه راه 

گذر از مدافعان حریف را می داند.

پائولو روسی، اسطوره فوتبال ایتالیا و مهاجم سابق 
یوونتوس معتقد است که توتی قوی ترین بازیکن 

2۰ سال اخیر سری a است. 
مهاجم با تجربه رم که سه شنبه 4۰ ساله خواهد 
از  یکی  عنوان  به  اسپالتی  هدایت  تحت  شد، 
مهره های کلیدی خود را جا انداخته است و در بین 
بازیکنان فعال در لیگ های اروپایی، بیشترین تعداد 
پایین تر  مالدینی  زانتی و  از  تنها  دارد و  را  بازی 
است. حال روسی به تمجید از او پرداخت و او را 

قوی ترین بازیکن 2۰ سال اخیر سری a دانست. 
مهاجم سابق یووه گفت: توتی قوی ترین بازیکن 

2۰ سال اخیر ایتالیا بوده است. 
روسی درباره ادین ژکو و شرایطش در رم گفت:  تا 
یک ماه پیش، ژکو در نظر هواداران رم مثل یک 
خر بود و حاال او را یک قهرمان می دانند. فکر 
نمی کنم هیچ کدام از این دو باشد ولی او مهاجم 
این  باعث شده  توتی  است. حمایت  کیفیتی  با 

تغییرات برایش به وجود بیاید.

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال در کنفرانس خبری 
پیش از دیدار تیمش مقابل چلسی مدعی شد که 
مشکلی با مورینیو ندارد و کتابی که اخیراً توسط 
درگیری  به  آن  در  و  شده  چاپ  پریزلی  رابرت 
سرمربی آرسنال و مورینیو پرداخته شده را نخوانده 

است. 
ونگر و مورینیو در طی چند فصل اخیر درگیری 
لقب  مورینیو  داشته اند.  یک دیگر  با  بسیاری 
ناکامی« را برای ونگر در نظر گرفته  »متخصص 
و ونگر نیز در مصاحبه هایش همیشه به او تاخته 
است. رابرت پریزلی در کتاب جدیدش مدعی شد 
که مورینیو یک بار از شدت عصبانیت از ونگر به 
او گفته که قصد دارد صورت ونگر را له کند ولی 

حال سرمربی فرانسوی از پاسخ درباره این کتاب 
طفره رفته است. 

او گفت: من این کتاب را نخوانده ام و قطعاً آن را 
نخواهم خواند. نمی توانم در رابطه با چنین چیزی 
نظر بدهم. من راجع به فوتبال صحبت می کنم. 

من مخرب نیستم، بلکه سازنده هستم. 
ونگر راجع به مورینیو گفت: من مشکلی با کسی 
ندارم و برای همه احترام قائل هستم. چیزی که 
جالب است این است که او هیچ ارتباطی به بازی 
کار خودم  روی  فقط  من  و  ندارد  مقابل چلسی 
متمرکز هستم و به همه احترام می گذارم. شاید 
من هم روزی کتابی نوشتم ولی فعاًل آمادگی اش 

را ندارم.

الس  بوسکتس  عنوان  به  او  از  که  مسا  روکه 
مودریچ،  لوکا  از  تمجید  به  یاد می شود،  پالماس 

ستاره کروات رئال پرداخت. 
روکه مسا، هافبک ارزشمند الس پالماس در مورد 
خاطر  به  فقط  رئال  گفت:   aS به  مادرید  رئال 
تیم  این  شود.  بازی  هر  برنده  می تواند  نامش 

می تواند خوب بازی نکند یا در روز بدش باشد 
ولی با اختالف، شما را شکست دهد. 

معتقدم نقش مودریچ در رئال انکار نشدنی است. 
او نصف رئال است و غیبتش به چشم می آید. در 
بازی با ویارئال نبود او مشهود بود. البته نمی توان 

از BBc نیز به سادگی گذر کرد. 

که  کرد  تایید  لسترسیتی،  سرمربی  رانیری،  کلودیو 
درگیری اش با ژوزه مورینیو به گذشته های دور برمی گردد 
به  منچستریونایتد،  مقابل  رو  پیش  دیدار  در  مطمئناً  و 
دعوت آقای خاص برای نوشیدنی پاسخ مثبت خواهد 

داد. 
مورینیو بعد از این که در سال 2۰۰4 جانشین رانیری در 
چلسی شد، این مربی ایتالیایی را یک بازنده توصیف کرد 
و در زمان حضور در اینتر هم با رانیری که سرمربی رم 

