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مال محمد عمر، نخستین رهبر طالبان زمانی گفت: »خدا به ما 
وعده ی پیروزی و امریکا به ما وعده شکست داده است.« »پس 
خواهیم دید که کدام یکی از این وعده ها تحقق خواهد یافت«. 
زمانی که هم قطارانش در تابستان سال جاری پذیرفتند که مال 
عمر مرده است، القاعده و گروه های وابسته به آن در سراسر 
افغانستان،  در  امروزه  آوردند.  به خاطر  را  کلمات  این  جهان 
حمایت  القاعده  یا  طالبان  از  هنوز  افغان ها  اکثریت  هرچند 
نمی کنند، بی اعتنایی گستاخانه مال عمر در برابر یک ابرقدرت 

آگاهانه به نظر می رسد...
صفحه 3

بازهمدرافغانستانمیبازیم؟

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این 
کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین 
را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه شده بود، سرنگون کرده  

است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر 

در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...
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بحرانمهاجرت؛
زمزمههایاروپاییان
برایبستنمرزها

توزیع تذکره الکترونیکی به یکی از بحث های داغ و تنش زا در کشور بدل شده است. دو 
سال پیش طرح توزیع تذکره های الکترونی توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب 
شد و چندی پیش رییس جمهور اشرف غنی 28 اسد، سال روز استقالل کشور را آغاز 

این روند ملی خواند. اما این روند نه تنها آغاز نشد بلکه از قطع شدن...

سیزده سال قبل، دانش آموزی 9 ساله ای در روز فراغتش از صنف پنجم در اثر برخورد 
با یک انفجار، بینایی اش را از دست داد. رحیم حاال 22 سال سن دارد و دانش آموز 
صنف هفتم لیسه مسلکی نابینایان است. در زمان بینایی، سرخ، رنِگ دل خواه او بود. 

دوست داشت لباس سرخ بر تن کند و اتاقش و وسایل مورد استفاده اش...

لیونل مسی، ستاره بارسلونا از فهرست 10 ورزشکار با ارزش دنیا که توسط نشریه 
فوربس انتخاب شده اند، خارج شد و جای خود را به فلوید می ودر داد.

مسی در سال 2014 با 12 میلیون دالر، در رده ی نهم با ارزش ترین ورزشکاران جهان 
بود ولی امسال حتی در لیست 10 نفره نیز قرار نگرفته است....

اعالم  تازگی  به  پاکستان  وزیر  نخست  شریف،  نواز  روز:  اطالعات 
کرده که پاکستان حاضر است تا به آغاز گفت وگوهای دوباره صلح 

افغانستان با طالبان کمک کند.
گفت وگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان بعد از اعالم خبر مرگ 
مال محمد عمر، رهبر پیشین طالبان متوفق شد؛ اما در روزهای اخیر 
گزارش ها از آمادگی پاکستان برای کمک به از سرگیری این گفت وگوها 

به نشر می رسند...

اطالعات روز: در چند ماه اخیر سال جاری میالدی سیل مهاجرت به 
طرف اورپا آغاز شد که تاکنون و با آمدن فصل سرما هم چنان ادامه 

دارد.
سه کشور بلغارستان، رومانی و صربستان شنبه اعالم کردند، آماده اند 
تا اگر آلمان و اتریش مرزهای خود را به روی مهاجران ببندند آن ها نیز 

مرزهای خود را به روی مهاجران ببندند.
به نقل از یورو نیوز، هم چنان آلمان اعالم کرده است...

چراتذکرهالکترونیکی
توزیعنشد؟

عصایسفید؛
راهنمایزندگینابینایانافغانستان

خروجمسیازفهرست10ورزشکار
ارزشمندجهان



اطالعات روز: شهروندان کشور از مراسم عاشور، سال روز 
شهادت امام حسین و 72 از تن یارانش در رسارس کشور در 

یک فضای امن بزرگداشت به عمل آوردند.
تکیه خانه ها،  مساجد،  در  رشکت  با  کشور  شهروندان 
شمشیر«،  بر  خون  »پیروزی  روز،  این  از  زیارت گاه ها 

بزرگداشت و مراسم عزاداری برپا کردند.
زیارتگاه سخی در غرب کابل یکی از مناطق عمده تجمع 
زیارت  بود.  خوانی  نوحه  و  سینه زنی  دسته های  و  عزاداران 
روز  در  پیش  سال  سه  که  کابل  خوانی  مراد  در  ابوالفضل 
دهم محرم  شاهد حمله انتحاری بود، امسال همه جاده های 

نزدیک به این زیارت بسته هستند.
امسال این مراسم در رسارس کشور به صورت آرام و با تدابیر 

شدید امنیتی برگزار شد.

در کنار شیعیان، مردم اهل تسنن نیز این روز را گرامی داشتند، 
آنان به مردم خیرات دادند و در مساجد ختم قرآن گرفتند.

مراسم  کنار  در  کشور  شهروندان  از  شامری  هم،  سویی  از 
عزاداری به اهدای خون اقدام کردند.

مردم  از  کشور  علامی  و  بزرگان  از  شامری  مورد  این  در 
در  کنند.  اهدا  خون  تیغ زنی  و  قمه  به جای  که  خواستند 
روزهای گذشته نیز نهادهای مدنی مردم را تشویق می کردند 

که خون اهدا کنند.
شامری از شهروندان کابل که در مراسم دهم محرم رشکت 
این  حسین  امام  قیام  و  حرکت  پیام  که  می گویند  کرده اند، 

است که در برابر بی عدالتی باید مبارزه کنیم.
عاشورای امسال با حضور پررنگ از همه اقشار جامعه، از هر 
مذهب و هر زبان بزرگداشت شد. شامری از مقام های بلند 

پایه دولتی با حضور در مساجد و تکیه خانه ها در مورد پیام 
قیام امام حسین سخرنانی کرند.

اکرم  نبی  رییس جمهور غنی در مراسم عاشورا در مسجد 
)ص( در شهر کابل اشرتاک کرده و در سخرنانی اش گفت 
که: »تجلیل از عاشورا، تجلیل از عدالت طلبی و ایستادگی 
در برابر استبداد است؛ پیام انقالب امام حسین،  جهان شمول 
است و متام دنیا به این پیام نیاز دارد چون عدالت، اصالحات 

و مقاومت یک پیام دوامدار است.«
روز  این  از  نیز  دیگر  والیت های  و  بلخ  در  هم چنان 

بزرگداشت شد.
عاملان دین در گردهم آیی در زیارتگاه حرضت امام علی 
تأکید  مسلامنان  هم گرایی  و  بر وحدت  در شهرمزاررشیف 

کردند.

اطالعات روز: نواز رشیف، نخست وزیر پاکستان به تازگی 
اعالم کرده که پاکستان حارض است تا به آغاز گفت وگوهای 

دوباره صلح افغانستان با طالبان کمک کند.
گفت وگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان بعد از اعالم 
خرب مرگ مال محمد عمر، رهرب پیشین طالبان متوفق شد؛ اما 
در روزهای اخیر گزارش ها از آمادگی پاکستان برای کمک 

به از رسگیری این گفت وگوها به نرش می رسند.
رس  به  واشنگنت  در  که  رشیف  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
که  گفته  غنی  جمهور  رییس  به  او  که  است  گفته  می برد، 
صلح  گفت وگوهای  دوباره  آغاز  به  است  حارض  کشورش 
کمک کند اما »منی تواند هم زمان هم طالبان را بکشد و هم 

آن ها را به پای میز مذاکره بیاورد.«
نخست وزیر پاکستان این اظهارات را روز جمعه، 1 عقرب، 
در  امریکا  صلح  مؤسسه  در  سخرنانی  یک  جریان  در 

واشنگنت ابراز کرده است.
به نرش رسید که قرار  از آن  پیش  خرب مرگ مال عمر دقیقاً 

بود دور دوم گفت وگو های صلح افغانستان و طالبان در 31 
جوالی در پاکستان برگزار شود. وزارت خارجه ی پاکستان 
این  دوم  دور  عمر،  مال  مرگ  خرب  علت  به  که  کرد  اعالم 
گفت وگوها مدتی به تعویق افتاده است اما تاکنون دور بعدی 

آن برگزار نشد. 
آمادگی پاکستان برای کمک به دور بعدی گفت وگوها در 
در  خصوصاً  و  همواره  حکومتی  مقام های  که  حالی ست 
ماه های اخیر انتقاد شدید به پاکستان مبنی بر این که این کشور 
از تروریستان حامیت می کند و پناه گاهای امن تروریستان در 

این کشور وجود دارد، وارد کردند.
این مقام ها مدعی اند که اسناد دست داشته آنان نشان می دهد 
افغانستان در مناطقی در  گروه های شورشی مخالف دولت 
پناه گرفته اند و از آن جا حمالت خود را به  خاک پاکستان 

اهداف نظامی و غیر نظامی در کشور سازماندهی می کنند.
کشور  این  ارتش  اطالعات  سازمان  و  پاکستان  دولت  اما 
همواره حامیت از گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان 

از  هستند  آماده  که  گفته اند  حال  همین  در  کرده اند  رد  را 
نفوذی که بر این گروه ها دارند، برای پیرشفت روند صلح در 

افغانستان استفاده کنند.
اوباما، رییس جمهور  باراک  در همین حال پنج شنبه شب 
امریکا و نواز رشیف، نخست وزیر پاکستان در یک بیانیه 
هم چنان  کشور  دو  که  کردند  تأکید  واشنگنت،  در  مشرتک 
بر ادامه روند صلح در افغانستان متعهد هستند و از رهربان 
طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح پایدار، به گفت وگوی 

مستقیم با حکومت افغانستان رو آورد.
هیچ  به  کشورش  که  کرده  تأکید  هم چنان  رشیف  آقای 
دیگری  کشور  علیه  خاکش  از  تا  منی دهد  اجازه  گروهی 
استفاده کند و از کشورهای منطقه نیز خواست که سیاستی 

مشابه در پیش گیرند.
دور اول گفت وگوهای مستقیم صلح میان حکومت و گروه 
طالبان با حضور یک هیئت شورای عالی صلح در 15 رسطان 

سال جاری در مری پاکستان برگزار شد.

اطالعات روز: سید ظفر هاشمی، معاون سخن گوی ریاست 
جمهوری در واکنش به گفته های اخیر نواز رشیف، نخست 
تروریستان  متام  با  باید  پاکستان  که  گفته  پاکستان  وزیر 
برخورد یکسان داشته و افغانستان با گروه ی که مردم کشور 

را می کشند، صلح منی کند.
»پاکستان  که:  گفته  هاشمی  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
هامن برخوردی را که با گرو ه های تروریستی که در داخل 
با  باید  دارد  می جنگند،  کشور  این  دولت  علیه  پاکستان 
کسانی داشته باشد که علیه افغانستان اعالم جنگ می کنند 
و حمالت تروریستی را در داخل شهرهای افغانستان انجام 

می دهند.«
که  گروهی  با  افغانستان  »دولت  که:  افزوده  هاشمی  آقای 
حمالت  کشور  این  مردم  علیه  بکشد،  را  افغانستان  مردم 

تروریستی انجام دهد و بعد در کشور دیگری پنهان شود و 
موجودیت نظام افغانستان را زیر سوال بربد، صلح منی کند.«
نواز رشیف، نخست وزیر پاکستان روز جمعه، 1 عقرب، در 
واشنگنت از اعالم آمادگی کشورش برای کمک به افغانستان 
در از رسگیری گفت وگوهای صلح افغانستان با گروه طالبان 
خرب داده و در ضمن گفته که پاکستان »منی تواند هم زمان 
هم طالبان را بکشد و هم آن ها را به پای میز مذاکره بیاورد.«

این اظهارات در حالی صورت می گرد که روابط اسالم آباد 
و کابل در ماه های اخیر به شدت تیره شد، هرچند در آغاز 
رییس  متعدد  سفرهای  با  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
به  پاکستانی  مقام های  و سفرهای  پاکستان  به  جمهور غنی 
کابل رابط دو جانب گرم بود، اما پس از حمله انتحاری در 
شاه شهید کابل، رییس جمهور و رییس اجرایی، پاکستان 

برای  امن  مکان  تاکنون  کشور  این  که  کردند  متهم  را 
تروریستان است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در مراسم روز عاشورا، اعالم 
کرد که پیامش به کسانی که افغانستان مزدور می خواهند این 

است که:»این ملت هیچ گاه مغلوب نخواهد شد.«
آقای عبدالله گفت، مداخالت خارجی که موجب کشتار 
افغانستان  مردم  و  شوند  قطع  باید  می شود،  کشور  مردم 
توانایی مقابله با آن را نیز دارد. به گفته ی او، »با حامیت و 
تشویق تروریسم، این کشورها در افغانستان به چیزی دست 

منی یابند و ناکام خواهند شد.«
هرچند رییس اجرایی از کشور مشخص نام نگرفت؛ ظاهراً 
مورد  زمینه  این  در  همواره  که  است  پاکستان  او  مخاطب 

انتقاد مقام های حکومت قرار گرفته است.

