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باز هم در افغانستان میبازیم؟
مال محمد عمر ،نخستین رهبر طالبان زمانی گفت« :خدا به ما
وعدهی پیروزی و امریکا به ما وعده شکست داده است« ».پس
خواهیم دید که کدام یکی از این وعدهها تحقق خواهد یافت».
زمانی که همقطارانش در تابستان سال جاری پذیرفتند که مال
عمر مرده است ،القاعده و گروههای وابسته به آن در سراسر
جهان این کلمات را بهخاطر آوردند .امروزه در افغانستان،
هرچند اکثریت افغانها هنوز از طالبان یا القاعده حمایت
نمیکنند ،بیاعتنایی گستاخانه مال عمر در برابر یک ابرقدرت
آگاهانه به نظر میرسد...
صفحه 3

عاشورای امسال در فضای امن برگزار شد

اطالعات روز :ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این
کشور روز گذشته ۲۴ ،میزان ،یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین
ی ترکیه شده بود ،سرنگون کرده
را که از مرز سوریه وارد حریم هوای 
است.
رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر
در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

چرا تذکره الکترونیکی
توزیع نشد؟

توزیع تذکره الکترونیکی به یکی از بحثهای داغ و تنشزا در کشور بدل شده است .دو
سال پیش طرح توزیع تذکرههای الکترونی توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب
شد و چندی پیش رییس جمهور اشرف غنی  28اسد ،سالروز استقالل کشور را آغاز
این روند ملی خواند .اما این روند نه تنها آغاز نشد بلکه از قطع شدن...
صفحه 4

اطالعات روز :ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این
کشور روز گذشته ۲۴ ،میزان ،یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین
ی ترکیه شده بود ،سرنگون کرده
را که از مرز سوریه وارد حریم هوای 
است.
رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر
در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...
صفحه 2

نواز شریف:
م با طالبان
نمیتوانیم ه 
مذاکره کنیم و هم آنها را بکشیم

بحران مهاجرت؛
زمزمههای اروپاییان
برای بستن مرزها

اطالعات روز :نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان به تازگی اعالم
کرده که پاکستان حاضر است تا به آغاز گفتوگوهای دوباره صلح
افغانستان با طالبان کمک کند.
گفتوگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان بعد از اعالم خبر مرگ
مال محمد عمر ،رهبر پیشین طالبان متوفق شد؛ اما در روزهای اخیر
گزارشها از آمادگی پاکستان برای کمک به از سرگیری این گفتوگوها
به نشر میرسند...

اطالعات روز :در چند ماه اخیر سال جاری میالدی سیل مهاجرت به
طرف اورپا آغاز شد که تاکنون و با آمدن فصل سرما همچنان ادامه
دارد.
سه کشور بلغارستان ،رومانی و صربستان شنبه اعالم کردند ،آمادهاند
تا اگر آلمان و اتریش مرزهای خود را به روی مهاجران ببندند آنها نیز
مرزهای خود را به روی مهاجران ببندند.
است...
کرده
اعالم
به نقل از یورو نیوز ،همچنان آلمان
صفحه 6

عصای سفید؛
راهنمای زندگی نابینایان افغانستان

سیزده سال قبل ،دانشآموزی  9سالهای در روز فراغتش از صنف پنجم در اثر برخورد
با یک انفجار ،بیناییاش را از دست داد .رحیم حاال  22سال سن دارد و دانشآموز
صنف هفتم لیسه مسلکی نابینایان است .در زمان بینایی ،سرخِ ،
رنگ دلخواه او بود.
دوست داشت لباس سرخ بر تن کند و اتاقش و وسایل مورد استفادهاش...
صفحه 5

اطالعات روز :ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این
کشور روز گذشته ۲۴ ،میزان ،یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین
ی ترکیه شده بود ،سرنگون کرده
را که از مرز سوریه وارد حریم هوای 
است.
رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر
در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

صفحه 2

Flying 2 times
weekly to

خروج مسی از فهرست  10ورزشکار
ارزشمند جهان

لیونل مسی ،ستاره بارسلونا از فهرست  10ورزشکار با ارزش دنیا که توسط نشریه
فوربس انتخاب شده اند ،خارج شد و جای خود را به فلوید میودر داد.
مسی در سال  2014با  12میلیون دالر ،در ردهی نهم با ارزشترین ورزشکاران جهان
بود ولی امسال حتی در لیست  10نفره نیز قرار نگرفته است....
صفحه 7
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یادداشت روز
صلح با چه گروهی؟
جواد ناجی

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
است برای آغاز مجدد گفتوگوهای صلح میان دولت
افغانستان و گروه طالبان ،با دولت افغانستان کمک کند اما
پاکستان نمیتواند همزمان هم طالبان را بکشد و هم آنها
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
بکشد ،صلح نمیکند .معاون سخنگوی اشرف غنی به
بیبیسی فارسی گفته است :دولت افغانستان با گروهی
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 نمیکند.
نواز شریف با این استدالل که پاکستان همزمان نمیتواند
طالبان را بکشد و هم آنها را به پای میز مذاکره حاضر
کند ،در واقع خواسته به دولت افغانستان بگوید انتظار تان از
پاکستان مضاعف است.
بنابر شواهد بسیار ،پاکستان یکی و از مهمترین حامیان
طالبان است .این کشور نه تنها پناهگاه امنی در خاک خود
برای طالبان فراهم کرده است بلکه از نظر نظامی و تبلیغات
و هزینه ،دستگاه استخباراتی پاکستان از همکاران اصلی
گروه طالبان برای ناامن کردن و بیثباتی افغانستان به
شمار میرود .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 دهها
مثال برجسته از این نوع؛ نشان میدهد که پاکستان نه تنها
حامی به تمام معنای گروه تروریستی طالبان به شمار میرود
بلکه این کشور برای اثبات عدم صداقت شان نسبت به
افغانستان حاضر است هر نوع سخنی در توجیه اعمال غیر
قابل پذیرش شان ارائه کنند .پاکستان هرگاه اگر بخواهد
همزمان میتواند طالبان را از پای دربیاورد و هم این گروه
را مجبور به گفتوگو با دولت افغانستان بکند اما واقعیت تلخ
این است که پاکستان ارادهی 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 صورتیکه حکومت وحدت ملی حاضر نیست با
قاتالن مردم افغانستان گفتوگو و صلح کند ،بحران موجود
و منازعه دیرپای در کشور را با چه گروه و چهگونه حل
خواهد کرد؟
سیدظفر هاشمی ،معاون سخنگوی غنی ،زمانی از عدم
تمایل ارگ نسبت به مصالحه با این گروه حرف میزند 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 گفتوگو حاضر کند .غنی حتا
برای اینکه 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 سخنگوی غنی از چه و کدام گروهی
حرف میزند؟ 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
گفتوگو نشست.
از نظر مردم افغانستان «گروهی که مردم افغانستان را
میکشد» طالبان است .اگر منظور هاشمی از صلح نکردن
حکومت وحدت ملی طالبان است پس اشرف غنی که در
یک سال گذشته با این گروه گفتوگو کرد ،از این پس با چه
گروهی وارد مذاکره و صلح خواهد شد؟

عاشورای امسال در فضای امن برگزار شد
اطالعات روز :شهروندان کشور از مراسم عاشور ،سالروز
شهادت امام حسین و  72از تن یارانش در رسارس کشور در
یک فضای امن بزرگداشت به عمل آوردند.
شهروندان کشور با رشکت در مساجد ،تکیهخانهها،
زیارتگاهها از این روز« ،پیروزی خون بر شمشیر»،
بزرگداشت و مراسم عزاداری برپا کردند.
زیارتگاه سخی در غرب کابل یکی از مناطق عمده تجمع
عزاداران و دستههای سین هزنی و نوحه خوانی بود .زیارت
ابوالفضل در مراد خوانی کابل که سه سال پیش در روز
دهم محرم شاهد حمله انتحاری بود ،امسال همه جادههای
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.
از سویی هم ،شامری از شهروندان کشور در کنار مراسم
عزاداری به اهدای خون اقدام کردند.
در این مورد شامری از بزرگان و علامی کشور از مردم
خواستند که بهجای قمه و تی غزنی خون اهدا کنند .در
روزهای گذشته نیز نهادهای مدنی مردم را تشویق میکردند
که خون اهدا کنند.
شامری از شهروندان کابل که در مراسم دهم محرم رشکت
کردهاند ،میگویند که پیام حرکت و قیام امام حسین این
است که در برابر بیعدالتی باید مبارزه کنیم.
عاشورای امسال با حضور پررنگ از همه اقشار جامعه ،از هر
مذهب و هر زبان بزرگداشت شد .شامری از مقامهای بلند

پایه دولتی با حضور در مساجد و تکیهخانهها در مورد پیام
قیام امام حسین سخرنانی کرند.
رییس جمهور غنی در مراسم عاشورا در مسجد نبی اکرم
(ص) در شهر کابل اشرتاک کرده و در سخرنانیاش 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».
همچنان در بلخ و والیتهای دیگر نیز از این روز
بزرگداشت شد.
عاملان دین در گردهمآیی در زیارتگاه حرضت امام علی
در شهرمزاررشیف بر وحدت و همگرایی مسلامنان تأکید
کردند.