بود، درگیری لفظی زیادی داشت. 
با این وجود، رانیری که فصل گذشته با لسترسیتی قهرمان 
لیگ برتر شد، تاکید کرد که دیگر مشکلی با مورینیو 
ندارد و تنها می خواهد انتقام شکست مقابل تیم او در 
دیدار کامیونیتی شیلد را بگیرد. او در گفتگو با خبرنگاران، 
در پاسخ به سوالی در مورد رابطه اش با مورینیو، گفت: 
فوق العاده است؛ خیلی خوب. مشکلی وجود ندارد. آن 
دعواها مربوط به ماقبل تاریخ است، نه حاال. شاید او یک 
نوشیدنی خوب به من تعارف کند و اگر این کار را بکند، 
من دعوتش را قبول می کنم. او یک مربی فوق العاده است؛ 
باهوش، زیرک. هر مربی ای یک کار بزرگ دارد که انجام 
بدهد. او یک آدم فوق العاده است و من برای او بهترین ها 
را آرزو می کنم. البته بعد از دیدار شنبه! وقتی مربی تیم 
را عوض می کنید و همین طور بازیکنان را، باید سخت 
کار کنید تا ایده های تان را به بازیکنان جدید منتقل کنید. 
وقتی مقابل تیم های بزرگ بازی می کنید، هیچ برتری ای 
ندارید. آن ها ما را در کامیونیتی شیلد شکست دادند و ما 

به دنبال انتقام هستیم. 

یونایتد پس از دو باخت متوالی در لیگ برتر امروز در 
خانه میزبان لسترسیتی، مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود. 
شاگردان مورینیو پس از این که در لیگ برتر دو باخت 
متوالی دادند و در لیگ اروپا نیز مغلوب فاینورد شدند، در 
جام اتحادیه برد ۳-۱ را در زمین نورثهمپتون کسب کردند 

تا با روحیه یی مناسب تر مقابل لستر قرار بگیرند. 
مورینیو در نشست خبری این بازی گفت: ضمن سالم 
هستید  حاضر  این جا  که  خبرنگارانی  شما  همه  به 
تیمی  هر  برای  قهرمانی  عنوان  از  دفاع  که  بگویم  باید 
سخت است. لستر کار سختی در این راه پیش رو دارد. 
حتی برای تیمی مثل یونایتد هم این کار سخت بوده 
و همچنین برای بدترین مربی دنیا در چلسی. مطمئنم 

می دانید منظورم چه کسی است.
در مورد لستر باید بگویم که تحلیل و درک ساختار حمله 
لستر خیلی آسان است اما به همان اندازه بازی مقابل این 

تیم سخت و دشوار است. 
مربی  که  گفتم  آمدم  یونایتد  به  که  اولی  روز  همان  از 
جاه طلبی هستم و وقتی در یونایتد حضور دارید نباید 
باشید. خیلی  داشته  از کسب همه جام ها  غیر  هدفی 
از تیم ها با صرف هزینه های باال یا با مربیان و بازیکنان 
قدرت مند  و  باثبات  متوالی  سال های  طی  در  یک سان 

بوده اند. 
به فرانسه، آلمان، اسپانیا و اسکاتلند نگاه کنید. تیم های 
در  اما  بوده اند.  خاص  تیم  دو  یا  یک  همیشه  قهرمان 
پیروزی  برای  تیم  هر  نیست.  این گونه  اوضاع  انگلیس 
این جا  تیمی  هر  است.  امیدوار  بدان  و  می کند  بازی 

چانس برد دارد. 
مورینیو در پاسخ به انتقاداتی که از وی می شود گفت: از 
این مساله ناراحت نمی شوم. خوش چانسم که انتقادات 
به  انتقادات  از  تنها  نمی گذارند.  منفی  تاثیر  من  روی 
من  بازیکنان  آن ها  چون  می شوم  ناراحت  بازیکنانم 
متاسفانه  آن هاست.  از  حمایت  من  وظیفه  و  هستند 
همیشه نمی توانم از بازیکنانم مقابل شما رسانه ها با این 
همه اینیشتین، حفاظت کنم. می دانم که روزنامه ها باید 

بفروشند. 