وزیر  نخست  مرکل،  انگال  روز:  اطالعات 
بر  مبنی  اوباما  باراک  اعالم  از  پس  آملان 
سال  از  پس  امریکایی  رسبازان  که  این 
خواهند  باقی  افغانستان  در  نیز   2016
بیشرت  استقرار  موضوع  این  که  گفته  ماند، 
را  افغانستان  در  آملان  اردوی  رسبازان 

ظاهراً ممکن می سازد.
شام  مرکل  خانم  ویله،  دویچه  از  نقل  به 
زاربروکن  شهر  در  عقرب،   1 جمعه،  روز 
امریکا  متحده  ایاالت  گفته:»این که  آملان 
حضور نظامی خود در افغانستان را تا بعد 
اهمیت  است،  کرده  متدید   2016 سال  از 
ماندن  باقی  برای  مسئله  این  دارد.  زیادی 
بیشرت رسبازان آملانی و متحدان دیگر در 

افغانستان بسیار مهم است.«
نیازمندی  به  اشاره  با  مرکل  همین حال  در 
عاجل برای رفع انگیزه های فرار شهروندان 
مردم  به  ترتیب  این  به  »ما  گفته:  کشور 
را  آن ها  ما  که  می دهیم  نشان  افغانستان 

در  را  آن ها  ما  بلکه  منی کنیم،  فراموش 
وطن شان حفاظت می کنیم.«

ناتو، کشور های عضو  قبلی  برنامه  براساس 
این سازمان کاهش واضح قطعات شان در 

کشور را در بهار سال 2016 میالدی درنظر 
گرفته بودند.

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در 23 
میزان در کاخ سفید در صحبت با رسانه ها 

تصمیم جدیدش در مورد حضور نیروهای 
افغانستان  از سال 2016 در  بعد  امریکایی 
گرفته  تصمیم  او  که  گفت  و  کرد  اعالم  را 
از  آمریکایی  نیروهای  خروج  روند  تا 
شود  کندتر   2016 سال  پایان  تا  افغانستان 
و 5500 نظامی این کشور پس از این سال 

در افغانستان باقی مبانند.
خارجه  وزارت  سخن گوی  شیفر،  مارتین 
آملان روز جمعه در برلین گفت: »ازین رو 
قطعات  با  ما  نیروهای  مشرتک  خروج 
 2015 سال  در  نه  امریکا  متحده  ایاالت 
زمان  در  بلکه   ،2016 سال  در  هم  نه  و 
صورت   ،2016 سال  از  پس  نامشخصی 

خواهد گرفت.«
در حال حارض بیشرت از 13000 رسباز ناتو 
به منظور آموزش و مشوره دهی به نیروهای 
امنیتی در کشور حضور دارند. ۸۹0 رسباز 
بیشرت  که  اند،  نیروها  این  شامل  آملانی 

آن ها در شهر مزار رشیف مستقر اند.

عاشورایامسالدرفضایامنبرگزارشد2

نوازشریف:
نمیتوانیمهمباطالبانمذاکرهکنیموهمآنهارابکشیم

سخنگویرییسجمهور:
باگروهیکهمردمافغانستانرابکشد،صلحنمیکنیم

مرکل:
تصمیمواشنگتندرموردافغانستانبرایاردویآلماناهمیتدارد

صلحباچهگروهی؟

نواز شریف؛ نخست وزیر پاکستان برای یک سفر چهار روزه 
که در حال پایان یافتن است، به امریکا رفت. نخست وزیر 
پاکستان روز جمعه )اول عقرب( در سخنرانی در واشنگتن 
گفته بود، او به اشرف غنی گفته است که پاکستان حاضر 
دولت  میان  صلح  گفت وگوهای  مجدد  آغاز  برای  است 
افغانستان و گروه طالبان، با دولت افغانستان کمک کند اما 
پاکستان نمی تواند هم زمان هم طالبان را بکشد و هم آن ها 

را به پای میز مذاکره بکشاند.
در پیوند به سخنان نواز شریف، ارگ ریاست جمهوری گفته 
است که دولت افغانستان با گروهی که مردم افغانستان را 
به  غنی  اشرف  سخن گوی  معاون  نمی کند.  صلح  بکشد، 
گروهی  با  افغانستان  دولت  است:  گفته  فارسی  بی بی سی 
که مردم افغانستان را بکشد، علیه مردم این کشور حمالت 
تروریستی انجام دهد و بعد در کشور دیگری پنهان شود و 

موجودیت نظام افغانستان را زیر سوال ببرد، صلح نمی کند.
نواز شریف با این استدالل که پاکستان هم زمان نمی تواند 
مذاکره حاضر  میز  پای  به  را  آن ها  و هم  بکشد  را  طالبان 
کند، در واقع خواسته به دولت افغانستان بگوید انتظار تان از 

پاکستان مضاعف است.
حامیان  مهم ترین  از  و  یکی  پاکستان  بسیار،  بنابر شواهد   
طالبان است. این کشور نه تنها پناه گاه امنی در خاک خود 
برای طالبان فراهم کرده است بلکه از نظر نظامی و تبلیغات 
اصلی  همکاران  از  پاکستان  استخباراتی  دستگاه  هزینه،  و 
به  افغانستان  بی ثباتی  و  کردن  ناامن  برای  طالبان  گروه 
شمار می رود. کشته شدن اسامه بن الدن؛ رهبر القاعده در 
پاکستان، تأیید  مرگ رهبر طالبان )مال عمر( در پاکستان، 
بود و باش پیدا و پنهان مال اختر منصور و مانوری که ایشان 
برای رهبری خود در خاک این کشور به راه انداخت و ده ها 
مثال برجسته از این نوع؛ نشان می دهد که پاکستان نه تنها 
حامی به تمام معنای گروه تروریستی طالبان به شمار می رود 
به  نسبت  شان  صداقت  عدم  اثبات  برای  کشور  این  بلکه 
افغانستان حاضر است هر نوع سخنی در توجیه اعمال غیر 
اگر بخواهد  پاکستان هرگاه  ارائه کنند.  قابل پذیرش شان 
هم زمان می تواند طالبان را از پای دربیاورد و هم این گروه 
را مجبور به گفت وگو با دولت افغانستان بکند اما واقعیت تلخ 

این است که پاکستان اراده ی برای چنین کاری ندارد. 
در این میان، واکنش ارگ در مورد عدم مصالحه با گروهی 
که دست شان در خون شهروندان کشور آلوده است، جای 
تأمل دارد. در صورتی که حکومت وحدت ملی حاضر نیست با 
قاتالن مردم افغانستان گفت وگو و صلح کند، بحران موجود 
حل  چه گونه  و  گروه  چه  با  را  کشور  در  دیرپای  منازعه  و 

خواهد کرد؟ 
عدم  از  زمانی  غنی،  سخن گوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر 
تمایل ارگ نسبت به مصالحه با این گروه حرف می زند که 
حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته تمام توان و انرژی 
خود را روی این مسئله هزینه و مصرف کرد تا بلکه بتواند 
پاکستان را وادار کند تا این کشور با فشار وارد کردن باالی 
طالبان، این گروه را روی میز گفت وگو حاضر کند. غنی حتا 
برای این که چنگی به دل پاکستان زده باشد، بر خالف عرف 
دیپلماتیک و روابط پرتنش افغانستان- پاکستان، از اسالم 

آباد به دیدار یک درجه دار پاکستانی به راولپندی رفت.
پس بنابراین، معاون سخن گوی غنی از چه و کدام گروهی 
حرف می زند؟ غنی حساب کالن برای صلح با طالبان باز 
کرده بود و برای رسیدن به این هدف، نمایندگان حکومت 
افغانستان به میزبانی پاکستان چند بار با طالبان روی میز 

گفت وگو نشست. 
را  افغانستان  مردم  که  »گروهی  افغانستان  مردم  نظر  از 
می کشد« طالبان است. اگر منظور هاشمی از صلح نکردن 
حکومت وحدت ملی طالبان است پس اشرف غنی که در 
یک سال گذشته با این گروه گفت وگو کرد، از این پس با چه 

گروهی وارد مذاکره و صلح خواهد شد؟
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مال محمد عمر، نخستین رهبر طالبان زمانی گفت: 

وعده  ما  به  امریکا  و  پیروزی  وعده ی  ما  به  »خدا 

کدام  که  دید  خواهیم  »پس  است.«  داده  شکست 

زمانی  یافت«.  خواهد  تحقق  وعده ها  این  از  یکی 

که هم قطارانش در تابستان سال جاری پذیرفتند که 

مال عمر مرده است، القاعده و گروه های وابسته به 

آوردند.  به خاطر  را  این کلمات  در سراسر جهان  آن 

افغان ها هنوز  اکثریت  افغانستان، هرچند  در  امروزه 

بی اعتنایی  نمی کنند،  حمایت  القاعده  یا  طالبان  از 

گستاخانه مال عمر در برابر یک ابرقدرت آگاهانه به 

نظر می رسد.

شمال  طالبان  تاکنون،  سپتامبر  ماه  اوایل  از 

بی شمار  ولسوالی های  و  درنوردیده اند  را  افغانستان 

و حتا مرکز والیت قندوز را، به طور موقت، تصرف 

نیمی  کرده اند. سازمان ملل تهدید طالبان به تقریباً 

کرده  تعیین  یا »شدید«  »باال«  را  ولسوالی   398 از 

است. در حقیقت، با حساب ما، بیش از 30 ولسوالی 

هم اکنون تحت کنترل طالبان قرار دارند و شورشیان 

در حال حاضر مرکزهای والیات در شمال و جنوب 

را تهدید می کنند.

رییس جمهور در مواجهه با این واقعیت تلخ تصمیم 

و   2016 سال  در  را  امریکایی  سرباز   9800 گرفت 

کند.  حفظ  کشور  این  در  آن  از  پس  را  تن   5500

رییس جمهور با تغییر مسیر جنگ کار درستی انجام 

تغییری  کوچک  نیروی  این  است  مشکل  اما  داد؛ 

بیاورد. سربازان امریکایی در حال حاضر نتوانسته اند 

آن ها  کنند.  خنثا  را  افغانستان  در  طالبان  پیشرفت 

توانستند طالبان را از قندوز بیرون برانند؛ اما صرف 

دو هفته پس از حکومت دهشت افگن طالبان. این 

امر نشان می دهد که به نیروی بیشتر ضرورت است، 

نه نیروی کم تر.

رییس جمهور، هفته ی گذشته زمانی که تصمیم اش 

امریکایی  سربازان  که  گفت  می کرد،  توجیه  را 

آموزش   - حیاتی  اما  کوچک  مأموریت  دو  »مشغول 

ضد  عملیات های  از  حمایت  و  افغانستان  نیروهای 

بود.«  خواهند   – القاعده  بقایای  علیه  تروریستی 

وی اضافه کرد: »ما همیشه می دانستیم که باید به 

سرکوب  برای  منطقه  آن  در  تروریسم  ضد  عملیات 

هرگونه تجدید حیات شبکه های فعال القاعده ادامه 

بدهیم«.

اما رییس جمهور خطر اصلی را توضیح نداده است. 

القاعده دوباره ظهور کرده است. ارتش صرف دو روز 

قبل از بیانیه رییس جمهور اعالن کرد که حمالتی را 

علیه دو اردوگاه آموزشی القاعده در جنوب، که یکی 

از آن ها به شکل حیرت آوری 30 مایل مربع مساحت 

روز  چندین  عملیات  این  است.  کرده  رهبری  دارد، 

دوام کرد و 63 حمله هوایی را در بر داشت و بیش از 

200 نیروی زمینی، به شمول کماندوهای امریکایی 

و افغان، در آن شرکت داشتند. جنرال ویلسن شوفنر، 

یک  بر  »ما  گفت:  ارتش،  سخن گویان  از  یکی 

پناه گاه کالن القاعده در مرکز یک منطقه مرکزی و 

حیاتی تاریخی طالبان حمله کردیم«. جنرال شوفنر 

مشترک  عملیات های  بزرگ ترین  از  »یکی  را  آن 

داده ایم«،  انجام  افغانستان  در  تاکنون  که  زمینی 

در  قبال  القاعده  مهم  تاسیسات  دیگر  کرد.  توصیف 

گزارش های مطبوعاتی شناسایی شده اند.

حسام عبدالرؤوف، معاون ارشد ایمن الظواهری رهبر 

القاعده، در یک پیام صوتی تایید کرد که رهبری ارشد 

کرده  مکان  نقل  پاکستان  شمال  از  بیرون  القاعده 

است. این امر بر ارتش و سی.آی.ای که چهره های 

ارشد القاعده را در طول سال در افغانستان و جاهای 

دیگر شکار کرده اند، پوشیده نیست. 

پنهان  را  القاعده  با  شان  مداوم  اتحاد  طالبان 

مال  با  الظواهری  ایمن  اگست،  ماه  در  نمی کنند. 