نواز شریف:
م با طالبان مذاکره کنیم و هم آنها را بکشیم
نمیتوانیم ه 
اطالعات روز :نواز رشیف ،نخست وزیر پاکستان به تازگی
اعالم کرده که پاکستان حارض است تا به آغاز گفتوگوهای
دوباره صلح افغانستان با طالبان کمک کند.
گفتوگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان بعد از اعالم
خرب مرگ مال محمد عمر ،رهرب پیشین طالبان متوفق شد؛ اما
در روزهای اخیر گزارشها از آمادگی پاکستان برای کمک
به از رسگیری این گفتوگوها به نرش میرسند.
به نقل از بیبیسی ،آقای رشیف که در واشنگنت به رس
میبرد ،گفته است که او به رییس جمهور غنی گفته که
کشورش حارض است به آغاز دوباره گفتوگوهای صلح
کمک کند اما «منیتواند همزمان هم طالبان را بکشد و هم
آنها را به پای میز مذاکره بیاورد».
نخست وزیر پاکستان این اظهارات را روز جمعه 1 ،عقرب،
در جریان یک سخرنانی در مؤسسه صلح امریکا در
واشنگنت ابراز کرده است.
خرب مرگ مال عمر دقیقاً پیش از آن به نرش رسید که قرار

بود دور دوم گفتوگوهای صلح افغانستان و طالبان در 31
جوالی در پاکستان برگزار شود .وزارت خارجهی پاکستان
اعالم کرد که به علت خرب مرگ مال عمر ،دور دوم این
گفتوگوها مدتی به تعویق افتاده است اما تاکنون دور بعدی
آن برگزار نشد.
آمادگی پاکستان برای کمک به دور بعدی گفتوگوها در
حالیست که مقامهای حکومتی همواره و خصوصاً در
ماههای اخیر انتقاد شدید به پاکستان مبنی بر اینکه این کشور
از تروریستان حامیت میکند و پناهگاهای امن تروریستان در
این کشور وجود دارد ،وارد کردند.
این مقامها مدعی اند که اسناد دست داشته آنان نشان میدهد
گروههای شورشی مخالف دولت افغانستان در مناطقی در
خاک پاکستان پناه گرفتهاند و از آنجا حمالت خود را به
اهداف نظامی و غیر نظامی در کشور سازماندهی میکنند.
اما دولت پاکستان و سازمان اطالعات ارتش این کشور
همواره حامیت از گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان

را رد کردهاند در همین حال گفتهاند که آماده هستند از
نفوذی که بر این گروهها دارند ،برای پیرشفت روند صلح در
افغانستان استفاده کنند.
در همین حال پنج شنبه شب باراک اوباما ،رییس جمهور
امریکا و نواز رشیف ،نخست وزیر پاکستان در یک بیانیه
مشرتک در واشنگنت ،تأکید کردند که دو کشور همچنان
بر ادامه روند صلح در افغانستان متعهد هستند و از رهربان
طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح پایدار ،به گفتوگوی
مستقیم با حکومت افغانستان رو آورد.
آقای رشیف همچنان تأکید کرده که کشورش به هیچ
گروهی اجازه منیدهد تا از خاکش علیه کشور دیگری
استفاده کند و از کشورهای منطقه نیز خواست که سیاستی
مشابه در پیش گیرند.
دور اول گفتوگوهای مستقیم صلح میان حکومت و گروه
طالبان با حضور یک هیئت شورای عالی صلح در  15رسطان
سال جاری در مری پاکستان برگزار شد.

سخنگوی رییس جمهور:
با گروهی که مردم افغانستان را بکشد ،صلح نمیکنیم

اطالعات روز :سید ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی ریاست
جمهوری در واکنش به گفتههای اخیر نواز رشیف ،نخست
وزیر پاکستان گفته که پاکستان باید با متام تروریستان
برخورد یکسان داشته و افغانستان با گروهی که مردم کشور
را میکشند ،صلح منیکند.
به نقل از بیبیسی ،آقای هاشمی گفته که« :پاکستان
هامن برخوردی را که با گر وههای تروریستی که در داخل
پاکستان علیه دولت این کشور میجنگند ،دارد باید با
کسانی داشته باشد که علیه افغانستان اعالم جنگ میکنند
و حمالت تروریستی را در داخل شهرهای افغانستان انجام
میدهند».
آقای هاشمی افزوده که« :دولت افغانستان با گروهی 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 بربد ،صلح منیکند».
نواز رشیف ،نخست وزیر پاکستان روز جمعه 1 ،عقرب ،در
واشنگنت از اعالم آمادگی کشورش برای کمک به افغانستان
در از رسگیری گفتوگوهای صلح افغانستان با گروه طالبان
خرب داده و در ضمن گفته که پاکستان «منیتواند همزمان
هم طالبان را بکشد و هم آنها را به پای میز مذاکره بیاورد».
این اظهارات در حالی صورت میگرد که روابط اسال مآباد
و کابل در ماههای اخیر به شدت تیره شد ،هرچند در آغاز
تشکیل حکومت وحدت ملی با سفرهای متعدد رییس
جمهور غنی به پاکستان و سفرهای مقامهای پاکستانی به
کابل رابط دو جانب گرم بود ،اما پس از حمله انتحاری در
شاه شهید کابل ،رییس جمهور و رییس اجرایی ،پاکستان

را متهم کردند که این کشور تاکنون مکان امن برای
تروریستان است.
عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی در مراسم روز عاشورا ،اعالم
کرد که پیامش به کسانی که افغانستان مزدور میخواهند این
است که«:این ملت هیچگاه مغلوب نخواهد شد».
آقای عبدالله گفت ،مداخالت خارجی که موجب کشتار
مردم کشور میشود ،باید قطع شوند و مردم افغانستان
توانایی مقابله با آنرا نیز دارد .به گفتهی او« ،با حامیت و
تشویق تروریسم ،این کشورها در افغانستان به چیزی دست
منییابند و ناکام خواهند شد».
هرچند رییس اجرایی از کشور مشخص نام نگرفت؛ ظاهرا ً
مخاطب او پاکستان است که همواره در این زمینه مورد
انتقاد مقامهای حکومت قرار گرفته است.

مرکل:
تصمیم واشنگتن در مورد افغانستان برای اردوی آلمان اهمیت دارد
اطالعات روز :انگال مرکل ،نخست وزیر
آملان پس از اعالم باراک اوباما مبنی بر
این که رسبازان امریکایی پس از سال
 2016نیز در افغانستان باقی خواهند
ماند ،گفته که این موضوع استقرار بیشرت
رسبازان اردوی آملان در افغانستان را
ظاهرا ً ممکن میسازد.
به نقل از دویچه ویله ،خانم مرکل شام
روز جمعه 1 ،عقرب ،در شهر زاربروکن
آملان گفته«:اینکه ایاالت متحده امریکا
حضور نظامی خود در افغانستان را تا بعد
از سال  ۲۰۱۶متدید کرده است ،اهمیت
زیادی دارد .این مسئله برای باقی ماندن
بیشرت رسبازان آملانی و متحدان دیگر در
افغانستان بسیار مهم است».
در همین حال مرکل با اشاره به نیازمندی
عاجل برای رفع انگیزههای فرار شهروندان
کشور گفته« :ما به این ترتیب به مردم
افغانستان نشان میدهیم که ما آنها را

فراموش منیکنیم ،بلکه ما آنها را در
وطن شان حفاظت میکنیم».
براساس برنامه قبلی ناتو ،کشورهای عضو
این سازمان کاهش واضح قطعات شان در

کشور را در بهار سال  ۲۰۱۶میالدی درنظر
گرفته بودند.
باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا در 23
میزان در کاخ سفید در صحبت با رسانهها

تصمیم جدیدش در مورد حضور نیروهای
امریکایی بعد از سال  2016در افغانستان
را اعالم کرد و گفت که او تصمیم گرفته
تا روند خروج نیروهای آمریکایی از
افغانستان تا پایان سال  ۲۰۱۶کندتر شود
و  ۵۵۰۰نظامی این کشور پس از این سال
در افغانستان باقی مبانند.
مارتین شیفر ،سخنگوی وزارت خارجه
آملان روز جمعه در برلین گفت« :ازینرو
خروج مشرتک نیروهای ما با قطعات
ایاالت متحده امریکا نه در سال ۲۰۱۵
و نه هم در سال  ،۲۰۱۶بلکه در زمان
نامشخصی پس از سال  ،۲۰۱۶صورت
خواهد گرفت».
در حال حارض بیشرت از  ۱۳۰۰۰رسباز ناتو
به منظور آموزش و مشورهدهی به نیروهای
امنیتی در کشور حضور دارند ۸۹۰ .رسباز
آملانی شامل این نیروها اند ،که بیشرت
آنها در شهر مزار رشیف مستقر اند.