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، به باشگاه پاری سن 
ژرمن هشدار داد که به دنبال خرید روبرت لواندوفسکی، 

مهاجم گول زن باواریایی ها، نباشند. 
بعد از جدایی زالتان ابراهیموویچ از پی اس جی، مدیران 
این باشگاه سخت به دنبال به خدمت گرفتن یک مهاجم 
جدید بودند و از لواندوفسکی به عنوان گزینه اصلی آن ها 
نام برده می شد اما عدم تمایل بایرن برای فروش این ستاره 

لهستانی، باعث شد تا این انتقال هرگز انجام نشود. 
اما پاریسی ها همچنان به دنبال این مهاجم 2۸ ساله هستند 
ولی آنچلوتی انتظار دارد که لواندوفسکی قراردادش را به 

زودی با بایرن تمدید کند. 
تیمی  هیچ  به  را  لواندوفسکی  من  گفت:  اکیپ  به  او 
ژرمن  سن  پاری  به  لواندوفسکی  رفتن  نمی فروشم. 
غیرممکن است. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. شاید 
تنها در 5 یا ۱۰ سال آینده. فکر می کنم او قراردادش را با 

بایرن تمدید خواهد کرد. 

چهارشنبه شب  دیدار  اتمام  از  پس  اینیستا،  آندرس 
گذشته ی بارسلونا و اتلتیکو در مصاحبه یی از عالقه اش 
برای ماندن در بارسا تا پایان دوران فوتبالش به وضعیت 
تمدید قرارداد خود اشاره کرد و گفت: می خواهم فوتبالم 
از  و  دارم  قرارداد  تا 2۰۱۸  کنم.  تمام  بارسا  پیراهن  با  را 

حضور در این جا لذت می برم. 
باید از مدیران بارسلونا در مورد این که چه برنامه یی برای 
می خواهم  کنم.  سوال  دارند  نظر  در  من  قرارداد  تمدید 
شوند.  مذاکره  وارد  من  با  دارند  قصد  زمانی  چه  بدانم 
دوست دارم هرچه زودتر قراردادم را تمدید کرده و فوتبالم 

را همین جا تمام کنم. 

رکورد جدید آندرس اینیستا در اللیگا
در  که  گولی  پاس  با  بارسلونا،  کاپیتان  اینیستا،  آندرس 
دیدار تیمش مقابل اتلتیکو مادرید داد، به تنها بازیکنی 
تبدیل شد که در هر ۱4 فصل اخیر اللیگا، پاس گول 

داده است. 
اما در ادامه  افتاد  اتلتیکو جلو  بارسا با گول راکیتیچ از 
شاگردان دیگو سیمئونه توانستند کار را به تساوی بکشند. 
با پاس گولی که در این دیدار داد، تعداد پاس  اینیستا 

گول هایش در اللیگا را به ۸۳ رساند. 
اول  کاپیتان  اخیر  باتجربه که در دو فصل  این هافبک 
بارسا بوده، در سال های حضور ش در نوکمپ، ۸ قهرمانی 

در اللیگا و 4 قهرمانی در چمپیونزلیگ به دست آورد. 

باشگاه  ارجنتاین،  ملی  تیم  سرمربی  بائوسا،  الخاندرو 
بارسلونا را متهم کرد که به اندازه کافی از لیونل مسی 

مراقبت نکرده اند. 
مقابل  بارسلونا  چهارشنبه شب   ۱-۱ تساوی  در  مسی 
هفته  برای سه  و  مادرید دچار مصدومیت شد  اتلتیکو 
او  که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد  دور  میادین  از 
در دیدار اخیر ارجنتاین مقابل اروگوئه در مقدماتی جام 
جهانی هم دچار آسیب دیدگی مشابهی شده بود. اکنون 
بائوسا باشگاه بارسلونا را مقصر مصدومیت مجدد کاپیتان 
تیمش می داند. او به خبرنگاران گفت: بارسا به ما پیامک 
فرستاد که مراقب مسی باشیم اما خودشان چندان مراقب 
به مشکلی که مسی  با توجه  نبودند. عجیب است  او 
خبر  کردند.  استفاده  او  از  دیدار  هر  در  آن ها  داشت، 
رسمی ای که ما از باشگاه بارسلونا دریافت کردیم این است 
که لیونل ماهیچه ران پای مسی دچار پارگی شد و برای 
سه هفته نمی تواند بازی کند. این برای ما عجیب است 
زیرا سه هفته برای بهبود این آسیب دیدگی کافی نیست. 
می خواهیم  اما  کنیم  او صحبت  با  نتوانستیم  هنوز  ما 

بدانیم که شدت مصدومیت او چه قدر است. 