اعالم  عمر،  مال  جانشین  منصور،  محمد  اختر 

ساعت  چند  عرض  در  منصور  مال  کرد.  وفاداری 

به صورت آشکار سوگند وفاداری ظواهری را پذیرفت 

طالبان  مراتب  سلسله  در  القاعده  گروه  اعضای  و 

به  اند. در واقع، جنگ جویان خارجی وابسته  شامل 

القاعده نقش مهمی را در حمله به رهبری طالبان در 

قندوز بازی کردند.

یازدهم  از[  ]پس  جنگ های  در  متحده  ایاالت 

سپتامبر اشتباهات متعددی را مرتکب شد. پس از تار 

و مار کردن طالبان و القاعده در اواخر سال 2001، 

برای  که  منابعی  بوش  دبلیو  جورج  جمهور  رییس 

پایان دادن به این جنگ نیاز بود، را به آن اختصاص 

نیروها  افزایش  اعالم  با  اوباما  جمهور  رییس  نداد. 

در افغانستان در ماه دسامبر سال 2009 کار درستی 

انجام داد، اما این افزایش کوتاه مدت بود. آن گونه 

جنوب  در  القاعده  است،  کرده  ادعا  اوباما  آقای  که 

آسیا تقریبا »نابود« نشده است.

فکر نمی کنیم 5500 سرباز کافی باشد. هیچ کسی 

اما  نیست.  کشور  این  عیار  تمام  اشغال  خواهان 

از  حمایت  برای  هزار،   25 تا   20 تعداد  به  نیرویی 

به آن ها  بود و  بهتر خواهد  افغان ما بسیار  متحدان 

در دفاع از مرکز چندین والیت به صورت هم زمان و 

جنگ با القاعده و طالبان در سنگرهای شان کمک 

خواهد کرد.

در حالی که بسیاری ها باور دارند القاعده صرف روی 

بزرگی  بخش  گروه  این  دارد،  تمرکز  غرب  بر  حمله 

اختصاص  شورش  اندازی  راه  به  را  تالش هایش  از 

داده است. این کلیدی است برای این که بفهمیم 

این گروه چه گونه در چهارده سال گذشته قادر بوده 

است به تکرار تولید مثل کند. القاعده افراد متمایل 

شبه  نیروهای  بزرگ تر  استخر  از  را  تروریست ها  به 

نظامی ای جذب می کند که برای بازگرداندن طالبان 

ملی  دولت های  ایجاد  یا  افغانستان  در  قدرت  به 

تندرو در جاهای دیگر می جنگند. بنابراین، مأموریت 

اوباما  آقای  آنی است که  از  بزرگ تر  ایاالت متحده 

و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  می کند.  بینی  پیش 

حمالت ضدتروریستی گزینشی برای پایان دادن به 

این تهدید کافی نیست. 

افسانه ای  براساس  آن  هم فکر  گروه های  و  القاعده 

در  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  که  شدند  ایجاد 

خدا  به  مجاهدین  اعتقاد  دلیل  به  افغانستان صرف 

شکست خورد. این امر به پاشیده شدن تخم نسلی 

از جنگ های جدید و حمالت تروریستی کمک کرد؛ 

جنگ ها و حمالت تروریستی ای که اکثرا مسلمان ها 

را هدف قرار داده اند. در صورتی که افغان ها مناطق 

عمر  مال  گفته های  بدهند،  دست  از  را  بیشتری 

پیامبرگونه ظاهر خواهد شد و یک  افسانه ای جدید 

آینده  در سال های  را  القاعده  و  که خشونت طالبان 

تغذیه می کند، متولد خواهد شد.
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امام حسین )ع( امام سوم شیعیان و نواسه ی حضرت رسول اکرم )ص( 
است. رویداد کربال، روایت ایستادگی امام حسین مقابل ظلم و استبداد 
و  محرم الحرام  دهه ی  هرساله  جهان  مسلمانان  است.  معاویه  ابن  یزید 

مخصوصاً روز عاشورا را عزادارای می کنند. 
در عاشورای امسال، رییس جمهور حکومت وحدت ملی، آقای اشرف غنی 
نیز شرکت نمود. وی لحظه ی پشت میکروفون قرار گرفت تا پیام تسلیت 
افغانستان و جهان  خود به مناسبت شهادت حسین )ع( را به مسلمانان 
برساند. وی در سخنرانی کوتاهش که از روی کاغذ می خواند، امام حسین 
را نواسه خدا خواند. ممکن است بگویید عیب ندارد چون انسان جایزالخطا 

است و اشرف غنی هم انسان است. اما اشتباه تا اشتباه!
آیا امام حسین را نواسه خدا خواندن، صرفاً اشتباه لفظی بود؟

نخیر! اشتباه لفظی نبود. اشرف غنی خودش می داند که به عنوان رییس 
جمهور مملکت در مجلس عزاداری شرکت کرده، وقتی او از روی کاغذ 
خواند که »نواسه ی خدا امام حسین«، بایستی درک می کرد که اشکالی 
در کار است و فوراً نسبت امام حسین )ع( و خدا را تصحیح می کرد. اما او 
نکرد. چرا؟ چون اشرف غنی دچار توهم است. توهم اشرف غنی این است 
که فکر می کند همه چیز را می داند، در تمام بخش ها، متخصص است و 
عنوان متفکر دوم، عنوان واقعی است. خدا خیر ندهد نهاد یا گروهی را که 
به این مجموعه ی از استخوان و پوست و مو لقب دومین متفکر جهان را 
اعطا کرده. اشرف غنی از وقتی این لقب را دریافت کرده، خرش را پنج صد 
متر باالتر از سطح زمین جوالن می دهد. همین مسئله باعث شد که اشرف 

غنی یا متفکر متوهم، در عاشورای امسال شرک بیاورد. 
امام حسین  باشد که در مراسم عزاداری  بارش  اولین  اشرف غنی شاید 
)ع( شرکت می کند اما اولین سالش نیست که نماز می خواند چون قبل 
تمام  در  بودیم.  نمازش  ادای  ریاست جمهوری هم شاهد  به  رسیدن  از 
بخواند، سوره ی اخالص  متوهم  متفکر  آقای  است  نمازهای که ممکن 
را می خواند. در سوره ی اخالص)توحید( می خواند که »لم یلد و لم یولد« 
یعنی فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست. کسی که هر روز حداقل پنج 
بار اعتراف کند که خداوند فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست، چه طور 
می تواند روز عاشورا برای خداوند نواسه بیاورد؟ حقیقت این است که اشرف 
غنی، هیچ چیزی در حوزه ی دین و باورهای دینی نمی داند. اگر اشرف 
غنی هر هفته یک جلسه با شورای علما دارد، چیزی غیر از عوام فریبی 

نیست.
از سوی دیگر، این رییس جمهور متوهم مشاوری در امور دینی-مذهبی 
بپرسد  اشرف غنی  آقای  از  یکی  از یک مشاور! حاال  بیشتر  دارد. شاید 
که این مشاور یا مشاورین را برای چه روزی استخدام کرده ای؟ اصاًل از 
خود این مشاورین باید پرسید که چه غلطی می کنید وقتی رییس جمهور 
تان روز عاشورا، امام حسین را نواسه ی خدا می خواند؟ نکند اشرف غنی 
شما را استخدام کرده که پوشک بچه  تبدیل کنید؟! گیریم که مشاورین 
دینی-مذهبی آقای رییس جمهور از زمان استخدام شان تا حاال در عزای 
عمه ی شان نشسته، آیا خود اشرف غنی این قدر عقل ندارد که امام حسین 
)ع( را قبل از رفتن روی منبر امام حسین )ع(، یک بار گوگل کند؟ عملکرد 
پوپولیستی اشرف غنی مسلم است و فهم او در حوزه ی دین، ناقص. این 
امر برای همه و از همه بهتر برای خود رییس جمهور آشکار است، پیشنهاد 
می کنم از این به بعد اگر قرار باشد در مناسبت های دینی-مذهبی رفته 
و سخن بگوید، اول در مورد کسی یا چیزی که می خواهد سخن بگوید؛ 
یک بار گوگل کند یا الاقل از مشاورین دینی-مذهبی خویش بپرسد. این 
کار عیب نیست، بلکه جلوگیری از افتضاح می کند. او اولین بارش نیست 
که خودش را مسخره می کند، باری بی بی سمیه را بی بی نسیمه خوانده 
بود. تمام رییس جمهورها تا آخرین قدرت تالش می کنند که دست از 
تمسخر خود و مردم بردارند، اما تداوم تمسخر بدست تو، آیا به معنای 

ناتوانی مطلقت نیست؟
بودنت  متفکر  جمهور!  رییس  جناب  نمی رسی  هیچ جایی  به  توهم  با 
می دانم  آن!  از  بدتر  حتا  است،  ریاست جمهوری  به  رسیدنت  شبیه  هم 
مردم شناسی خوانده ای، اگر فرض بر این گرفته باشی که مردم افغانستان 
همیشه فریب اقدامات عوام فریبانه و تیوری های خیالی و میان تهی ات را 

می خورند، باید بگویم که ... خودتی نه مردم!
گوگل  نمی فهمی،  که  مواردی  در  می کنم  پیشنهاد  برایت  دیگر  یک بار 
کن! این گوگل خودش به اندازه ی تمام مشاورینت دانش دارد. حتا وقتی 
گوگل  در  بار  یک  بگویی،  سخن  صادرات  افزایش  مورد  در  می خواهی 
نباشد،  درست  گوگل  در  شده  ذخیره  معلومات  اگر  حتا  کن!  جست وجو 
توهم  از  دست  اگر  بزنی!  حرف  هوایی  که  است  این  از  بهتر  حداقل 
برنداشتی، مطمئن باش در عاشورای سال بعد، به مردم افغانستان قول 

صادرات امام حسین )ع( را خواهی داد. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

رییس جمهور ... 
خودتی!

بازهمدرافغانستان
میبازیم؟

منبع: نیویارک تایمز/ توماس جوسیلین و بیل روجیو

برگردان: حمید مهدوی

در حالی که بسیاری ها باور 
دارند القاعده صرف روی 

حمله بر غرب تمرکز دارد، 
این گروه بخش بزرگی از 

تالش هایش را به راه اندازی 
شورش اختصاص داده است. 

این کلیدی است برای این 
که بفهمیم این گروه چه گونه 

در چهارده سال گذشته 
قادر بوده است به تکرار 

تولید مثل کند. القاعده افراد 
متمایل به تروریست ها را 

از استخر بزرگ تر نیروهای 
شبه نظامی ای جذب می کند 
که برای بازگرداندن طالبان 

به قدرت در افغانستان یا 
ایجاد دولت های ملی تندرو 
در جاهای دیگر می جنگند. 

بنابراین، مأموریت ایاالت 
متحده بزرگ تر از آنی 

است که آقای اوباما پیش 
بینی می کند. هواپیماهای 
بدون سرنشین و حمالت 
ضدتروریستی گزینشی 
برای پایان دادن به این 

تهدید کافی نیست. 
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استخدامبهصورترقابتآزادمیباشد.

و داخله امور وزیر مستقیم اوامر براساس تن 28 همچنان

بدون و جمهوری ریاست حکم برخالف وزارت این معینان

طیمراحلامتحانومصاحبه،مقررشدهاند.

قراردادها

اینکمیتهدربخشقراردادها،سهقراردادمهماینپروژهرا

موردبررسیقراردادهاستکهدرضمیمهیمکتوبریاست

میلیون 101 قرارداد از اند عبارت و رفته تذکره جمهوری

500 ارزش به عامه آگاهی قرارداد ،GTR کمپنی با دالری

باکمپنی»اورنجگروپ«وقراردادامور هزاردالرامریکایی

.IOMاستخداموتدارکاتادارهتذکرهالکترونیکیبا

با تکنالوژی و مخابرات وزارت قرارداد قرارداد، عمدهترین

که است امریکایی دالر میلیون 101 ارزش به GTR کمپنی

مورد آالت ماشین و افزار تدارکات و سیستم ایجاد بخش

بودن تخنیکی به توجه با میگیرد. بر در را پروژه ضرورت

را بررسیالزم نتوانسته اینکمیته قرارداد، این بیشتر ابعاد

انجامدادهوآسیبشناسیکند.معینیتITوزارتمخابرات،

paRTنمبروسایلوتجهیزاترابهنسبتمعاذیرتخنیکیدر

اختیارهیئتقرارندادهاستتااینهیئتقیمتواقعیآنرا

بررسیمیکرد.