باز هم در افغانستان
میبازیم؟
منبع :نیویارک تایمز /توماس جوسیلین و بیل روجیو
برگردان :حمید مهدوی

مال محمد عمر ،نخستین رهبر طالبان زمانی گفت:
«خدا به ما وعدهی پیروزی و امریکا به ما وعده
شکست داده است« ».پس خواهیم دید که کدام
یکی از این وعدهها تحقق خواهد یافت» .زمانی
که همقطارانش در تابستان سال جاری پذیرفتند که
مال عمر مرده است ،القاعده و گروههای وابسته به
آن در سراسر جهان این کلمات را بهخاطر آوردند.
امروزه در افغانستان ،هرچند اکثریت افغانها هنوز
از طالبان یا القاعده حمایت نمیکنند ،بیاعتنایی
گستاخانه مال عمر در برابر یک ابرقدرت آگاهانه به
نظر میرسد.
از اوایل ماه سپتامبر تاکنون ،طالبان شمال
افغانستان را درنوردیدهاند و ولسوالیهای بیشمار
و حتا مرکز والیت قندوز را ،به طور موقت ،تصرف
کردهاند .سازمان ملل تهدید طالبان به تقریباً نیمی
از  398ولسوالی را «باال» یا «شدید» تعیین کرده
است .در حقیقت ،با حساب ما ،بیش از  30ولسوالی
هم اکنون تحت کنترل طالبان قرار دارند و شورشیان
در حال حاضر مرکزهای والیات در شمال و جنوب
را تهدید میکنند.
رییس جمهور در مواجهه با این واقعیت تلخ تصمیم
گرفت  9800سرباز امریکایی را در سال  2016و
 5500تن را پس از آن در این کشور حفظ کند.
رییس جمهور با تغییر مسیر جنگ کار درستی انجام
داد؛ اما مشکل است این نیروی کوچک تغییری
بیاورد .سربازان امریکایی در حال حاضر نتوانستهاند
پیشرفت طالبان در افغانستان را خنثا کنند .آنها
توانستند طالبان را از قندوز بیرون برانند؛ اما صرف
دو هفته پس از حکومت دهشتافگن طالبان .این
امر نشان میدهد که به نیروی بیشتر ضرورت است،
نه نیروی کمتر.
رییس جمهور ،هفتهی گذشته زمانی که تصمیماش
را توجیه میکرد ،گفت که سربازان امریکایی
«مشغول دو مأموریت کوچک اما حیاتی  -آموزش
نیروهای افغانستان و حمایت از عملیاتهای ضد
تروریستی علیه بقایای القاعده – خواهند بود».
وی اضافه کرد« :ما همیشه میدانستیم که باید به
عملیات ضد تروریسم در آن منطقه برای سرکوب
هرگونه تجدید حیات شبکههای 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 آنها به شکل حیرت آوری  30مایل مربع مساحت
دارد ،رهبری کرده است .این عملیات چندین روز
دوام کرد و  63حمله هوایی را در بر داشت و بیش از
 200نیروی زمینی ،به شمول کماندوهای امریکایی

و افغان ،در آن شرکت داشتند .جنرال ویلسن شوفنر،
یکی از سخنگویان ارتش ،گفت« :ما بر یک
پناهگاه کالن القاعده در مرکز یک منطقه مرکزی و
حیاتی تاریخی طالبان حمله کردیم» .جنرال شوفنر
آن را «یکی از بزرگترین عملیاتهای مشترک
زمینی که تاکنون در افغانستان انجام دادهایم»،
توصیف کرد .دیگر تاسیسات مهم القاعده قبال در
گزارشهای مطبوعاتی شناسایی شدهاند.
حسام عبدالرؤوف ،معاون ارشد ایمن الظواهری رهبر
القاعده ،در یک پیام صوتی تایید کرد که رهبری ارشد
القاعده بیرون از شمال پاکستان نقل مکان کرده
است .این امر بر ارتش و سی.آی.ای که چهرههای
ارشد القاعده را در طول سال در افغانستان و جاهای
دیگر شکار کردهاند ،پوشیده نیست.
طالبان اتحاد مداوم شان با القاعده را پنهان
نمیکنند .در ماه اگست ،ایمن الظواهری با مال
اختر محمد منصور ،جانشین مال عمر ،اعالم
وفاداری کرد .مال منصور در عرض چند ساعت
بهصورت آشکار سوگند وفاداری ظواهری را پذیرفت
و اعضای گروه القاعده در سلسله مراتب طالبان
شامل اند .در واقع ،جنگجویان خارجی وابسته به
القاعده نقش مهمی را در حمله به رهبری طالبان در
قندوز بازی کردند.
ایاالت متحده در جنگهای [پس از] یازدهم
سپتامبر اشتباهات متعددی را مرتکب شد .پس از تار
و مار کردن طالبان و القاعده در اواخر سال ،2001
رییس جمهور جورج دبلیو بوش منابعی که برای
پایان دادن به این جنگ نیاز بود ،را به آن اختصاص
نداد .رییس جمهور اوباما با اعالم افزایش نیروها
در افغانستان در ماه دسامبر سال  2009کار درستی
انجام داد ،اما این افزایش کوتاه مدت بود .آنگونه
که آقای اوباما ادعا کرده است ،القاعده در جنوب
آسیا تقریبا «نابود» نشده است.
فکر نمیکنیم  5500سرباز کافی باشد .هیچ کسی
خواهان اشغال تمام عیار این کشور نیست .اما
نیرویی به تعداد  20تا  25هزار ،برای حمایت از
متحدان افغان ما بسیار بهتر خواهد بود و به آنها
در دفاع از مرکز چندین والیت به صورت همزمان و
جنگ با القاعده و طالبان در سنگرهای شان کمک
خواهد کرد.
در حالیکه بسیاریها باور دارند القاعده صرف روی
حمله بر غرب تمرکز دارد ،این گروه بخش بزرگی
از تالشهایش را به راه اندازی شورش اختصاص
داده است .این کلیدی است برای این که بفهمیم
این گروه چهگونه در چهارده سال گذشته قادر بوده
است به تکرار تولید مثل کند .القاعده افراد متمایل
به تروریستها را از استخر بزرگتر نیروهای شبه
نظامیای جذب میکند که برای بازگرداندن طالبان

شماره  936

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

رییس جمهور ...
خودتی!