باشگاه رئال مادرید تایید کرد که کاسمیرو، هافبک برزیلی 
شده  پای چپ  استخوان  دچار شکستگی  باشگاه،  این 

است. 
دچار  اسپانیول  مقابل  رئال   ۰-2 پیروزی  در  کاسمیرو 
آسیب دیدگی شد و در ابتدا تصور می شد که مصدومیت 

او چندان جدی نباشد. 
او در دیدار چهارشنبه شب رئال مقابل ویارئال به میدان 
را  انفرادی  تمرینی  جلسه  یک  پنج شنبه  روز  اما  نرفت 
پشت سر گذاشت. با  این وجود، بعد از معایناتی که روی 
او انجام شد، مشخص شد که آسیب دیدگی او بیش از 

چیزی است که تصور می شد. 
در بیانیه باشگاه رئال مادرید آمده است: بعد از معایناتی 
که در بیماستان دانشگاه سانیتاس ال مورالخا انجام شد، 
مشخص شد که استخوان سوم ساق پای چپ او دچار 
ادامه  برنامه  طبق  او  ریکاوری  است.  شده  شکستگی 

خواهد داشت.

مورینیو: 
من بدترین مربی تاریخ هستم

آنچلوتی: رفتن لواندوفسکی به 
PSG غیرممکن است

درخواست ویژه اینیستا از مدیران 
بارسلونا

رانیری: 
می خواهم از مورینیو انتقام بگیرم

بائوسا: بارسلونا مراقب مسی نبود

پای کاسمیرو شکسته

زیدان: بارسا بدون مسی ضعیف تر است

پائولو روسی: توتی قوی ترین بازیکن 20 سال اخیر سری A است

ونگر: مثل مورینیو مخرب نیستم

مودریچ نصف رئال مادرید است
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992$415$دولسدورف- تهران- کابل825$412$ایروان- تهران- کابل635$489$آلماتا- تهران- کابل

547$377$انقره- تهران- کابل803$395$کیف- تهران- کابل724$644$بیجینگ- تهران- کابل

584$374$ایربیل- تهران- کابل576$415$مونیخ- تهران- کابل724$644$شانگهای- تهران- کابل

865$413$نجف- تهران- کابل581$531$میالن-تهران- کابل724$629$گانزو- تهران- کابل

478$369$دبی- تهران- کابل595$498$هاگن کوپن- تهران- کابل1217$578$بنکاک- تهران- کابل

836$418$دمشق- تهران- کابل629$429$پاریس- تهران- کابل1170$644$المپور کواال- تهران- کابل

972$452$مسکو- تهران- کابل544$397$استانبول- تهران- کابل620$442$دهلی- تهران- کابل

شروع قیمت، مسیرهای بیه المللی شرکت ماهان ایر

شرکت سیاحتی و توریستی یاس نماینده رسمی شرکت هوائی ماهان ایر جدیدا پرواز ترانزیت از طریق کشور ایران را با نازل ترین نرخ در بازار افغانستان  شروع نموده است.
قابل ذكر است؛ كه مسافرين محترم ميتواند بدون اخذ ويزاء ترانزيت ايران، بمدت ٢٤ ساعت در ميدان هوائي ايران مقيم شوند.
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آگهی

فراهم آوری آب وتأمین کار برای بهبود معیشت
ــا  ــود معیشــت اقتصــادی مــردم کشــور م ــح ، بخاطــر بهب ــرای صل ــی ایجــاد کار ب ــۀ مل برنام

ــام  ــته اع ــال گذش ــر س ــی دراواخ ــدت مل ــت وح ــرف حکوم ــکاری از ط ــان از بی ــی آن ورهای

شــد. مبتنــی بــرآن وتحــت چــر ایــن برنامــۀ ملــی ، وزارت احیــا وانکشــاف دهــات نیــز پــروژۀ 

حفــظ ومراقبــت وکاریابــی برنامــۀ همبســتگی ملــی  را درســه مرحلــه دراکــر والیــات کشــور 

راه انــدازی کــرد. البتــه ایــن پــروژۀ ملــی کــه هــدف اساســی آن ایجــاد کار ســامل و بهبــود 

وضعیــت اقتصــادی روســتاییان ماســت ، بــا درنظــر داشــت وضعیــت امنیتــی ، ســطح بیــکاری 

و چگونگــی اقلیــم والیــات مــورد نظــر ، درقریــه هــای مختلــف کشــور مــورد تطبیــق قرارگرفتــه  

وتــا اکنــون بــرای هــزاران تــن از هموطنــان روســتایی مــا زمینــه هــای کار و معــاش فراهــم 

گردیــده اســت.

ــا  ــی  وزارت احی ــتگی مل ــۀ همبس ــت برنام ــظ ومراقب ــروژۀ حف ــله ، پ ــن سلس ــتای همی درراس

وانکشــاف دهــات )MCG( یکباردیگــر آب آشــامیدنی صحــی را بــه قریــۀ نادرخــان ولســوالی 

منــدوزی والیــت خوســت جــاری ســاخت و همزمــان بــا آن بــرای بیــش از هشــت تــن کارگــر 

ماهــر و )۲۲۳( تــن کارگــر غیــر ماهــر زمینــۀ کار ومعــاش را نیــز فراهــم کــرد. 