در گروپ« »اورنج با دومی قرارداد مورد در کمیته این اما

اعالنات، بلبوردها، تهیه شامل که عامه آگاهی بخش

درامههایرادیوییوتلویزیونیوتهیهکنفرانسهامیشود،

بااستفادهازمنبعواحد نوشتهاست:»تدارکاتاینقرارداد

که میدهد نشان دان قرار این اسناد است. گرفته صورت

خاص کمیسیون سوی از داد قرار این عقد پیشنهاد یکبار

در اما است. شده رد واحد منبع از استفاده بدلیل تدارکات

پیشنهاددومبهرغماینکههیئتارزیابیدراسنادآنکدام

از نیافت، اینشیوه از برایاستفاده را دلیلقناعتبخشی

1392 جدی 24 تاریخ به تدارکات خاص کمیسیون سوی

و بوده ناقص قرارداد الزمه اسناد برخی است. شده منظور

توزیعتذکرهالکترونیکیبهیکیازبحثهایداغوتنشزادر

کشوربدلشدهاست.دوسالپیشطرحتوزیعتذکرههای

شد تصویب افغانستان نمایندگان مجلس توسط الکترونی

سالروز اسد، 28 غنی اشرف جمهور رییس پیش چندی و

استقاللکشورراآغازاینروندملیخواند.امااینروندنه

این به خارجی قطعشدنکمکهای از بلکه نشد آغاز تنها

الکترونیکی تذکره توزیع است. شده داده گزارش نیز اداره

دخالتهای شهروندان، قومیت ذکر چون: چالشهایی با

سیاسیومذهبیبهتعویقافتاد.

چالشاصلیامادربرابراینروندملی،وجودفساداداریدر

ادارهتوزیعتذکرههایالکترونیخواندهشد.فساداداریدر

اعضای نگرانی باعث پروژه این بشری منابع استخدام روند

و مدنی جامعه سیاسی، احزاب رهبران نمایندگان، مجلس

رهبریحکومتوحدتملیشد.ریاستجمهوریافغانستان

و بشری منابع استخدام روند جانبهی همه بررسی برای

مشترک مستقل »کمیته پروژه، این بزرگ قراردادهای

تنها ادامه در )که اداری« فساد با مبارزه ارزیابی و نظارت

کمیتهذکرمیگردد(راموظفنمودتاوجودفسادرادراین

پروژهبررسیکند.

قانون گرفتن نادیده تحلیل، و بررسی از پس کمیته این

معافیت استخدام، پروسه در ملکی خدمات کارکنان

سایر و پارلمان اعضای دولتی؛ قدرتمند مداخلهگران

رااز اشخاصمنتفذوعدمتوجهبهتطبیققانونتدارکات

این یافتههای خواند. پروژه این عمدهی چالشهای جمله

غیر بهصورت افراد %70 استخدام که میدهد نشان کمیته

با شده انجام قراردادهای پروسه در و گرفته قانونیصورت

موسسه»نارنجگروپ«وکمپنیGTRازجملهمواردیاست

کهوجودفسادگستردهراتاییدمیکنند.

استخدام

درفرمانشماره4،6677دلو1391ریاستجمهوریآمده

که:»...تقررپرسونلموردنیازپروژهمتذکرهازطریقرقابت

افراد« ووطندوستی لیاقت نظرداشتشفافیت، در با آزاد

صورتبگیرد.

امایافتههایاینکمیتهنشانمیدهدکهدررونداستخدام

کارمنداناینپروژهنهتنهالیاقتورقابتآزادرعایتنشده

بلکهاسنادومدارکونیزمصاحبههانشانمیدهندکهتقریبا

33%ازکارمندانتذکرهالکترونیکیدریکروندرقابتیسالم

استخدامشدهوبقیهاینحکمرانقضکردهاند.

ریاست 1391 اسد 5 مورخ 45 شماره فرمان در همچنان

کارکنان و رتبه عالی مقامات است:»... آمده جمهوری

استخدام و پروسه در وساطت و سفارش مداخله، از دولتی

کادرهااجتنابورزند.«

امایافتههایاینکمیتهنشانمیدهدکهاینفرمانریاست

امور وزارت مسئوالن پارلمان، اعضای طرف از جمهوری

چنانچهکه است. نقضشده برجسته رجال برخی و داخله

یکمتنفذکشورتا70تنرابهاینادارهمعرفینمودهاست.

دررونداستخدامکارکنانادارهتوزیعتذکرههایالکترونیکی

نیزنهتنهاطرزالعملویژهوجودنداشتهوقوانیننافذهرعایت

نشده،بلکهافرادبهصورتغیرقانونینیزاستخدامشدهاند.

چندعضو استخدام که میدهد نشان کمیته این یافتههای

ازاقاربونزدیکانمقامهایعالیرتبهوزارت یکخانواده

پارلماندرپروسهبهصورتمعمولبه امورداخلهووکالی

میدهد نشان کمیته این یافتههای است. رسیده مالحظه

پُستهای در 12 فارغانصنف و غیرمسلکی فرد دهها که

مسلکیوتخصصیبدوندرنظرداشترقابتآزاداستخدام

شدهاند.

5000 مجموع از که میدهد نشان کمیته این یافتههای

اشتراککنندهدرخیمهلویجرگهبرایامتحانرقابتیجهت

استخدام،تنها321تنبهشیوهیرقابتیاستخدامشدهاند.

از تن 519 تعداد به که است گفته کمیته این همچنان

این پیشنهاد اساس بر الکترونیک تذکره اداره کارمندان

صورت به داخله امور وزارت اسبق وزیر منظوری و اداره

مقطع یک شدن سپری از بعد شدهاند. استخدام مستقیم

فریبنده و ساختگی فرصتهای اداره این مسئوالن زمانی،

امتحان پروسه وارد را افراد این و ساخته مساعد را رقابتی

نموده،بهصورتدایمیاستخدامکردهاند.امادلیلاینکار

رامسئوالناینادارهعجلهدرموضوعوبعضااعمالنفوذ،

استخدام در که میدهد نشان کمیته یافتههای خواندهاند.

وکالی داخله، وزارت مقامهای مداخله شیوه، این به افراد

داشته نقش نظام بیرون و داخل برجسته رجال و پارلمان

است.همچنانازناموروشاستخدامرقابتیدرایناداره،

نمونهسهخواهر بهطور استفادهسوءشدهاست. فوقالعاده

اعضای از تن یک فرزندان همه شده، استخدام برادر و

مجلسسنایکشوراستکهمبینناکامیاینادارهمبنیبر

سنداستداللاستفادهازشیوهتدارکاتیمنبعواحدراهیئت

ازمیاناسنادقراردادبدستآوردهنتوانست.«

IOMراشاملمیشود،قرارداد دربخشسومکهقراردادبا

با داخله امور وزارت بشری منابع استخدام و تدارکاتی امور

1سپتامبر2014 تاریخ به بینالمللیمهاجرت دفترسازمان

دردوموردمشخصکهشاملاستخدامکارمندانوتدارکات

15.65 است. شده عقد میشود، اداره نیاز مورد اجناس

ازطرف که است قرارداد این بودجه امریکایی دالر میلیون

است. شده تمویل امریکا انکشاف اداره و اروپا اتحادیه

دفترIOMدرمقابلانجاماینقرارداد7%کمیشنازبابت

مینماند. اخذ شده انتقال پول مجموع از اداری مصارف

استخدام پروسه تا است مکلف IOM قرارداد این براساس

و رقابتی صورت به را الکترونیکی تذکره اداره بشری منابع

شفافانجامبدهدواشخاصواجدشرایطرااستخدامکند.

وهمچناناینکمپنیخریداریهایادارهتذکرهالکترونیک

انجام مناسب قیمت با و شفاف تدارکاتی شیوههای به را

دهد.

نشان تدارکاتی اسناد که است آمده کمیته یافتههای در

این نوعجنسموردضرورت امروزحدود22 تا میدهندکه

IOMخریداریشدهاست.اسنادبدستآمده ادارهازسوی

موسسه سوی از یافته تدارک اجناس که میدهند نشان

افزونتر %20-10 حدود بازار نرخ با مطابقت در مذکور

میباشد.

ضمیمه که »سندی است: آمده کمیته این یافتههای در

امور اداره 1394 جوازی 20 مورخ 182 شماره مکتوب

عالی اداره و ارزیابی و نظارت کمیته به جمهوری ریاست

مبارزهبافساداداریارسالشدهاست،ادعایحیفومیل

حدود60%ارزشاجناسخریداریشدهصورتگرفتهاست.

ارائه الکترونیکی تذکره اداره علیه که گزارشی در همچنان

شدهبود،ازخریداریهرکامپیوتربهقیمت1600$دالریاد

D ellشدهاست.درحالیکهکامپیوترهایدارایمشخصات

980$دالر قیمت به  cpu, InTel I7 3521 lapTOp InspIROn

این به IOM لیستیکه امادر امریکاییخریداریشدهاند.

و رسیده هیئت مالحظه به است، نموده خریداری اداره

بیانگرتفاوتحدود15%بلندترازنرخبازاراست.«

نتیجه

مدون طرزالعمل موجودیت عدم که است گفته کمیته این

استخدامدراینادارهونادیدهگرفتنقانونکارکنانخدمات

میکانیزم نبود ریاستجمهوری، مقام وحکم فرمان ملکی،

تفتیشعملکرددررونداستخدامونداشتنمعیارهاینظارتی

آسیبهای از اداره، این رأس در رهبریضعیب نیز و موثر

بودهکهفرصتاستخدامغیرشفافومملوءازفسادرابرای

مسئوالناینادارهفراهمکردهاست.

هیئتکمیتهارزیابیونظارتمیگویدبعدازمطالعهوتحلیل

و تدارکات روند در که دریافته فوقالذکر قراردادهای اسناد

خریداریهایادارهتذکرهالکترونیککاستیهایوجوددارند

کهفرصتهایفساداداریرامساعدمیسازدواسنادیکه

بیانگر کل بهصورت رسیدهاند، ارزیابی هیئت مالحظه به

وجودفساداداریدرروندتدارکاتاینادارهمیباشند.

جدالهای و تبعیض گرایی، قوم که میدهد نشان ازریابی

الکترونیکی تذکره اداره گریبان به دست قومی و سیاسی

است.شیوههایاستخدامدراینادارهکهمعموالًبدوندر

نظرداشتمعیارهایاسنادتقنینیدراینراستامیباشد،به

شدتدرمعرضفسادقرارگرفتهاست.همچنانتفسیرهای

در مالی فساد فرصتهای تدارکات قانون مواد از سر خود

قراردادهارامساعدنمودهاست.

بخشهای در که میکند ادعا نظارت و ارزیابی هیئت

مختلفاینادارهبهویژهدرراستایاستخداممنابعبشریو

قراردادنهفقطمعروضبهفسادبلکهبافسادگستردهروبهرو

دارد، وجود پروسه در فعالً که خوشبینی یگانه اما است.

که است الکترونیک تذکره توزیع برای الزم آمادگیهای

شاملسیستمفعالوافرازکاریالزم،میباشند.

هیئت کمیته ارزیابی و نظارت می گوید بعد از مطالعه و تحلیل اسناد قراردادهای 
فوق الذکر دریافته که در روند تدارکات و خریداری های اداره تذکره الکترونیک 

کاستی های وجود دارند که فرصت های فساد اداری را مساعد می سازد و اسنادی که 
به مالحظه هیئت ارزیابی رسیده اند، به صورت کل بیان گر وجود فساد اداری در روند 

تدارکات این اداره می باشند. 
ازریابی نشان می دهد که قوم گرایی، تبعیض و جدال های سیاسی و قومی دست به 

گریبان اداره تذکره الکترونیکی است. شیوه های استخدام در این اداره که معموالً بدون 
در نظر داشت معیارهای اسناد تقنینی در این راستا می باشد، به شدت در معرض فساد 

قرار گرفته است. هم چنان تفسیرهای خود سر از مواد قانون تدارکات فرصت های فساد 
مالی در قراردادها را مساعد نموده است. 

چراتذکرهالکترونیکیتوزیعنشد؟

گزارش از: الیاس نواندیش





از فراغتش روز در سالهای 9 دانشآموزی قبل، سال سیزده

صنفپنجمدراثربرخوردبایکانفجار،بیناییاشراازدست

داد.رحیمحاال22سالسنداردودانشآموزصنفهفتملیسه

دلخواه رنِگ سرخ، بینایی، زمان در است. نابینایان مسلکی

اوبود.دوستداشتلباسسرخبرتنکندواتاقشووسایل

مورداستفادهاشبهرنگسرخباشد.اماپسازورودبهدنیای

بهیک او برای رنگسرخ، تماشای ویژه به و دیدن نابینایی،

آرزومبدلشد.اکنونرحیمگاهگاهیواکثراًشبها،بهتپههای

و بهآنجامیرفت،قدممیزند بیناییاش بلندیکهدرروزگار

میکوشدتازیباییهایاطرافشرادرککند.

داکتران برد؛ پاکستان به تداوی برای را رحیم خانوادهاش،

من به رحیم برگرداند. را رحیم بینایی نتوانست اما پاکستانی

میگوید:چشمانمرامیبندموبهروزهایگذشتهبرمیگردم؛

لحظههاییکهخوشترینلحظاتزندگیامبود.

درخشش با که است برف مانند انسان آرزوهای میگوید: او

خورشیدآبمیشود.رحیمآسمانراابریآرزومیکندتاآفتاب

هرگزطلوعنکند؛زیرادردنیاینابینایی،شاهدمرگآرزوهایش

نباشد.