به قدرت در افغانستان یا ایجاد دولتهای ملی
تندرو در جاهای دیگر میجنگند .بنابراین ،مأموریت
ایاالت متحده بزرگتر از آنی است که آقای اوباما
پیش بینی میکند .هواپیماهای بدون سرنشین و
حمالت ضدتروریستی گزینشی برای پایان دادن به
این تهدید کافی نیست.
القاعده و گروههای همفکر آن براساس افسانهای
ایجاد شدند که اتحاد جماهیر شوروی سابق در
افغانستان صرف به دلیل اعتقاد مجاهدین به خدا
شکست خورد .این امر به پاشیده شدن تخم نسلی
از جنگهای جدید و حمالت تروریستی کمک کرد؛
جنگها و حمالت تروریستیای که اکثرا مسلمانها
را هدف قرار دادهاند .در صورتی که افغانها مناطق
بیشتری را از دست بدهند ،گفتههای مال عمر
پیامبرگونه ظاهر خواهد شد و یک افسانهای جدید
که خشونت طالبان و القاعده را در سالهای آینده
تغذیه میکند ،متولد خواهد شد.
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در حالیکه بسیاریها باور
دارند القاعده صرف روی
حمله بر غرب تمرکز دارد،
این گروه بخش بزرگی از
تالشهایش را به راه اندازی
شورش اختصاص داده است.
این کلیدی است برای این
که بفهمیم این گروه چهگونه
در چهارده سال گذشته
قادر بوده است به تکرار
تولید مثل کند .القاعده افراد
متمایل به تروریستها را
از استخر بزرگتر نیروهای
شبه نظامیای جذب میکند
که برای بازگرداندن طالبان
به قدرت در افغانستان یا
ایجاد دولتهای ملی تندرو
در جاهای دیگر میجنگند.
بنابراین ،مأموریت ایاالت
متحده بزرگتر از آنی
است که آقای اوباما پیش
بینی میکند .هواپیماهای
بدون سرنشین و حمالت
ضدتروریستی گزینشی
برای پایان دادن به این
تهدید کافی نیست.

امام حسین (ع) امام سوم شیعیان و نواسهی حضرت رسول اکرم (ص)
است .رویداد کربال ،روایت ایستادگی امام حسین مقابل ظلم و استبداد
یزید ابن معاویه است .مسلمانان جهان هرساله دههی محرمالحرام و
مخصوص ًا روز عاشورا را عزادارای میکنند.
در عاشورای امسال ،رییس جمهور حکومت وحدت ملی ،آقای اشرف غنی
نیز شرکت نمود .وی لحظهی پشت میکروفون قرار گرفت تا پیام تسلیت
خود به مناسبت شهادت حسین (ع) را به مسلمانان افغانستان و جهان
برساند .وی در سخنرانی کوتاهش که از روی کاغذ میخواند ،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 ،صرف ًا اشتباه لفظی بود؟
نخیر! اشتباه لفظی نبود .اشرف غنی خودش میداند که به عنوان رییس
جمهور مملکت در مجلس عزاداری شرکت کرده ،وقتی او از روی کاغذ
خواند که «نواسهی خدا امام حسین» ،بایستی درک میکرد که اشکالی
در کار است و فوراً نسبت امام حسین (ع) و خدا را تصحیح میکرد .اما او
نکرد .چرا؟ چون اشرف غنی دچار توهم است .توهم اشرف غنی این است
که فکر میکند همهچیز را میداند ،در تمام بخشها ،متخصص است و
عنوان متفکر دوم ،عنوان واقعی است .خدا خیر ندهد نهاد یا گروهی را که
به این مجموعهی از استخوان و پوست و مو لقب دومین متفکر جهان را
اعطا کرده .اشرف غنی از وقتی این لقب را دریافت کرده ،خرش را پنجصد
متر باالتر از سطح زمین جوالن میدهد .همین مسئله باعث شد که اشرف
غنی یا متفکر متوهم ،در عاشورای امسال شرک بیاورد.
اشرف غنی شاید اولین بارش باشد که در مراسم عزاداری امام حسین
(ع) شرکت میکند اما اولین سالش نیست که نماز میخواند چون قبل
از رسیدن به ریاست جمهوری هم شاهد ادای نمازش بودیم .در تمام
نمازهای که ممکن است آقای متفکر متوهم بخواند ،سورهی اخالص
را میخواند .در سورهی اخالص(توحید) میخواند 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 ،چهطور
میتواند روز عاشورا برای خداوند نواسه بیاورد؟ حقیقت این است که اشرف
غنی ،هیچ چیزی در حوزهی دین و باورهای دینی نمیداند .اگر اشرف
غنی هر هفته یک جلسه با شورای علما دارد ،چیزی غیر از عوامفریبی
نیست.
از سوی دیگر ،این رییس جمهور متوهم مشاوری در امور دینی-مذهبی
دارد .شاید بیشتر از یک مشاور! حاال یکی از آقای اشرف غنی بپرسد
که این مشاور یا مشاورین را برای چه روزی استخدام کردهای؟ اص ً
ال از
خود این مشاورین باید پرسید که چه غلطی میکنید وقتی رییس جمهور
تان روز عاشورا ،امام حسین را نواسهی خدا میخواند؟ نکند اشرف غنی
شما را استخدام کرده که پوشک بچ ه تبدیل کنید؟! گیریم که مشاورین
دینی-مذهبی آقای رییس جمهور از زمان استخدام شان تا حاال در عزای
عمهی شان نشسته ،آیا خود اشرف غنی اینقدر عقل ندارد که امام حسین
(ع) را قبل از رفتن روی منبر امام حسین (ع) ،یکبار گوگل کند؟ عملکرد
پوپولیستی اشرف غنی مسلم است و فهم او در حوزهی دین ،ناقص .این
امر برای همه و از همه بهتر برای خود رییس جمهور آشکار است ،پیشنهاد
میکنم از این به بعد اگر قرار باشد در مناسبتهای دینی-مذهبی رفته
و سخن بگوید ،اول در مورد کسی یا چیزی که میخواهد سخن بگوید؛
یکبار گوگل کند یا الاقل از مشاورین دینی-مذهبی خویش بپرسد .این
کار عیب نیست ،بلکه جلوگیری از افتضاح میکند .او اولین بارش نیست
که خودش را مسخره میکند ،باری بیبی سمیه را بیبی نسیمه خوانده
بود .تمام رییس جمهورها تا آخرین قدرت تالش میکنند که دست از
تمسخر خود و مردم بردارند ،اما تداوم تمسخر بدست تو ،آیا به معنای
ناتوانی مطلقت نیست؟
با توهم به هیچجایی نمیرسی جناب رییس جمهور! متفکر بودنت
هم شبیه رسیدنت به ریاست جمهوری است ،حتا بدتر از آن! میدانم
مردمشناسی خواندهای ،اگر فرض بر این گرفته باشی که مردم افغانستان
همیشه فریب اقدامات عوامفریبانه و تیوریهای خیالی و میانتهیات را
میخورند ،باید بگویم که  ...خودتی نه مردم!
یکبار دیگر برایت پیشنهاد میکنم در مواردی که نمیفهمی ،گوگل
کن! این گوگل خودش به اندازهی تمام مشاورینت دانش دارد .حتا وقتی
میخواهی در مورد افزایش صادرات سخن بگویی ،یک بار در گوگل
جستوجو کن! حتا اگر معلومات ذخیره شده در گوگل درست نباشد،
حداقل بهتر از این است که هوایی حرف بزنی! اگر دست از توهم
برنداشتی ،مطمئن باش در عاشورای سال بعد ،به مردم افغانستان قول
صادرات امام حسین (ع) را خواهی داد.
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توزیع تذکره الکترونیکی به یکی از بحثهای داغ و تنشزا در
کشور بدل شده است .دو سال پیش طرح توزیع تذکرههای
الکترونی توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد
و چندی پیش رییس جمهور اشرف غنی  28اسد ،سالروز
استقالل کشور را آغاز این روند ملی خواند .اما این روند نه
تنها آغاز نشد بلکه از قطع شدن کمکهای خارجی به این
اداره نیز گزارش داده شده است .توزیع تذکره الکترونیکی
با چالشهایی چون :ذکر قومیت شهروندان ،دخالتهای
سیاسی و مذهبی به تعویق افتاد.
چالش اصلی اما در برابر این روند ملی ،وجود فساد اداری در
اداره توزیع تذکرههای الکترونی خوانده شد .فساد اداری در
روند استخدام منابع بشری این پروژه باعث نگرانی اعضای
مجلس نمایندگان ،رهبران احزاب سیاسی ،جامعه مدنی و
رهبری حکومت وحدت ملی شد .ریاست جمهوری افغانستان
برای بررسی همه جانبهی روند استخدام منابع بشری و
قراردادهای بزرگ این پروژه« ،کمیته مستقل مشترک
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» (که در ادامه تنها
کمیته ذکر میگردد) را موظف نمود تا وجود فساد را در این
پروژه بررسی کند.
این کمیته پس از بررسی و تحلیل ،نادیده گرفتن قانون
کارکنان خدمات ملکی در پروسه استخدام ،معافیت
مداخلهگران قدرتمند دولتی؛ اعضای پارلمان و سایر
اشخاص منتفذ و عدم توجه به تطبیق قانون تدارکات  را از
جمله چالشهای عمدهی این پروژه خواند .یافتههای این
کمیته نشان میدهد که استخدام  %70افراد بهصورت غیر
قانونی صورت گرفته و در پروسه قراردادهای انجام شده با
موسسه «نارنج گروپ» و کمپنی  GTRاز جمله مواردی است
که وجود فساد گسترده را تایید میکنند.
استخدام
در فرمان شماره  4 ،6677دلو  1391ریاست جمهوری آمده
که ...« :تقرر پرسونل مورد نیاز پروژه متذکره از طریق رقابت
آزاد با در نظر داشت شفافیت ،لیاقت و وطندوستی افراد»
صورت بگیرد.
اما یافتههای این کمیته نشان میدهد که در روند استخدام
کارمندان این پروژه نه تنها لیاقت و رقابت آزاد رعایت نشده
بلکه اسناد و مدارک و نیز مصاحبهها نشان میدهند که تقریبا
 %33از کارمندان تذکره الکترونیکی در یک روند رقابتی سالم
استخدام شده و بقیه این حکم را نقض کردهاند.
همچنان در فرمان شماره  45مورخ  5اسد  1391ریاست
جمهوری آمده است ...«:مقامات عالی رتبه و کارکنان
دولتی از مداخله ،سفارش و وساطت در پروسه و استخدام
کادرها اجتناب ورزند».
اما یافتههای این کمیته نشان میدهد که این فرمان ریاست
جمهوری از طرف اعضای پارلمان ،مسئوالن وزارت امور
داخله و برخی رجال برجسته نقض شده است .چنانچه که
یک متنفذ کشور تا  70تن را به این اداره معرفی نموده است.
در روند استخدام کارکنان اداره توزیع تذکرههای الکترونیکی
نیز نه تنها طرزالعمل ویژه وجود نداشته و قوانین نافذه رعایت
نشده ،بلکه افراد بهصورت غیر قانونی نیز استخدام شدهاند.
یافتههای این کمیته نشان میدهد که استخدام چند عضو
یک خانواده از اقارب و نزدیکان مقامهای عالی رتبه وزارت
امور داخله و وکالی پارلمان در پروسه به صورت معمول به
مالحظه رسیده است .یافتههای این کمیته نشان میدهد
که دهها فرد غیر مسلکی و فارغان صنف  12در پُستهای
مسلکی و تخصصی بدون در نظر داشت رقابت آزاد استخدام
شدهاند.
یافتههای این کمیته نشان میدهد که از مجموع 5000
اشتراک کننده در خیمه لوی جرگه برای امتحان رقابتی جهت
استخدام ،تنها  321تن به شیوهی رقابتی استخدام شدهاند.
همچنان این کمیته گفته است که به تعداد  519تن از
کارمندان اداره تذکره الکترونیک بر اساس پیشنهاد این
اداره و منظوری وزیر اسبق وزارت امور داخله به صورت
مستقیم استخدام شدهاند .بعد از سپری شدن یک مقطع
زمانی ،مسئوالن این اداره فرصتهای ساختگی و فریبنده
رقابتی را مساعد ساخته و این افراد را وارد پروسه امتحان
نموده ،بهصورت دایمی استخدام کردهاند .اما دلیل این کار
را مسئوالن این اداره عجله در موضوع و بعضا اعمال نفوذ،
خواندهاند .یافتههای کمیته نشان میدهد که در استخدام
افراد به این شیوه ،مداخله مقامهای وزارت داخله ،وکالی
پارلمان و رجال برجسته داخل و بیرون نظام نقش داشته
است .همچنان از نام و روش استخدام رقابتی در این اداره،
فوقالعاده استفاده سوء شده است .بهطور نمونه سه خواهر
و برادر استخدام شده ،همه فرزندان یک تن از اعضای
مجلس سنای کشور است که مبین ناکامی این اداره مبنی بر
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استخدام به صورت رقابت آزاد میباشد.
همچنان  28تن براساس اوامر مستقیم وزیر امور داخله و
معینان این وزارت برخالف حکم ریاست جمهوری و بدون
طی مراحل امتحان و مصاحبه ،مقرر شدهاند.
قراردادها
این کمیته در بخش قراردادها ،سه قرارداد مهم این پروژه را
مورد بررسی قرار داده است که در ضمیمهی مکتوب ریاست
جمهوری تذکره رفته و عبارت اند از قرارداد  101میلیون
دالری با کمپنی  ،GTRقرارداد آگاهی عامه به ارزش 500
هزار دالر امریکایی با کمپنی «اورنج گروپ» و قرارداد امور
استخدام و تدارکات اداره تذکره الکترونیکی با .IOM
عمدهترین قرارداد ،قرارداد وزارت مخابرات و تکنالوژی با
کمپنی  GTRبه ارزش  101میلیون دالر امریکایی است که
بخش ایجاد سیستم و تدارکات افزار و ماشین آالت مورد  
ضرورت پروژه را در بر میگیرد .با توجه به تخنیکی بودن
ابعاد بیشتر این قرارداد ،این کمیته نتوانسته بررسی الزم را
انجام داده و آسیب شناسی کند .معینیت  ITوزارت مخابرات،
 partنمبر وسایل و تجهیزات را به نسبت معاذیر تخنیکی در
اختیار هیئت قرار نداده است تا این هیئت قیمت واقعی آنرا
بررسی میکرد.
اما این کمیته در مورد قرارداد دومی با «اورنج گروپ» در
بخش آگاهی عامه که شامل تهیه بلبوردها ،اعالنات،
درامههای رادیویی و تلویزیونی و تهیه کنفرانسها میشود  ،
نوشته است« :تدارکات این قرارداد با استفاده از منبع واحد
صورت گرفته است .اسناد این قرار دان نشان میدهد که
یکبار پیشنهاد عقد این قرار داد از سوی کمیسیون خاص
تدارکات بدلیل استفاده از منبع واحد رد شده است .اما در
پیشنهاد دوم به رغم این که هیئت ارزیابی در اسناد آن کدام
دلیل قناعت بخشی را برای استفاده از این شیوه نیافت ،از
سوی کمیسیون خاص تدارکات به تاریخ  24جدی 1392
منظور شده است .برخی اسناد الزمه قرارداد ناقص بوده و
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هیئت کمیته ارزیابی و نظارت میگوید بعد از مطالعه و تحلیل اسناد قراردادهای
فوقالذکر دریافته که در روند تدارکات و خریداریهای اداره تذکره الکترونیک
کاستیهای وجود دارند که فرصتهای فساد اداری را مساعد میسازد و اسنادی که
به مالحظه هیئت ارزیابی رسیدهاند ،بهصورت کل بیانگر وجود فساد اداری در روند
تدارکات این اداره میباشند.
ازریابی نشان میدهد که قوم گرایی ،تبعیض و جدالهای سیاسی و قومی دست به
گریبان اداره تذکره الکترونیکی است .شیوههای استخدام در این اداره که معموالً بدون
در نظر داشت معیارهای اسناد تقنینی در این راستا میباشد ،به شدت در معرض فساد
قرار گرفته است .همچنان تفسیرهای خود سر از مواد قانون تدارکات فرصتهای فساد
مالی در قراردادها را مساعد نموده است.