درایــن قریــه کــه اهالــی آن فــوق العــاده بــی بضاعــت و فقیــر انــد ، اخیــراً جوانــان و نوجوانــان 

ــد و  ــفر میکردن ــارج از کشورس ــه خ ــی ب ــا وحت ــهر ه ــه ش ــول ب ــب پ ــر کار وکس ــان بخاط ش

دشــواری هــای زیــادی را تــا رسحــد قبــول خطــر مــرگ ، تحمــل میکردند.امــا خوشــبختانه 

بــا تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی مبنــی بــر بازســازی و ترمیــم شــبکۀ 

آب آشــامیدنی صحــی درایــن قریــه ، یکتعــداد از اهالــی وجوانــان بیــکار روســتا  بــه کارجــذب 

شــدند و موقتــاً ازمســافرت شــان بــه جاهــای دیگــر ، جلوگیــری بعمــل آمــد.

حاجی عبدالخالق باشندۀ منتفذ قریه که )۶۰( سال دارد میگوید :

ــا آغــاز کار پــروژۀ حفــظ ومراقبــت درایــن قریــه ازنــگاه اقتصــادی و اجتامعــی تحــوالت  » ب

قابــل توجــه بــه میــان آمــده اســت . اکــراً اشــخاصی کــه درقریــۀ نادرخــان زیســت میکننــد 

ــد.  ــود را ندارن ــباروزی اوالد خ ــۀ ش ــم آوری نفق ــوان فراه ــه ت ــتند ک ــت هس ــی بضاع ــدر ب آنق

عــده یــی از مــردم حتــی تــوان پرداخــت پــول بــل ماهانــۀ آب آشــامیدنی صحــی را کــه حــدود 

)۵۰۰( افغانــی میشــود نیــز ندارنــد . ماهانــه تقریبــاً )۴۰٪( اهالــی باقیــدار پرداخــت بــل آب 

میشــوند . لــذا پولــی کــه از درک پــروژۀ حفــظ ومراقبــت میگیرنــد ، برایشــان خیلــی حیاتــی 

ومهــم اســت.« 

ــدود  ــه درح ــی ک ــامیدنی صح ــبکۀ آب آش ــن ش ــازی ای ــم وبازس ــت ، باترمی ــاد آوریس ــل ی قاب

ــوند. ــتفید میش ــل مس ــش از )۱۱۳( فامی ــت ، بی ــته اس ــه برداش ــی هزین )۳۷۸۵۵۰( افغان

حاجی امین یک باشندۀ دیگر قریۀ نادرخان ، میگوید:

ــۀ نخســت برنامــۀ همبســتگی ملــی تطبیــق شــده  ــاً درمرحل  » شــبکۀ آبرســانی قریــۀ مــا قب

بــود مــورد اســتفادۀ مــردم مــا بــود. امــا اخیــرا ً یکعــده از اهالــی کــه از مهاجــرت پاکســتان 

برگشــته بودنــد ،خانــه هــای شــان از شــبکۀ آب صحــی فاصلــۀ زیــاد داشــت ، لــذا بــا تطبیــق 

پــروژۀ حفــظ ومراقبــت هــم بــرای عــودت کننــده هــای قریــه نلهــای جدیــد متدیــد شــد وهــم 

بعضــی جاهــای شــبکه کــه زیــان دیــده بــود وباعــث قطــع رســیدن آب بــه مــردم قریــه میشــد 

، دوبــاره ترمیــم وبازســازی گردیــد .«

ــا وانکشــاف دهــات ،  ــا تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احی ب

ــد درقریــه هــای  اکنــون ایــن امیــدواری بــرای روســتاییان ماایجــاد شــده اســت کــه میتوانن

ــرۀ  ــکات روزم ــد ، مش ــت میآورن ــه بدس ــد واز پولیک ــی بیابن ــتغال دسرس ــه کار  واش ــان ب ش

ــروژه هــای عــام  ــروژه از یکســو باعــث میشــود کــه پ ــدازی  ایــن پ ــد. را ان شــانرا حــل مناین

املنفعــۀ برنامــۀ همبســتگی ملــی بازســازی وحفــظ ومراقبــت شــود وازجانــب دیگــر زمینــۀ کســب 

روزی بــرای عــده یــی ازاهالــی بیــکار قریــه هــا فراهــم گــردد.