رازهایدلشان کنارهممینشینند، دارد.وقتی رفقایی رحیم،

ازاینکه آنانقصهمیکنند، بایکدیگردرمیانمیگذارند. را

زندگیشانچهشکلیداشت،چهشدوحاالچهگونهاست.به

اینمیاندیشندکهدرآیندهچهکسانیباشندودرفرداوپس

فردا،چهگونهباوجودیکهنابینااندبهخود،خانوادهووطنشان

خدمتکنند.

باخودحملمیکند.عصای را رنگی نابیناعصایسفید رحیم

مانند نشانهای نابینایان؛ رهنمایی برای است سمبولی سفید،

چراغترافیککهدرتمامنقاطجهان،هرگاهنابیناییآنراباخود

داشتهباشد،مورداحترامقرارمیگیرد.درجادهها،هنگامیکه

رانندگانباکسانیبرمیخورندکهعصایسفیددردستدارند،

توقفمیکنندتاآنهاازجادهردشوند.همچنین15اکتوبربه

به و دنیا تمام در که است شده گذاری نام سفید عصای روز

شمولافغانستانهمهسالهازآنتجلیلمیشود.

در نابینایان( خاص )خط بریل خط با را کتابهایی رحیم

بخشهایعقاید،صرف،حدیثوتفسیرتااکنونمطالعهکرده

است.خطبریل،نوعخاصیازخِطاستکهباانگشتخوانده

میشود.مخترعاینخط،لویسبریلبود.پدربریل،نعلاسپ

میساختوآهنگربود.پسازآنکهبریلنابیناشد،درحالت

بتواند نابینایی دنیای در تا میگشت راهی دنبال به نومیدی

خود با و بود نشسته ساحل در که روز یک بنویسد. و بخواند

فکرمیکرد،مانندسیبیکهانشتینرابهتفکرعمیقفروبرد،

درشتیریگساحلذهناورابهخودجلبکرد.بریلبااستفاده

ازاینویژگیموفقشدتاخطبریلرااختراعکند.خطبریل،

درابتدادارایهشتنقطهبود،امااکنونششنقطهدارد؛شش

نقطهیبرجسته،کهتمامالفباهایموجوددردنیاباآننوشتهو

خواندهمیشود.

ترحم دید با معلوالن به نسبت نباید مردم میگوید، رحیم

نگاه و ندارند ترحم به نیازی معلوالن او، باور به کنند. نگاه

ترحمانگیزبهآنان،نهتنهابرایشانمفیدواقعنمیگردد،بلکه

و نیزمیشود.رحیممیافزاید،کمک آزردگیخاطرشان باعث

نه باشد، بشری عاطفه اساس بر میباید معلوالن با همکاری

ازرویترحم.

میکنند. زندگی افغانستان در زیادی نابینایان رحیم، مانند

نابینایانیکهبرخیشاننابینابهدنیاآمدهاندوبرخیدیگرشاندر

اثرجنگ،انفجاروانتحاربیناییشانراازدستدادهاند.بربنیاد

نابیناویکونیم تخمینسازمانصحتجهانی،450هزارفرد

با همچنان دارد. وجود افغانستان در ناقص دید با نفر میلیون

وجودیکهدرموردتعدادنابینایاندرافغانستانسرویجدیدی

انجامنشدهاست،امابنابرسرویمؤسسهانترنشنلاندیکپ،

بینایی از افغانستان در تن هزار 800 تعداد به حاضر حال در

چشمبرخوردارنیستند.

دراینمیان،لیسهمسلکینابینایانکانونگرمآموزشیوتربیتی

برایشهروندانروشندلاست؛لیسهیکهبهتعداد200دانش

آموزدختروپسرنابینادرآنمصروفآموزشاستودرداراالمان

شهرکابلموقعیتدارد.

لیسهمسلکینابینایاندارایسهبخشاست؛تعلیماتاسالمی

حرفهای. آموزشهای و عمومی تعلیمات کریم، قرآن حفظ و

مسلکی لیسه حرفهای آموزشهای بخش آموزان دانش

کمپیوتر، بافی، جاکت خیاطی، مانند مهارتهای نابینایان،

بر فرامیگیرند.عالوه را موسیقی و بافی،چوکیسازی جول

این،دانشآموزاناینلیسه،ازصنفنهمالیصنفدوازدهم

مضامینحقوقیوروانشناسیرانیزآموزشمیبینند.

نام به میشود، تدریس مضمونی نابینایان مسلکی لیسه در

این تدریس از خاص هدف نابینایی(. )جهتیابی موبولیتی

با را کندکهچهگونهخود نابیناکمک به تا ایناست مضمون

محیطاطرافشهمآهنگکند.دراینمضمون،عصایسفیدو

روشهایاستفادهازآننیزدرسدادهمیشود.روشهایمانند

سوار موتر در سفید عصای کمک به چهگونه نابینایان اینکه

شوندوچهگونهازآنپایینگردند.ایندرسبهنابینایانکمک

میکندتاباآموزشروشهایدرستاستفادهازعصایسفید،

بهصورتآزادانهدرشهرگشتوگذارکنند،بدوناینکهکسی

دستشانرابگیرند.

با آموزش، جریان در - نابینایان مسلکی لیسه آموزان دانش

مهارتهایخواندنونوشتنمجهزمیشوند.آنانازصنفاول

درمضموناساساتنابینایی،خطبریلرافرامیگیرند.دانش

آموزانلیسهمسلکینابینایانوسایلمختلفآموزشیدراختیار

دارندوآموزشخطبریلرابا)selecTsTyles(آغازمیکنندکهبا

آنمیتوانندخواندنونوشتنرایادبگیرند.پسازاینمرحله،با

ماشینبریلرآشنامیشوندوراههایاستفادهازآنرامیآموزند.

اینماشیندرافغانستانیافتنمیشودوکمککنندگانخارجی

لیسهمسلکینابینایان،آنرابرایدانشآموزاناینلیسهتحفه

دادهاست.تفاوتمیانفارغانمکاتببیناییونابیناییدرامر

بینایی خط بینایی، مکاتب در که است این نوشتن و خواندن

آموزشدادهمیشودودرمکاتبنابینایی،خطبریل.درلیسه

مواد تمام توانسته که دارد فعالیت مطبعهی نابینایان مسلکی

آموزشیوزارتمعارفراازخطبیناییبهخطبریلترجمهکند

وآنرادراختیاراستادانودانشآموزاناینلیسهقراردهد.

فارغانلیسهمسلکینابینایانبهصورتجداگانهواختصاصیدر

امتحانکانکورشرکتمیکنند.برایآمادگیدرامتحانکانکور،

آنانازفایلیاستفادهمیکنندکهتمامسوالهادرآنبهشکل

کانکور امتحان در است. شده داده جواب و شده ثبت صوتی

نابینایان،برایهردانشآموزیکممیزازسویدانشگاهکابل

درنظرگرفتهمیشود.آنانسوالهارامیخوانندونابینایانبه

گونهشفاهیبهآنپاسخمیدهند.لیسهمسلکیدانشآموزان

در بیبضاعت آموزان دانش بهویژه و لیسه این فارغان به

بتوانند آنان تا میکند همکاری مواد سایر و کاغذ فایل، تهیه

مسلکی لیسه آموزاگان اغلب دهند. ادامه شان تحصیالت به

ماستری و لیسانس سویههای تا تخصصی سواد از نابینایان

برخورداراند.قریب90فیصدآموزگارانواغلبپرسونلاداری

اینلیسه،نابیناست.تعدادیازفارغانلیسهمسلکینابینایان

ازدانشگاهکابلفارغگردیدهواکنوندرهمینلیسهبهعنوان

لیسه فارغان از دیگر شماری میکنند. وظیفه ایفای آموزگار

در فعال میباشند، تن دوازده حدود در که نابینایان مسلکی

دانشگاهکابلمصروفتحصیلاند.

کابلمیگوید، در نابینایان لیسهمسلکی کارمندان از تن یک

دانشآموزانلیسهمسلکینابینایانازنداشتنوسایلآسایشی

نهادهای بهویژه و دولت توجه عدم و کمکاری میبرند. رنج

نابینایان مسلکی لیسه که است بهحدی مورد این در مسئول

دانشآموزان جذب ظرفیت لیلیه، نداشتن دلیل به کابل شهر

باوجود اومیافزاید، ندارد. را افغانستان ازسایروالیات نابینا

برای نابینایان مسلکی لیسه مدیریت سوی از که تالشهای

رفعایناحتیاجصورتگرفته،امااینتالشهاهیچنتیجهایتا

اکنوندرپینداشتهاست.تنهادرایناواخر،تعدادیازوسایل

موردنیازلیسهمسلکینابینایانرادولتخریداریکردهاست؛

امابیشتروسایلوممددرسیاینلیسه،ازسویدولتنه،بلکه

ازسوینهادهایبینالمللیمانندبانکجهانیتهیهشدهاست.

درچهارراهیهایترافیکیکشورهایتوسعهیافته،زنگیپخش

گونه به را ترافیکی چراغهای رنگ نابینایان به که میشود

صوتیبیانمیدارد.نابینایانبهکمکاینزنگمیتوانندموقع

این پیادهروهای ازجادههاعبورکنند.در بدانندو را چراغسبز

نابینایانمیتوانندآنرا کشورهاعالیمخطبریلوجودداردکه

باپاهایشانلمسکنندوازآنبرایراهرفتناستفادهکنند.

درافغانستاناما،باوجودیکه13سالازتأسیسدولتجدید

از حتا نابینایان، تاریک شهر به چندانی توجه است، گذشته

سوینهادهایمسئولصورتنگرفتهاست.
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و  خود(  بزرگان  و  معلمان  )از  شنیده ایم  ما  همه ی 
دیده ایم )در کتاب چه های مشق و کتاب های مکتب( 
که  »هر که مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق 
امتیازآور  کیفیتی  شدن  آدم  این جا  در  می شود«.  عالم 
است که از طریق کسب دانش حاصل می شود و برای 
فرد هم چون سرمایه یی عظیم عمل می کند. به این معنا، 
که اگر شما مایه یی درخور از دانش کسب کنید، این 
شما  دانش  به  که  چرا  می شود.  سرمایه یی  شما  برای 
»نیاز« خواهد بود و همان گونه که نور در چشم مردم 
می کند،  روشن  شان  برای  را  راه  چون  است،  عزیز 
دانش شما نیز عزیز خواهد شد. طبیعی است که وقتی 
شما چراغ دانش تان را پیش پای خلق می گذارید، آنان 
نیز در برابر این خدمت شما یک  »عوِض معادل« برای 
شما می دهند و به اصطالح بازاری تر آن جنس مورد 
این  با  »می خرند«.  کرده اید،  عرضه  شما  که  را  نیازی 
است،  »سرمایه«  برای شما یک   دانش شما  حساب، 
بازار تعامل اجتماعی ظرفیت مبادالتی دارد  چون در 
و شما می توانید با عرضه کردن آن به این بازار دانش 
بدهید و در عوض چیزی را که به معیشت و حیات 
شما و خانواده ی شما کمک می کند، بگیرید. به بیانی 
قابِل داد-و-گرفت است و  دیگر، دانش شما کاالیی 
سرمایه یی سودآور.  پس خوب است که همیشه در پِی 
کسب دانش باشید و فرزندان و اعضای خانواده ی تان 
را تشجیع کنید که از پِی این سرمایه ی شریف بروند.  

اما سوال این است:
چه گونه دانشی سرمایه است و آدم را کامگار می کند؟ 
مردم برای یافتن پاسخ به این سوال غالبا به تجربه ی 
میان  در  ببینند  تا  می کنند  رجوع  خود  اجتماعی 

رشته های دانش چه رشته یی »حاصلْ خیز«تر است.
است  این  است  مسلم  آن چه  امروز،  افغانستان  در 
و  قدر  معلمان  یعنی  دانش«  کنندگان  »توزیع  که 
که  این است  معنایش  این  و  ندارند.   قیمت چندانی 
دانش  جنِس  آن  در  که  اجتماعی ای  تعامل  بازار  در 
عرضه می شود، سعی کنید از جمله ی توزیع کنندگان 
این کشور آن چه شما  این که در  برای  نباشید. چرا؟  
تصمیمی  مهم  نیست.  مهم  می کنید،  توزیع  و  عرضه 
است که دستگاه قدرت در باره ی جنس توزیع شده ی 
اقتصاد«  »دانش  نفر  دو  به  شما  اگر  مثال  می گیرد.  ما 
آموزانده باشید، و یکی از این دو نفر به وزارت مالیه 
دستگاه  برگزیند،  را  معلمی  شغل  دیگری  و  برود 
قدرت به اولی ماهانه ۳۵۰ هزار افغانی معاش می دهد 
و به دومی ۳هزار افغانی. این یعنی این که معلم نشوید، 
نشوید،  عالم  خلق  چشم  نور  شوید.  وزارت  کارمند 
نور چشم فالن وزیر و رییسی شوید که بر خزانه ی 

مملکت نشسته.

چه می فروشید؟ 














عصایسفید؛
راهنمایزندگینابینایانافغانستان
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گزارش از: کبیر دریاوش



جاری  سال  اخیر  ماه  چند  در  روز:  اطالعات 
میالدی سیل مهاجرت به طرف اورپا آغاز شد که 
تاکنون و با آمدن فصل سرما هم چنان ادامه دارد.