سند استدالل استفاده از شیوه تدارکاتی منبع واحد را هیئت
از میان اسناد قرارداد بدست آورده نتوانست».
در بخش سوم که قرارداد با  IOMرا شامل میشود ،قرارداد
امور تدارکاتی و استخدام منابع بشری وزارت امور داخله با
دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت به تاریخ  1سپتامبر 2014
در دو مورد مشخص که شامل استخدام کارمندان و تدارکات
اجناس مورد نیاز اداره میشود ،عقد شده است15.65 .
میلیون دالر امریکایی بودجه این قرارداد است که از طرف
اتحادیه اروپا و اداره انکشاف امریکا تمویل شده است.
دفتر  IOMدر مقابل انجام این قرار داد  %7کمیشن از بابت
مصارف اداری از مجموع پول انتقال شده اخذ مینماند.
براساس این قرارداد  IOMمکلف است تا پروسه استخدام
منابع بشری اداره تذکره الکترونیکی را به صورت رقابتی و
شفاف انجام بدهد و اشخاص واجد شرایط را استخدام کند.
و همچنان این کمپنی خریداریهای اداره تذکره الکترونیک
را به شیوههای تدارکاتی شفاف و با قیمت مناسب انجام
دهد.
در یافتههای کمیته آمده است که اسناد تدارکاتی نشان
میدهند که تا امروز حدود  22نوع جنس مورد ضرورت این
اداره از سوی  IOMخریداری شده است .اسناد بدست آمده
نشان میدهند که اجناس تدارک یافته از سوی موسسه
مذکور در مطابقت با نرخ بازار حدود  %20-10افزونتر
میباشد.
در یافتههای این کمیته آمده است« :سندی که ضمیمه
مکتوب شماره  182مورخ  20جوازی  1394اداره امور
ریاست جمهوری به کمیته نظارت و ارزیابی و اداره عالی
مبارزه با فساد اداری ارسال شده است ،ادعای حیف و میل
حدود  %60ارزش اجناس خریداری شده صورت گرفته است.
همچنان در گزارشی که علیه اداره تذکره الکترونیکی ارائه
شده بود ،از خریداری هر کامپیوتر به قیمت  $1600دالر یاد
شده است .در حالیکه کامپیوترهای دارای مشخصات D ell