شنبه  صربستان  و  رومانی  بلغارستان،  کشور  سه 
اتریش  و  آلمان  اگر  تا  آماده اند  کردند،  اعالم 
مرزهای خود را به روی مهاجران ببندند آن ها نیز 

مرزهای خود را به روی مهاجران ببندند.
به نقل از یورو نیوز، هم چنان آلمان اعالم کرده 
اول  از  مهاجرت  بحران  با  مقابله  برای  است که 
و  پناهندگی  روند  به  هم زمان  به طور  نوامبر 

بازگرداندن مهاجران سرعت می بخشد.
اغلب  اتریش  و  آلمان  به  برای رسیدن  مهاجران 
از این سه کشور بلغارستان، رومانی و صربستان 

عبور می کنند.
گزارش های تازه می رسانند که سه هزار پناه جو و 
مهاجر دیگر از صربستان از طریق گذرگاه مرزی 

برکازوو وارد کروواسی شده اند.
سیل مهاجرتی که در چند ماه اخیر از خاورمیانه 
نمی گیرد.  آرام  است،  شده  آغاز  اروپا  به  رو  و 
هدف نهایی اغلب این مهاجران رسیدن به آلمان 
و چند کشور ثروتمند اروپایی پیش از آغاز فصل 

بارش برف است.
کننده  هم آهنگ  اگراپ،  ستوراپ  نیکالس 

رغم  به  که  گفته  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
خانواده ها،  شمار  »از  سرما  فصل  رسیدن  فرا 
کودکان خردسال و حتا افراد معلول مهاجر کاسته 

نمی شود.«
آلمان یکی از کشورهای است که هدف نهایی 
است.  کشور  این  به  رسیدن  پناه جویان  بیشتر 

اعطای  روند  به  سو  یک  از  دارد  تصمیم  برلین 
و  جنگ زده  کشورهای  پناه جویان  به  پناهندگی 
ناآرامی هم چون سوریه، عراق و افغانستان اولویت 
دهد و از سوی دیگر به روند بازگرداندن مهاجران 
به کشورهای شان  آلبانی، مونته نگرو و کوزوو 

سرعت بخشد.

قاره  در  مکزیک  کشور  روز:   اطالعات 
می شود  گفته  که  طوفانی  آستانه ی  در  امریکا 
حالت  در  است،  تاریخ  طوفان  شدیدترین 

هشدار و آماده باش به رس می برد.
یا  »پاتریشیا«  که  می رسانند  گزارش ها 
نیم کره ی  در  شده  ثبت  طوفان  شدیدترین 
غربی، عرص جمعه از اقیانوس آرام وارد سواحل 
خود  پیرشوی  به  و  است  شده  مکزیک  غربی 

در خشکی ادامه می دهد.
به نقل از یورو نیوز، این طوفان از شدت افتاده 
به رده »۲« تنزل  باالترین رده پرخطر »۵«  از  و 

کرده است.

طوفان  از  پاتریشیا  طوفان  که  می شود  گفته 
فیلیپین  در  میالدی   ۲۰۱۳ سال  در  که  »هایان« 
مفقود  و  کشته  هزار  هفت  از  بیش  و  داد  رخ 
شدیدترین  و  است  قوی تر  گذاشت،  برجا 
که  می شود  نامیده  مکزیک  تاریخ  طوفان 
خواهد  ساعت  در  کیلومرت   ۳۲۲ به  رسعتش 

رسید.
کولیام،  خالیسکو،  نایاریت،  ایالت  پنج 
معرض  در  کشور  این  در  گرئرو  و  میچوآکان 

بیشرتین خطر هستند.
مکزیک  جمهوری  رییس  نیئتو،  پنا  انریکو 
طوفان  این  به خاطر  کشورش  مردم  به  پیش تر 

هشدار داده بود.
آقای نیئتو گفته بود:»هنوز منی توانیم احساس 
هنوز  طوفان  خطرناک  بخش  نکنیم.  خطر 
از  است.  نشده  ما  ملی  رسزمین های  وارد 
آتی  ساعات  در  تا  می خواهم  مکزیک  مردم 
دولتی  مقام های  اطالعات  به  و  باشند  هوشیار 

در خصوص طوفان پاتریشیا توجه کنند.«
مناطق  به  نفر  هزاران  که  می رسانند  گزارش ها 
امن منتقل شده اند. برخی از کشورهای جهان 
به  کمک  برای  ونزویال  و  امریکا  جمله  از 

مکزیک اعالم آمادگی کرده اند.

اطالعات روز: رسگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه از آمادگی روسیه 
در  امریکا  با  کامل  همکاری  برای 
است  اعالم کرده  و  داده  سوریه خرب 
که کشورش آماده حامیت هوایی از 
از  میهن پرست«  مخالف  »گروه  های 
جمله »ارتش آزاد سوریه« برای مقابله 

با گروه داعش  در سوریه است.
به نقل از بی بی سی، آقای الوروف به 
روز  شنبه، ۲۴ اکتوبر، در گفت و گو با 
شبکه یک تلویزیون روسیه گفته که 
هم آهنگی  آماده  هم چنان  کشورش 
هر  است  سوریه  در  امریکا  با  کامل 

چند تأکید کرد که امریکا اطالعات 
و  »تروریست ها«  مواضع  به  مربوط 
را  میهن پرست«  مخالف  »گروه های 

در اختیار روسیه قرار نداده است.
گروه های  از  سوریه  آزاد  ارتش 
است  امریکا  مورد حامیت  مخالف 
که عالوه بر نربد با نیروهای دولتی با 
پیشرت  داعش هم می جنگد. روسیه 
اسد  بشار  دولت  مخالف  گروه های 

را »گروه های تروریستی« خوانده بود.
از زمان آغاز حمالت هوایی روسیه 
علیه گروه های مخالف در سوریه  با 
وجود انتقاد غربی ها از این حمالت،  

زمینه  در  روسیه  دیپلامتیک  نقش 
شده  پررنگ تر  سوریه  بحران  حل 

است.
به روز شنبه وزارت دفاع روسیه اعالم 
کشور  این  جنگنده های  که  کرد 
انجام  سوریه  در  پرواز   ۹۳۴ تاکنون 
داده اند و ۸۱۹ هدف نظامی در داخل 
خاک سوریه در عملیات روسیه نابود 

شده است.
 ۱ جمعه،  روز  به  حال  همین  در 
امریکا،  چهارجانبه  نشست  عقرب، 
روسیه، عربستان و ترکیه در وین برای 
بررسی بحران سوریه و بدون حضور 

ایران برگزار شد.
از  بعد  روز  یک  الوروف  رسگئی 
اظهارات اش  نشست،  این  برگزاری 
مبنی بر آمادگی روسیه برای حامیت 
بیان  را  سوریه  آزاد  ارتش  از  هوایی 

کرده است.
امریکا  جان کری، وزیر امور خارجه 
وین  در  جمعه  روز  نشست  از  بعد 
که  شده  مطرح  ایده هایی  که  گفته 
بحران  روند  تغییر  باعث  می تواند 
اما عربستان گفته که حارضان  شود، 
نتیجه  به  اسد  بشار  رسنوشت  درباره 

نرسیده اند.

چندین  انفجار  روز:  اطالعات 
شیعیان  مراسم  در  دستی  مبب 
تن  یک  روزعاشورا،  در  بنگالدش 
نفر دیگر  از عزاداران کشته و صد 

زخمی شده اند.
پولیس بنگالدش گفته که چندین 
محلی  سوی  به  دست ساز  مبب 
داکا،  در  کشور  این  شیعیان  که 
عزاداری  برای  کشور  این  پایتخت 

شده  پرتاب  بودند،  کرده  تجمع 
است.

اجتامعی  صفحه  در  داعش  گروه 
به  را  انفجار  این  مسئولیت  توییرت 

عهده گرفته است.
اقلیت  بی بی سی، رهربان  از  نقل  به 
شیعه در بنگالدش گفته اند که این 
آن ها  مراسم  که  است  بار  اولین 

هدف قرار می گیرد.

پولیس بنگالدش، دو نفر را در این 
مورد  در  اما  کرده  بازداشت  ارتباط 
افراد  این  هویت  و  داعش  بیانیه  

چیزی نگفته است.
نهم  در  جمعه  روز  هم،  سویی  از 
حمله  یک  نتیجه ی  در  محرم 
یعقوب آباد  شهر  در  انتحاری 
و  کشته  نفر  دست کم۲۲  پاکستان 

ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.

که  می دهند  نشان  گزارش ها 
میان  در  هم  کودکان  از  شامری  
حمله  دومین  این  هستند.  قربانیان 
به مراسم عزاداری شیعیان پاکستان 

در چند روز اخیر بود.
حمله  یک  نیز،  پنجشنبه  روز 
بلوچستان  به مسجدی در  انتحاری 
بر جای  پاکستان، حداقل ده کشته 

گذاشت.
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بگو مگو از

ما بیرون را ننگریم و قال را 

رییسجمهوری،باوجودادعاهایبلندوباالیش،درزمینهمسایل

دینیبیسواداست.اوباوجودآنکهبارهاادعاکردهکهدرکنار

تحصیالتدیگر،چندگاهیدرمدارسدینیپاکستاننیززانوی

تلمذزدهوسیرتنبیآموختهاست،اماسخرنانیامروزاودرمراسمعاشورایحسینینشان

دادکهازکوچهعلومدینیهمنگذشتهوبااصولومسلامتالهیاتاسالمینيزآشنایی

را»نواسهخدا«خواندکهقرآنعظیم امامحسین امروزدرحالی اودرسخرنانی ندارد.

الشاندرسوره»اخالص«باریتعالیراباتعبیرهایچون»ملیلدوملیولد«یادمیکند.

اوحداقلاگرتنهابااینسورهنیزآشناییمیداشت،ازایرادچنینسخنیپرهیزمیکرد.به

هرصورت،سخناودربابامامحسینحاکیازبیسوادیاودربابمسایلدینیاست،

امانشاندهندهبیعالقگیاونیست.اشرتاکاودرمراسمحسینی،عزماورابرایایجاد

یکجامعههمدیگرپذیروتکرثگرانشانمیدهد.درعرصیکهگروههایبنیادگرادرپی

ایجادشقاقونفاقمذهبیهستندومیخواهندتخمتفرقهوجنگهایفرقهایرادرمیان

اهلتسننوتشیعافغانستانبپاشند،بایدمشارکترییسجمهوریدراینمراسمرابهفال

نیکگرفتوازکناراشتباهاتشگذشت.اواگرچهدرایننشستسخنبیهودهوناسنجیده

گفتهاست،امابامشارکتخوددرمراسمعاشورایحسینینیتنیکخودرابرایایجاد

یکجامعهتکرثگراوهمدیگرپذیروبرایتحکیمزندگیمساملتآمیزمیانشیعهوسنیبه

منایشگذاشتهاست.

هامنداستانموسیوشباناست؛موسیایکهاهلتنزیهبودوشبانیکهسخنانکفرآلود

میگفتوخشماورابرمیانگیخت:

گفتموسی:حالخیرهرسشدی!

خودمسلامنناشدهکافرشدی!

اینچهژاژاستوچهکفرستوفشار

پنبهایاندردهانخودفشار!

تااینکهرسانجاموحیآمدسویموسیازخدا

...

مابرونراننگریموقالرا

مادرونرابنگریموحالرا

امروزصحبتیداشتمباایواننیلسنیکیازفرستادههایاتحادیهی

پیش سال پانزده از که را ایوان سوریه. بحران حل برای اروپا

میشناسمدرکافهیینزدیکمیدان»تکسیم«استانبولمالقات

افریقای و درمالوی و2004 دوسالهای2002 هر ما کردم.

جنوبیباهمیکجاکارمیکردیم.

ایواننیلسندرجمعهیئتی،هفتهیپیشباپوتینمالقاتکردهاست.پوتیندراینمالقات

گفتهاست،اگرکسیمیخواهدبا»اسد«کاریداشتهباشد،نخستبامن)پوتین(صحبت

کند.ویمیگویدپوتین،بشاراسدرامانندعضوخانوادهاشدوستدارد.پوتیندراینمالقات

گفتهاستوقتیاوباماملکسلامنپادشاهعربستانرابرایرشکتدرنشستواشنگنت

پیرامونروسیهدعوتکرد،شاهبهآنجانرفت،امابهمسکو،نزدمنبدوندعوِتروسیهآمد.

اینموضعسعودیهاراجیتهایجنگیماعوضکردهاست.پوتینبهرصاحتگفتهاست

اگرمیخواهیدریفرمسیاسیرادرسوریهراهاندازیکنید،اسدبایدجزیازاینروندباشد

نهبرونازآن.

بهباورایواننیلسن،بحرانسوریهعمیقترازآناستکهرسانههامیگویند.ویمیگوید

جتهایروسینهتنهاداعشبلکهاپوزسیونرژیماسدونهادهایامدادگررانیزآتشباران

از بزرگتر مراتب به را جنگ تراژیدی است، برگشته سوریه از تازه که ایوان میکنند.

افغانستانمیداند.ایونیکسالبهصفتمعاونسفیردمنارکدرکابلکارکردهاستو

دشواریهایافغانستانرابادقتدنبالمیکند.

ایوانبهمنگفتکابلبهمقایسهیدمشقشباهتبه»بهشت«دارد.سوریهدرمدتنزدیک

بهچهارسال،دوصدوچهلهزارکشته،یازدهملیونپناهجووهفتملیونبیجاشدهیداخلی

ودههاشهروروستایواژگونشدهبهجاگذاشتهاست.

كرزىازرهربانآسياىميانهوفدراتيفروسيهچهمىخواهد؟آيافكر

در را افغانستان دولت بخواهدكه روسيه از -مخصوصًا- او مىكنيد

رسكوبطالبانوديگرنريوهاىدهشتافگنكمككند؟ىبترديد

كهنه.كرزىدردورهىزمامدارىخویش،طالبانرابرادرخواندهبود.

اوباوضعمحدوديتهاىشديدعملياىتبرنريوهاىائتالفوناتو،

زمينههاىادامهىحياتوبقاىآنانراتاامروزفراهمساخت.پساوچهمىخواهد؟

كرزىمنىخواستازقدرتكناربرود؛اوبهشدتازاينپيشآمدناراحتاست.براىكرزى

عمىلشدنبرخىازموادموافقتنامهى-مسامبه-دولتوحدتمىلمثلتغيريساختارنظام،

تغيرينظامانتخاباىت،رسشامرىوتوزيعتذكرهىالكرتونيك،درحكمكابوسوحشتناىكاست

كهخوابهاىخوشاوبراى»خان«شدنرابرهممىزند.كرزىوبرخىازهمكارانش،مردم

افغانستانراداراىمراتبومدارج»جابهجانشونده«مىدانند.

اوساختارهاىمدىنوقانوىنمثلشوراىمىلرا،مزاحمودستوپاگريمىدانست،وازهمني

روبراىدورزدنآن،باربارگردهمآيىهاىقرونوسطايىزيرنام»لويهجرگهىعنعنوی«را

برگزاركرد.

آرى،كرزىبهآسياىميانهوروسيهمىرودتاحاميهىآنانرابراىبرگزارىلويهجرگهىديگرى

جلبكندتايكبارديگراورابراريكهىقدرتبنشاند.

ازاينگذشته،كرزىخواهدكوشيدتارهربانمذكورراقانعسازدكهطالبانتهديدىبهآنها

نخواهدبود؛تابدينترتيبمانعحاميهىآنانازخيزشهاىمردميىشودكهاينكدربرابرطالبان

قدافراشتهاند.

دريكنگاهدوربينانهتر،كرزىدراينسفرخواهدكوشيددرراهشكلگريىيكائتالفجديد

عليهتروريسم،موانعىايجادكند.

اميدوارمرهربانروسيهوكشورهاىآسياىميانه،ديرينهىمناسباتكرزىباامريكاوپاكستان

رافراموشنكنند.

عبدالشهید ثاقب

Malek Sitez

Mohaiuddin Mahdi
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 به رده ۲ تنزل کرد
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 اعالم آمادگی کرد
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مانوئل پیگرینی، رسمربی منچسرتسیتی، اعالم کرد قصد 
کمپانی،  کاپیتان  ونسان  اخیر،  اتفاقات  دلیل  به  ندارد 
این  تایید کرد که ممکن است  اما  تنبیه کند  را  تیمش 

مدافع باتجربه در دربی منچسرت روی نیمکت  بنشیند. 
کمپانی پس از این که در دیدار بلژیک مقابل ارسائیل، 
علی رغم آماده  نبودن، 6۰ دقیقه بازی کرد، در دو دیدار 
آخر سیتی مقابل بورمنوث و سویا روی نیمکت نشست.  

بازی کردن کمپانی برای  گفته می شود پیگرینی موافق 
با  نشاندن  ندارد  تاکید کرد که قصد  او  اما  نبود  بلژیک 

کاپیتان تیمش روی نیمکت، او را تنبیه کند.  
تنبیه  را  ونسان  منی خواهم  من  گفت:  خربنگاران  به  او 
ما  باید  ندارم.  مشکلی  ونسان  با  رابطه ام  در  من  کنم. 
انتخاب کنیم. برای او مهم  بهرتین ترکیب اصلی مان را 

بود که پیش از بازگشت به تیم، چند روز  مترین کند. 
در حال حارض بسیار مهم است که با بهرتین بازیکن مان 
بازی لحظه است و در حال حارض،  فوتبال  کنیم.  بازی 

مانگاال و اوتامندی خوب بازی می کنند.     
داوید سیلوا، رسخیو آگوئرو، سمیر نرصی، فابین دلف و 
گائل کلیشی دربی را از دست خواهند داد. شاید  هفته 

آینده یک یا دو نفر از آن ها بتوانند با تیم کار کنند.  

اگر  کرد  اعالم  به شوخی  آرسنال،  ونگر، رسمربی  آرسن 
نشود،  گریه  برگزار  برتر  لیگ  کریسمس  در  باشد  قرار 

خواهد کرد. 
با  منچسرتیونایتد،  رسمربی  خال،  فان  لوئیس  تازگی  به 
برتر،  لیگ  در  زمستانی  وجود  تعطیالت  عدم  از  انتقاد 

این مسئله را دشمن این رقابت ها داشت. 
را  برتر  لیگ  در  حضورش  فصل  بیستمین  که  ونگر 
در  تعطیالت  وجود  موافق  کرد  اعالم  می کند،  سپری 
 لیگ برتر است اما معتقد است این تعطیالت باید بعد 

از کریسمس برنامه ریزی شود.  
او به خربنگاران گفت: من برای لوئیس فان خال احرتام 
زیادی قایلم اما در این مورد با او موافق نیستم.  شاید به 
من  انگلیس هستم.  در  که من مدت هاست  این خاطر 
قرار  اما  اگر  را داشتم  او  نظر  این جا آمدم،  به  تازه  وقتی 
این  زیرا  می کنم  گریه  کند،  تغییر  رشایط  اکنون  باشد 

بخشی از سنت انگلیسی و فوتبال انگلیس  است. 
می شود،  برگزار  بازی  انگلیس  در  کریسمس  در  وقتی 
بازی ها  را  تا  می آیند  این جا  به  اروپا  رسارس  از  خیلی ها 
متاشا کنند. این یکی از دالیل مهم محبوبیت لیگ برتر 
در رسارس دنیاست؛ در این مقطع کسی کار منی  کند و 

همه بازی های لیگ برتر را متاشا می کنند. 
اما  بودم  جنوری  در  تعطیالت  خواستار  همیشه  من 
می خواهم سنت برگزاری بازی در کریسمس حفظ شود.

فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد، در آستانه دربی  لوئیس 
برای  منچسرتسیتی شانس  بیشرتی  اعالم کرد که  منچسرت، 

پیروزی در این دیدار دارد. 
به  نسبت  برتری  امتیاز  دو  با  حارض  حال  در  سیتی 
و  دارد  قرار  برتر  لیگ  صدر  جدول  در  منچسرتیونایتد 
رسمربی هلندی اعتقاد دارد رقیب همشهری شانس بیشرتی 

برای پیروزی در  دربی دارد. 
شانس  که  بپرسید  هواداران  از  باید  گفت:  خربنگاران  به  او 
کدام تیم بیشرت است. مهم نیست شانس چه تیمی  بیشرت 
است. اگر به شواهد نگاه کنید، آن ها شانس بیشرتی دارند. 

فکر می کنم آن ها شانس بیشرتی دارند. 
ما تیم دوم یا سوم هستیم. هم از نظر امتیاز و هم تفاضل 
گول، آن ها بهرت هستند؛ بنابراین فکر می کنم آن ها  شانس 

بیشرتی دارند.  
منچسرتیونایتد چهارشنبه شب در چمپیونزلیگ در مسکو 
میهامن زسکا بود اما منچسرتسیتی در خانه برابر  سویا قرار 
گرفت. با این وجود، فان خال نگران ریکاوری تیمش پس از 
بازگشت از سفر طوالنی اش نیست  و معتقد است بازیکنانش 
در بهرتین رشایط مقابل سیتی قرار می گیرند: ما هر کاری 
می توانستیم انجام  دادیم تا بازیکنان ریکاوری کنند. ما امروز 

مترین سنگین نداشتیم تا بازیکنان مصدوم نشوند.  
ما به دلیل بازگشت از مسکو، یک روز کم تر زمان داریم اما 
باید کارمان را انجام بدهیم و این کار را می  کنیم. امیدوارم 

بتوانیم سیتی را شکست بدهیم.  

دفاع دروازه بان برمن از خطا
 روی لواندوفسکی

پاسخ بنیتس به انتقادها
 از بازی دفاعی رئال

ونگر: 
از بازی دادن به رمزی پشیامنم

دی بروین: 
عالقه ندارم راجع به چلسی حرف بزنم

خروج مسی از فهرست 10 ورزشکار
 ارزشمند جهان

روبن:
 فصل من درحال آغاز است

گواردیوال:
 آنچلوتی در بایرن؟ عیبی ندارد

پاسخ بنیتس به انتقادها از بازی دفاعی رئال

تیمش  بازی  در  که  وردربرمن  دروازه بان 
روی  شدیدی  خطای  بایرن  مقابل 
از حرکت  بود،  مرتکب شده  لواندوفسکی 

خود دفاع کرد.
هفته گذشته بایرن مونیخ درحالی در برمن 
را  خود  میزبان   ۰ بر  نتیجه۱  با  شد  موفق 
یک  بازی  طول  در  که  بردارد  رو  پیش  از 

صحنه بحث برانگیز اتفاق افتاد.
به  تا  می رفت  بلند  توپ  یک  که  موقعی 
روبرت لواندوفسکی برسد، فلیکس ویدوالد، 
سنگربان وردر، با دست پاچگی جلو آمد و 
رضبه محکمی را که می خواست برای دور 
لواندوفسکی  پای  ران  به  بزند،  توپ  کردن 
فورا آثار جراحت مشخص شد  اگرچه  زد، 
یک  صحنه  این  بسیاری  دید  از  حتی  و 

داور مسابقه  اما  بود،  پنالتی  خطای آشکار 
دستور به ادامه بازی داد. 

دیگر  یک بار  گذشته،  جمعه  روز  ویدوالد 
با توجیه حرکت خود اظهار داشت: در آن 
و  بودم  به ریسک کردن شده  وادار  صحنه 
مهاجامن  امیدوارم  نداشتم.  دیگری  چاره 
موقع عبور کردن قدری مالحظه کنند، آن 
می کنم  حفظ  را  احرتام شان  هم  من  وقت 
و  منی شوم  مستاصل  و  دستپاچه  که  چرا 

آزادانه تر تصمیم می گیرم. 
گفتنی است بعد از پایان آن مسابقه ماتیاس 
سامر، مدیر ورزشی باشگاه بایرن، گفته بود: 
آن صحنه پنالتی بود؛ ولی بهرحال شانسی 
لواندوفسکی  که  است  این  آوردیم  ما  که 

مصدوم نشد. 

رد  با  مادرید،  رئال  رسمربی  بنیتس،  رافا 
تاکید  تیمش،  کردن  بازی  دفاعی  ادعای 
آورده،  دست  که  به  موفقیت هایی  که  کرد 

کیفیت مربی گری اش را نشان می دهد. 
رئال این هفته در لیگ قهرمانان، در غیاب 
خامس رودریگس، گرت بیل و کریم  بنزما، 
مقابل پاری سن ژرمن به تساوی بدون گول 

رسید. 
پی  رسمربی  بالن،  لورن  دیدار،  این  از  پس 
اس  جی، رئال را به بازی دفاع متهم کرد اما 

بنیتس که سابقه قهرمانی در چمپیونزلیگ 
و لیگ اروپا را دارد،  به این انتقادات پاسخ 

داد. 
در  سال ها  من  گفت:  خربنگاران  به  او 
فوتبال بودم و متاسفانه این که صحبت های 
در  آن چه  بیش  از  مطبوعاتی  کنفرانس 
زمین اتفاق می افتد، مورد توجه قرار بگیرد، 
بخشی از فوتبال است. برای رئالی ها، دیدن 
لذت  بزرگ ترین  اراده،  و  شور  با   منایشی 

است.  

آرسن ونگر، رسمربی آرسنال عنوان کرد که 
واتفورد  مقابل  رمزی  آرون  به  دادن  بازی  از 
که منجر به مصدومیت هافبک تیمش شد 

پشیامن است.
دچار  واتفورد  مقابل  دیدار  در  رمزی 
در  مونیخ،  بایرن  مقابل  و  شد  مصدومیت 
اواسط بازی بیرون کشیده شد و ونگر پس از 
بازی تایید کرد که ستاره ولزی حدود ۱ ماه از 

میادین به دور خواهد بود. حال ونگر از بازی 
دادن به او مقابل واتفورد ابراز پشیامنی کرد.