   cpu, intel i7 3521 laptop inspironبه قیمت $980دالر
امریکایی خریداری شدهاند .اما در لیستی که  IOMبه این
اداره خریداری نموده است ،به مالحظه هیئت رسیده و
بیانگر تفاوت حدود  %15بلندتر از نرخ بازار است».
نتیجه
این کمیته گفته است که عدم موجودیت طرزالعمل مدون
استخدام در این اداره و نادیده گرفتن قانون کارکنان خدمات
ملکی ،فرمان و حکم مقام ریاست جمهوری ،نبود میکانیزم
تفتیش عملکرد در روند استخدام و نداشتن معیارهای نظارتی
موثر و نیز رهبری ضعیب در رأس این اداره ،از آسیبهای
بوده که فرصت استخدام غیر شفاف و مملوء از فساد را برای
مسئوالن این اداره فراهم کرده است.
هیئت کمیته ارزیابی و نظارت میگوید بعد از مطالعه و تحلیل
اسناد قراردادهای فوقالذکر دریافته که در روند تدارکات و
خریداریهای اداره تذکره الکترونیک کاستیهای وجود دارند
که فرصتهای فساد اداری را مساعد میسازد و اسنادی که
به مالحظه هیئت ارزیابی رسیدهاند ،بهصورت کل بیانگر
وجود فساد اداری در روند تدارکات این اداره میباشند.
ازریابی نشان میدهد که قوم گرایی ،تبعیض و جدالهای
سیاسی و قومی دست به گریبان اداره تذکره الکترونیکی
است .شیوههای استخدام در این اداره که معموالً بدون در
نظر داشت معیارهای اسناد تقنینی در این راستا میباشد ،به
شدت در معرض فساد قرار گرفته است .همچنان تفسیرهای
خود سر از مواد قانون تدارکات فرصتهای فساد مالی در
قراردادها را مساعد نموده است.
هیئت ارزیابی و نظارت ادعا میکند که در بخشهای
مختلف این اداره بهویژه در راستای استخدام منابع بشری و
قرارداد نه فقط معروض به فساد بلکه با فسادگسترده روبهرو
است .اما یگانه خوشبینی که فعالً در پروسه وجود دارد،
آمادگیهای الزم برای توزیع تذکره الکترونیک است که
شامل سیستم فعال و افرازکاری الزم ،میباشند.
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عصای سفید؛
راهنمای زندگی نابینایان افغانستان
یادداشتهایسخیدادهاتف

گزارش از :کبیر دریاوش
سیزده سال قبل ،دانشآموزی  9سالهای در روز فراغتش از
صنف پنجم در اثر برخورد با یک انفجار ،بیناییاش را از دست
داد .رحیم حاال  22سال سن دارد و دانشآموز صنف هفتم لیسه
مسلکی نابینایان است .در زمان بینایی ،سرخِ ،
رنگ دلخواه
او بود .دوست داشت لباس سرخ بر تن کند و اتاقش و وسایل
مورد استفادهاش به رنگ سرخ باشد .اما پس از ورود به دنیای
نابینایی ،دیدن و به ویژه تماشای رنگ سرخ ،برای او به یک
آرزو مبدل شد .اکنون رحیم گاهگاهی و اکثرا ً شبها ،به تپههای
بلندی که در روزگار بیناییاش به آنجا میرفت ،قدم میزند و
میکوشد تا زیباییهای اطرافش را درک کند.
خانوادهاش ،رحیم را برای تداوی به پاکستان برد؛ داکتران
پاکستانی اما نتوانست بینایی رحیم را برگرداند .رحیم به من
میگوید :چشمانم را میبندم و به روزهای گذشته بر میگردم؛
لحظههایی که خوشترین لحظات زندگیام بود.
او میگوید :آرزوهای انسان مانند برف است که با درخشش
خورشید آب میشود .رحیم آسمان را ابری آرزو میکند تا آفتاب
هرگز طلوع نکند؛ زیرا در دنیای نابینایی ،شاهد مرگ آرزوهایش
نباشد.
رحیم ،رفقایی دارد .وقتی کنار هم مینشینند ،رازهای دلشان
را با یکدیگر در میان میگذارند .آنان قصه میکنند ،از اینکه
زندگیشان چه شکلی داشت ،چه شد و حاال چهگونه است .به
این میاندیشند که در آینده چه کسانی باشند و در فردا و پس
فردا ،چهگونه با وجودی که نابینا اند به خود ،خانواده و وطنشان
خدمت کنند.
رحیم نابینا عصای سفید رنگی را با خود حمل میکند .عصای
سفید ،سمبولی است برای رهنمایی نابینایان؛ نشانهای مانند
چراغ ترافیک که در تمام نقاط جهان ،هرگاه نابینایی آنرا با خود
داشته باشد ،مورد احترام قرار میگیرد .در جادهها ،هنگامی که
رانندگان با کسانی بر میخورند که عصای سفید در دست دارند،
توقف میکنند تا آنها از جاده رد شوند .همچنین  15اکتوبر به
روز عصای سفید نام گذاری شده است که در تمام دنیا و به
شمول افغانستان همه ساله از آن تجلیل میشود.
رحیم کتابهایی را با خط بریل (خط خاص نابینایان) در
بخشهای عقاید ،صرف ،حدیث و تفسیر تا اکنون مطالعه کرده
است .خط بریل ،نوع خاصی از ِ
خط است که با انگشت خوانده
میشود .مخترع این خط ،لویس بریل بود .پدر بریل ،نعل اسپ
میساخت و آهنگر بود .پس از آنکه بریل نابینا شد ،در حالت
نومیدی به دنبال راهی میگشت تا در دنیای نابینایی بتواند
بخواند و بنویسد .یک روز که در ساحل نشسته بود و با خود
فکر میکرد ،مانند سیبی که انشتین را به تفکر عمیق فرو برد،
درشتی ریگ ساحل ذهن او را به خود جلب کرد .بریل با استفاده
از این ویژگی موفق شد تا خط بریل را اختراع کند .خط بریل،
در ابتدا دارای هشت نقطه بود ،اما اکنون شش نقطه دارد؛ شش
نقطهی برجسته ،که تمام الفباهای موجود در دنیا با آن نوشته و
خوانده میشود.
رحیم میگوید ،مردم نباید نسبت به معلوالن با دید ترحم
نگاه کنند .به باور او ،معلوالن نیازی به ترحم ندارند و نگاه
ترحمانگیز به آنان ،نه تنها برای شان مفید واقع نمیگردد ،بلکه
باعث آزردگی خاطرشان نیز میشود .رحیم میافزاید ،کمک و
همکاری با معلوالن میباید بر اساس عاطفه بشری باشد ،نه
از روی ترحم.
مانند رحیم ،نابینایان زیادی در افغانستان زندگی میکنند.
نابینایانی که برخی شان نابینا به دنیا آمدهاند و برخی دیگر شان در
اثر جنگ ،انفجار و انتحار بیناییشان را از دست دادهاند .بر بنیاد