مصنوعی  کردن روی چمن  بازی  او گفت: 
از  او  کرد.  ایجاد  برایش  را  مشکل  این 
بود  گشته  باز  مدت  طوالنی  مصدومیتی 
چمن  روی  که  منی خواهد  هیچ کس  و 
او  به  دادن  بازی  از  کند.  بازی  مصنوعی 

پشیامن هستم. 

کوین دی بروین، ستاره منچسرتسیتی عنوان 
کرد که عالقه ای به صحبت کردن راجع به 

دورانش در چلسی ندارد.
دوازدهم  رده ی  در  حارض  حال  در  چلسی 
قرار گرفته و این در حالیست که سیتی با 
قرار  جدول  صدر  در  دی بروین،  درخشش 
دارد. مورینیو اخیرا درباره جدایی دی بروین 
گریه  جدایی  برای  او"  که  بود  کرده  عنوان 
می کرده" ولی ستاره بلژیکی عنوان کرد که 

عالقه ای ندارد پاسخ مورینیو را بدهد.

او گفت: واقعا عالقه ای ندارم در این زمینه 
مشغولیت های  من  واقع،  در  کنم.  صحبت 
دنبال  به  باید  هم  چلسی  و  دارم  را  خودم 
چیزها  خیلی  باشد.  خود  برای  حلی  راه 
ممکن است اتفاق بیفتد. اگر ما دو یا سه 
می رسند.  ما  به  بربند،  آن ها  و  ببازیم  بازی 
باقی  فصل  پایان  تا  طوالنی  راهی  هنوز 
روی  که  کنیم  تالش  باید  ما  است.  مانده 
باقی تیم ها فشار بگذاریم و اجازه اشتباهی 

نداریم. 

لیونل مسی، ستاره بارسلونا از فهرست ۱۰ 
نرشیه  توسط  که  دنیا  ارزش  با  ورزشکار 
و  شد  خارج  اند،  شده  انتخاب  فوربس 

جای خود را به فلوید می ودر داد.
با ۱۲ میلیون دالر، در  مسی در سال ۲۰۱۴ 
رده ی نهم با ارزش ترین ورزشکاران جهان 
نفره   ۱۰ لیست  در  حتی  امسال  ولی  بود 
فوتبالیست  تنها  است.  نگرفته  قرار  نیز 
رونالدو  کریستیانو  لیست،  این  در  حارض 
گرفته  قرار  هشتم  رده ی  در  که  است 

است.
چهار  نیز  ورزشی  تیم های  قسمت  در 
منچسرتیونایتد،  مادرید،  رئال  فوتبال  تیم 
در  ترتیب  به  مونیخ  بایرن  و  بارسلونا 
ارزش ترین  با  هشتم  تا  پنجم  رده های 

اند. تیم های ورزشی جهان قرار گرفته 
۱۰ ورزشکار ارزش مند جهان:
تایگر وودز – ۳۰ میلیون دالر

میلیون دالر  ۲۸ فیل میکلسون – 

لربون جیمز – ۲7 میلیون دالر
راجر فدرر – ۲7 میلیون دالر

ام اس دونی – ۲۱ میلیون دالر
اوسین بولت – ۱۸ میلیون دالر

کوین دورانت – ۱۸ میلیون دالر
میلیون دالر  ۱6 کریستیانو رونالدو – 

روری مکالروی – ۱۲ میلیون دالر
فلوید می ودر جی آر – ۱۱.۵ میلیون دالر

۱۰ تیم ارزش مند جهان:
میلیون دالر  66۱ یانکیز –  نیویورک 

لس آنجلس لیکرز – ۵۲۱ میلیون دالر
داالس کاوبویز – ۴۹7 میلیون دالر

دالر میلیون   ۴6۵  – پیرتیتس  نیوانگلند 
رئال مادرید – ۴6۴ میلیون دالر

دالر میلیون   ۴۴6  – منچسرتیونایتد 
بارسلونا – ۴۳7 میلیون دالر

بایرن مونیخ – ۳7۵ میلیون دالر
لوس آنجلس داجرز – ۳7۳ میلیون دالر

نیو یورک نیکس – ۳6۱ میلیون دالر

را  مصدومیتش  که  بایرن  هلندی  ستاره 
امروز  بازی  در  پشت رس گذاشته می تواند 

تیمش به میدان برود.
بایرن  امروز در ادامه هفته دهم بوندسلیگا 
مونیخ در آلیاسن آرنا میزبان اف سی کلن 
است. اتفاق جدید این هفته و خرب خوش 
روبن  آرین  این که  بایرن  هواداران  برای 
در  است  قادر  و  یافته  باز  را  خود  آمادگی 
مسابقه امشب برای تیمش به میدان برود. 

این ستاره هلندی که رشوع خوبی در فصل 
جاری داشت، اوایل سپتامرب بدشانسی آورد 
و از ناحیه ماهیچه ران دچار آسیب دیدگی 
شد و بیش از یک ماه تحت معالجه قرار 

داشت. 
او که چند روزی است حضور در مترینات 
با  دیروز  گرفته،  رس  از  را  بایرن  گروهی 
دوباره  آوردن  دست  به  از  خوشحالی  ابراز 
سی  اف  تلویزیونی  شبکه  به  آمادگی اش 
پشت  را  خوبی  خیلی  مترین  گفت:  بایرن 
بازی کنم.  مانده  رس گذاشتم و حاال فقط 
و  درست  من  فصل  می کنم  احساس 

حسابی در حال آغاز است. 
این  به  امید  تزریق  با  هم  گواردیوال  پپ 
بازیکن باتجربه در نشست خربی دیروزش 
ترکیب  در  است،  آماده  آرین  اگر  گفت: 

فردا از او استفاده خواهم کرد. 

بایرن مونیخ در واکنش  اسپانیایی  رسمربی 
با  آنچلوتی  با  جایگزینی اش  شایعه  به 

خون رسدی گفت عیبی ندارد.
هنوز  گواردیوال  پپ  که  رشایطی  در 
متدید  عدم  یا  متدید  برای  تصمیمی 
بار  هر  و  نگرفته  باواریایی ها  با  قراردادش 
هم در نشست های خربی اش از پاسخ دادن 
مبنی  شایعاتی  می رود،  طفره  سوال  این  به 
بر در نظر گرفته شدن کارلو آنچلوتی برای 

جانشینی وی بر رس زبان ها افتاده است. 
دیدار  از  پیش  خربی  نشست  در  دیروز  او 
نسبت  موضعش  درمورد  کلن  مقابل  بایرن 
به این شایعه لبخند زد و درحالیکه به نظر 
می رسید پیش بینی این سوال را کرده بوده، 
با خونرسدی گفت: عیبی ندارد. من باشگاه 

را درک می کنم؛ مشکلی نیست. 
اشپورت"  "بیلد  گذشت  که  هفته ای  در 
کرد  ادعا  که  بود  ورزشی  رسانه  نخستین 
جایگزین  عنوان  به  را  کارلتو  بایرنی ها 
حتی  و  گرفته اند  نظر  زیر  پپ  احتاملی 
بایرن،  باشگاه  واسطه  برانکینی،  جووانی 
به  گواردیوال  آمدن  زمینه   ۲۰۱۲ سال  که 
آملان را فراهم کرده بود، حاال با آنچلوتی 

متاس هایی برقرار کرده است.
گفته  آینده اش  به  راجع  آنچلوتی  خود 
یک  کردن  پیدا  به  رشوع  جنوری  از  بود: 
قبل  هفته  تا چند  تیم جدید خواهم کرد. 
کمی می ترسیدم که پیشنهاداتی ارائه شود 
اما حاال  بودم اسرتاحت کنم،  مایل  فقط  و 

کم کم آماده بازگشت به فوتبال می شوم. 

رد  با  مادرید،  رئال  رسمربی  بنیتس،  رافا 
تاکید  تیمش،  کردن  بازی  دفاعی  ادعای 
آورده،  دست  که  به  موفقیت هایی  که  کرد 

کیفیت مربی گری اش را نشان می دهد. 
رئال این هفته در لیگ قهرمانان، در غیاب 
خامس رودریگس، گرت بیل و کریم  بنزما، 
مقابل پاری سن ژرمن به تساوی بدون گول 

رسید. 
پی  رسمربی  بالن،  لورن  دیدار،  این  از  پس 
اس  جی، رئال را به بازی دفاع متهم کرد اما 

بنیتس که سابقه قهرمانی در چمپیونزلیگ 
و لیگ اروپا را دارد،  به این انتقادات پاسخ 

داد. 
در  سال ها  من  گفت:  خربنگاران  به  او 
فوتبال بودم و متاسفانه این که صحبت های 
در  آن چه  بیش  از  مطبوعاتی  کنفرانس 
زمین اتفاق می افتد، مورد توجه قرار بگیرد، 
بخشی از فوتبال است. برای رئالی ها، دیدن 
لذت  بزرگ ترین  اراده،  و  شور  با   منایشی 

است.  

















پیگرینی: 
قصد تنبیه کردن کمپانی را ندارم

ونگر: در کریسمس بازی 
نباشد،گریه میکنم!

فان خال: بخت سیتی برای برد
 در دربی بیشرت است
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محل آگهی بازرگانیمحل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

از  اعالمیه ای  طی  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
عاشورا  روز  مناسبت  به  بیانیه  اش  در  که  لفظی  خطای 

صورت گرفته بود، معذرت خواهی کرده است.
به  جمهوری  ریاست  ارگ  وب سایت  در  که  اعالمیه  این 
حرضت  از  حدیث  یک  ذکر  ضمن  آن  در  رسیده  نرش 
محمد و دو آیه از قرآن کریم، آمده است که: »با اعتقاد 
کامل و راسخ به این فرموده ی الهی، به متام مردم مسلامن 
افغانستان اظهار می دارم که در بیانیه این جانب به مناسبت 
با  تجلیل از روز عاشورا، خطای لفظی صورت گرفت، و 
آن که از نظر رشعی این نوع از خطاها بخشوده است، از 
بارگاه الهی مغفرت و از مردم مسلامن کشور بالخصوص 

عزاداران حسینی، معذرت می خواهم.«
رییس جمهور هم چنان در این اعالمیه »شهادت نواسه ی 
کافه ی  و  افغانستان  مسلامن  ملت  به  را  خدا  رسول 
مسلامنان جهان تسلیت گفته و آرزو کرده که در تحقق 
بزرگان  سایر  و  الله  رضی  حسین  امام  بزرگ  آرمان های 

بیشرت  توفیق  اسالم، 
حاصل کنیم.«

از  گذشته  روز 
حسینی،  عاشورای 
شهادت  سال روز 
و  حسین  امام 
یارانش  از  تن   7۲
کشور  رسارس  در 
شدید  تدابیر  با 
صورت  به  امنیت، 
به  بزرگداشت  آرام 

عمل آمد.
دانش  رسور  خلیلی،  کریم  محمد  غنی،  جمهور  رییس 
در  عاشور  مراسم  در  دولتی  پایه  بلند  مقام های  دیگر  و 
کابل  غرب  در  سبز  امید  شهرک  در  اکرم  نبی  مسجد 

رشکت کردند.

جمهوری  رییس 
غنی در این مراسم 
کرد  ایراد  بیانیه ای 
از  بخشی  در  که 
حسین   امام  آن 
خدا«  »نواسه ی 
این  شد.  خوانده 
گفتاری  خطای 
جمهور  رییس 
شبکه های  در 
با  اجتامعی 

واکنش های متفاوت روبه رو شد.
این خطای رییس جمهور  از  انتقاد  با  کاربران  از  شامری 
ناقص در مورد مسایل  »اطالعات  نوشتند که آقای غنی 
دینی« دارد و تیمی که بیانیه ی رییس جمهور را نوشته اند 

نیز سواد اندکی دینی دارند.

صفحه  در  منایندگان  مجلس  عضو  رحامنی،  عارف 
فیس بوک خود نوشته که: »باید کسانی را مقرص دانست 
نوشته  را  غنی  ارشف  جمهور  ریس  امروز  سخرنانی  که 
جمهور  ریس  برای  که  کرد  رسزنش  را  کسانی  باید  اند؛ 
نوشته اند حسین نواسه خداست! نه ریس جمهور غنی را؛ 
مطئنم رییس جمهور می داند که امام حسین نواسه رسول 
نه نواسه خدا! گامن ام این است که آقای غنی  خداست 
سخرنانی اش را به درستی و دقت مطالعه نکرده بوده و این 
که او امام حسین را نواسه خدا خوانده است از روی عدم 

مترین و مطالعه دقیق سخن رانی بوده است.«
نیروهای  فراوان  تالش های  با  امسال  عاشورای  مراسم 
سخرنانان  و  دولتی  مقام های  شد.  برگزار  کشور  امنیتی 
مراسم عاشورا در سارس کشور تأکید کردند که باید از از 

قیام امام حسین درس آزادگی آموخت. 
آنان گفتند که تجلیل از عاشورا تجلیل از عدالت طلبی 

و ایستادگی در برابر استبداد است.

رییس جمهور غنی از خطای لفظی اش معذرت خواست