چه میفروشید؟

تخمین سازمان صحت جهانی 450 ،هزار فرد نابینا و یکونیم
میلیون نفر با دید ناقص در افغانستان وجود دارد .همچنان با
وجودیکه در مورد تعداد نابینایان در افغانستان سروی جدیدی
انجام نشده است ،اما بنابر سروی مؤسسه انترنشنل اندی کپ،
در حال حاضر به تعداد  800هزار تن در افغانستان از بینایی
چشم برخوردار نیستند.
در این میان ،لیسه مسلکی نابینایان کانون گرم آموزشی و تربیتی
برای شهروندان روشندل است؛ لیسهی که به تعداد  200دانش
آموز دختر و پسر نابینا در آن مصروف آموزش است و در داراالمان
شهر کابل موقعیت دارد.
لیسه مسلکی نابینایان دارای سه بخش است؛ تعلیمات اسالمی
و حفظ قرآن کریم ،تعلیمات عمومی و آموزشهای حرفهای.
دانش آموزان بخش آموزشهای حرفهای لیسه مسلکی
نابینایان ،مهارتهای مانند خیاطی ،جاکت بافی ،کمپیوتر،
جول بافی ،چوکی سازی و موسیقی را فرا میگیرند .عالوه بر
این ،دانش آموزان این لیسه ،از صنف نهم الی صنف دوازدهم
مضامین حقوقی و روانشناسی را نیز آموزش میبینند.
در لیسه مسلکی نابینایان مضمونی تدریس میشود ،به نام
موبولیتی (جهتیابی نابینایی) .هدف خاص از تدریس این
مضمون این است تا به نابینا کمک کند که چهگونه خود را با
محیط اطرافش همآهنگ کند .در این مضمون ،عصای سفید و
روشهای استفاده از آن نیز درس داده میشود .روشهای مانند
اینکه نابینایان چهگونه به کمک عصای سفید در موتر سوار
شوند و چهگونه از آن پایین گردند .این درس به نابینایان کمک
میکند تا با آموزش روشهای درست استفاده از عصای سفید،
به صورت آزادانه در شهر گشت و گذار کنند ،بدون اینکه کسی
دستشان را بگیرند.
دانش آموزان لیسه مسلکی نابینایان  -در جریان آموزش ،با
مهارتهای خواندن و نوشتن مجهز میشوند .آنان از صنف اول
در مضمون اساسات نابینایی ،خط بریل را فرا میگیرند .دانش
آموزان لیسه مسلکی نابینایان وسایل مختلف آموزشی در اختیار
دارند و آموزش خط بریل را با ( )select stylesآغاز میکنند که با
آن میتوانند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند .پس از این مرحله ،با
ماشین بریلر آشنا میشوند و راههای استفاده از آن را میآموزند.
این ماشین در افغانستان یافت نمیشود و کمککنندگان خارجی
لیسه مسلکی نابینایان ،آنرا برای دانش آموزان این لیسه تحفه
داده است .تفاوت میان فارغان مکاتب بینایی و نابینایی در امر
خواندن و نوشتن این است که در مکاتب بینایی ،خط بینایی
آموزش داده میشود و در مکاتب نابینایی ،خط بریل .در لیسه
مسلکی نابینایان مطبعهی فعالیت دارد که توانسته تمام مواد
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آموزشی وزارت معارف را از خط بینایی به خط بریل ترجمه کند
و آنرا در اختیار استادان و دانشآموزان این لیسه قرار دهد.
فارغان لیسه مسلکی نابینایان به صورت جداگانه و اختصاصی در
امتحان کانکور شرکت میکنند .برای آمادگی در امتحان کانکور،
آنان از فایلی استفاده میکنند که تمام سوالها در آن به شکل
صوتی ثبت شده و جواب داده شده است .در امتحان کانکور
نابینایان ،برای هر دانش آموز یک ممیز از سوی دانشگاه کابل
در نظر گرفته میشود .آنان سوالها را میخوانند و نابینایان به
گونه شفاهی به آن پاسخ میدهند .لیسه مسلکی دانش آموزان
به فارغان این لیسه و بهویژه دانش آموزان بیبضاعت در
تهیه فایل ،کاغذ و سایر مواد همکاری میکند تا آنان بتوانند
به تحصیالت شان ادامه دهند .اغلب آموزاگان لیسه مسلکی
نابینایان از سواد تخصصی تا سویههای لیسانس و ماستری
برخوردار اند .قریب  90فیصد آموزگاران و اغلب پرسونل اداری
این لیسه ،نابیناست .تعدادی از فارغان لیسه مسلکی نابینایان
از دانشگاه کابل فارغ گردیده و اکنون در همین لیسه به عنوان
آموزگار ایفای وظیفه میکنند .شماری دیگر از فارغان لیسه
مسلکی نابینایان که در حدود دوازده تن میباشند ،فعال در
دانشگاه کابل مصروف تحصیل اند.
یک تن از کارمندان لیسه مسلکی نابینایان در کابل میگوید،
دانش آموزان لیسه مسلکی نابینایان از نداشتن وسایل آسایشی
رنج میبرند .کمکاری و عدم توجه دولت و بهویژه نهادهای
مسئول در این مورد به حدی است که لیسه مسلکی نابینایان
شهر کابل به دلیل نداشتن لیلیه ،ظرفیت جذب دانشآموزان
نابینا از سایر والیات افغانستان را ندارد .او میافزاید ،با وجود
تالشهای که از سوی مدیریت لیسه مسلکی نابینایان برای
رفع این احتیاج صورت گرفته ،اما این تالشها هیچ نتیجهای تا
اکنون در پی نداشته است .تنها در این اواخر ،تعدادی از وسایل
مورد نیاز  لیسه مسلکی نابینایان را دولت خریداری کرده است؛
اما بیشتر وسایل و ممد درسی این لیسه ،از سوی دولت نه ،بلکه
از سوی نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی تهیه شده است.
در چهارراهیهای ترافیکی کشورهای توسعه یافته ،زنگی پخش
میشود که به نابینایان رنگ چراغهای ترافیکی را به گونه
صوتی بیان میدارد .نابینایان به کمک این زنگ میتوانند موقع
چراغ سبز را بدانند و از جادهها عبور کنند .در پیادهروهای این
کشورها عالیم خط بریل وجود دارد که نابینایان میتوانند آنرا
با پاهای شان لمس کنند و از آن برای راه رفتن استفاده کنند.
در افغانستان اما ،با وجودی که  13سال از تأسیس دولت جدید
گذشته است ،توجه چندانی به شهر تاریک نابینایان ،حتا از
سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است.

همهی ما شنیدهایم (از معلمان و بزرگان خود) و
دیدهایم (در کتابچههای مشق و کتابهای مکتب)
که «هر که مکتب رفت آدم میشود ،نور چشم خلق
عالم میشود» .در اینجا آدم شدن کیفیتی امتیازآور
است که از طریق کسب دانش حاصل میشود و برای
فرد همچون سرمایهیی عظیم عمل میکند .به این معنا،
که اگر شما مایهیی درخور از دانش کسب کنید ،این
برای شما سرمایهیی میشود .چرا که به دانش شما
«نیاز» خواهد بود و همانگونه که نور در چشم مردم
عزیز است ،چون راه را برای شان روشن میکند،
دانش شما نیز عزیز خواهد شد .طبیعی است که وقتی
شما چراغ دانش تان را پیش پای خلق میگذارید ،آنان
ِ
«عوض معادل» برای
نیز در برابر این خدمت شما یک
شما میدهند و به اصطالح بازاریتر آن جنس مورد
نیازی را که شما عرضه کردهاید« ،میخرند» .با این
حساب ،دانش شما برای شما یک «سرمایه» است،
چون در بازار تعامل اجتماعی ظرفیت مبادالتی دارد
و شما میتوانید با عرضه کردن آن به این بازار دانش
بدهید و در عوض چیزی را که به معیشت و حیات
شما و خانوادهی شما کمک میکند ،بگیرید .به بیانی
دیگر ،دانش شما کاالیی قاب ِل داد-و-گرفت است و
سرمایهیی سودآور .پس خوب است که همیشه در پیِ
کسب دانش باشید و فرزندان و اعضای خانوادهی تان
را تشجیع کنید که از پیِ این سرمایهی شریف بروند.
اما سوال این است:
چه گونه دانشی سرمایه است و آدم را کامگار میکند؟
مردم برای یافتن پاسخ به این سوال غالبا به تجربهی
اجتماعی خود رجوع میکنند تا ببینند در میان
ْ
«حاصلخیز»تر است.
رشتههای دانش چه رشتهیی
در افغانستان امروز ،آنچه مسلم است این است
که «توزیع کنندگان دانش» یعنی معلمان قدر و
قیمت چندانی ندارند .و این معنایش این است که
ِ
جنس دانش
در بازار تعامل اجتماعیای که در آن
عرضه میشود ،سعی کنید از جملهی توزیع کنندگان
نباشید .چرا؟ برای اینکه در این کشور آنچه شما
عرضه و توزیع میکنید ،مهم نیست .مهم تصمیمی
است که دستگاه قدرت در بارهی جنس توزیع شدهی
ما میگیرد .مثال اگر شما به دو نفر «دانش اقتصاد»
آموزانده باشید ،و یکی از این دو نفر به وزارت مالیه
برود و دیگری شغل معلمی را برگزیند ،دستگاه
قدرت به اولی ماهانه  ۳۵۰هزار افغانی معاش میدهد
و به دومی ۳هزار افغانی .این یعنی اینکه معلم نشوید،
کارمند وزارت شوید .نور چشم خلق عالم نشوید،
نور چشم فالن وزیر و رییسی شوید که بر خزانهی
مملکت نشسته.
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شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت  :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
عبدالشهید ثاقب
ما بیرون را ننگریم و قال را
رییس جمهوری ،با وجود ادعاهای بلند و باالیش ،در زمینه مسایل
دینی بی سواد است .او با وجود آنکه بارها ادعا کرده که در کنار
تحصیالت دیگر ،چندگاهی در مدارس دینی پاکستان نیز زانوی
تلمذ زده و سیرت نبی آموخته است ،اما سخرنانی امروز او ﺩﺭ مراسم عاشورای حسینی نشان
داد که از کوچه علوم دینی ﻫﻢ نگذشته و با اصول و مسلامت الهیات اسالمی ﻧﻴﺰ آشنایی
ندارد .او در سخرنانی امروز در حالی امام حسین را «نواسه خدا» خواند که قرآن عظیم
الشان در سوره «اخالص» باری تعالی را با تعبیرهای چون «مل یلد و مل یولد» یاد میکند.
او حداقل اگر تنها با این سوره نیز آشنایی میداشت ،از ایراد چنین سخنی پرهیز میکرد .به
هر صورت ،سخن او در باب امام حسین حاکی از بی سوادی او در باب مسایل دینی است،
اما نشان دهنده بیعالقگی او نیست .اشرتاک او در مراسم حسینی ،عزم او را برای ایجاد
یک جامعه همدیگرپذیر و تکرثگرا نشان میدهد .در عرصی که گروههای بنیادگرا در پی
ایجاد شقاق و نفاق مذهبی هستند و میخواهند تخم تفرقه و جنگهای فرقهای را در میان
اهل تسنن و تشیع افغانستان بپاشند ،باید مشارکت رییس جمهوری در این مراسم را به فال
نیک گرفت و از کنار اشتباهاتش گذشت .او اگرچه در این نشست سخن بیهوده و ناسنجیده
گفته است ،اما با مشارکت خود در مراسم عاشورای حسینی نیت نیک خود را برای ایجاد
یک جامعه تکرثگرا و همدیگرپذیر و برای تحکیم زندگی مساملت آمیز میان شیعه و سنی به
منایش گذاشته است.
هامن داستان موسی و شبان است؛ موسیای که اهل تنزیه بود و شبانی که سخنان کفرآلود
میگفت و خشم او را بر میانگیخت:
گفت موسی :حال خیره رسشدی!
خود مسلامن ناشده کافرشدی!
این چه ژاژاست و چه کفرست و فشار
پنبهای اندردهان خود فشار!
تا اینکه رسانجام وحی آمد سوی موسی از خدا
...
ما برون را ننگریم و قال را
مادرون را بنگریم و حال را


Malek Sitez
امروز صحبتی داشتم با ایوان نیلسن یکی از فرستادههای اتحادیهی
اروپا برای حل بحران سوریه .ایوان را که از پانزده سال پیش
میشناسم در کافهیی نزدیک میدان «تکسیم» استانبول مالقات
کردم .ما هر دو سالهای  2002و  2004در مالوی و افریقای
جنوبی باهم یکجا کار میکردیم.
ایوان نیلسن در جمع هیئتی ،هفتهی پیش با پوتین مالقات کرده است .پوتین در این مالقات
گفته است ،اگر کسی میخواهد با «اسد» کاری داشته باشد ،نخست با من (پوتین) صحبت
کند .وی میگوید پوتین ،بشار اسد را مانند عضو خانوادهاش دوستدارد .پوتین در این مالقات
گفته است وقتی اوباما ملک سلامن پادشاه عربستان را برای رشکت در نشست واشنگنت
دعوت روسیه آمد.
ِ
پیرامون روسیه دعوت کرد ،شاه به آنجا نرفت ،اما به مسکو ،نزد من بدون
این موضع سعودیها را جیتهای جنگی ما عوض کرده است .پوتین به رصاحت گفته است
اگر میخواهید ریفرم سیاسی را در سوریه راه اندازی کنید ،اسد باید جزی از این روند باشد
نه برون از آن.
به باور ایوان نیلسن ،بحران سوریه عمیقتر از آن است که رسانهها میگویند .وی میگوید
جتهای روسی نه تنها داعش بلکه اپوزسیون رژیم اسد و نهادهای امدادگر را نیز آتشباران
میکنند .ایوان که تازه از سوریه برگشته است ،تراژیدی جنگ را به مراتب بزرگتر از
افغانستان میداند .ایون یکسال به صفت معاون سفیر دمنارک در کابل کار کرده است و
دشواریهای افغانستان را با دقت دنبال میکند.
ایوان به من گفت کابل به مقایسهی دمشق شباهت به«بهشت» دارد .سوریه در مدت نزدیک
به چهار سال ،دوصدوچهل هزار کشته ،یازده ملیون پناهجو و هفت ملیون بیجاشدهی داخلی
و دهها شهر و روستای واژگونشده بهجا گذاشته است.


Mohaiuddin Mahdi
كرزى از رهربان آسياى ميانه و فدراتيف روسيه چه مىخواهد؟ آيا فكر
مىكنيد او -مخصوصاً -از روسيه بخواهد كه دولت افغانستان را در
رسكوب طالبان و ديگر نريوهاى دهشت افگن كمك كند؟ ىب ترديد
كه نه .كرزى در دورهى زمامدارى خویش ،طالبان را برادر خوانده بود.
او با وضع محدوديتهاى شديدعملياىت بر نريوهاى ائتالف و ناتو،
زمينههاى ادامهى حيات و بقاى آنان را تا امروز فراهم ساخت .پس او چه مىخواهد؟
كرزى منىخواست از قدرت كنار برود؛ او به شدت از اين پيش آمد ناراحت است .براى كرزى
عمىل شدن برخى از مواد موافقت نامهى -مسام به -دولت وحدت مىل مثل تغيري ساختار نظام،
تغيري نظام انتخاباىت ،رسشامرى و توزيع تذكرهى الكرتونيك ،در حكم كابوس وحشتناىك است
كه خوابهاى خوش او براى «خان» شدن را بر هم مىزند .كرزى و برخى از همكارانش ،مردم
افغانستان را داراى مراتب و مدارج «جابهجا نشونده» مىدانند.
او ساختارهاى مدىن و قانوىن مثل شوراى مىل را ،مزاحم و دست و پا گري مىدانست ،و از همني
رو براى دور زدن آن ،باربارگردهمآيىهاى قرون وسطايى زير نام «لويه جرگهى عنعنوی»  را
برگزار كرد.
آرى ،كرزى به آسياى ميانه و روسيه مىرود تا حاميهى آنان را براى برگزارى لويه جرگهى ديگرى
جلب كند تا يكبار ديگر او را بر اريكهى قدرت بنشاند.
از اين گذشته ،كرزى خواهد كوشيد تا رهربان مذكور را قانع سازد كه طالبان تهديدى به آنها
نخواهد بود؛ تا بدين ترتيب مانع حاميهى آنان از خيزشهاى مردميى شود كه اينك در برابر طالبان
قد افراشته اند.
در يك نگاه دوربينانهتر ،كرزى در اين سفر خواهد كوشيد در راه شكل گريى يك ائتالف جديد
عليه تروريسم ،موانعى ايجاد كند.
اميدوارم رهربان روسيه و كشورهاى آسياى ميانه ،ديرينهى مناسبات كرزى با امريكا و پاكستان
را فراموش نكنند.

خبرهای خارجی

بحرانمهاجرت؛
زمزمههای اروپاییان برای بستن مرزها
اطالعات روز :در چند ماه اخیر سال جاری
میالدی سیل مهاجرت به طرف اورپا آغاز شد که
تاکنون و با آمدن فصل سرما ه مچنان ادامه دارد.
سه کشور بلغارستان ،رومانی و ص ربستان شنبه
اعالم کردند ،آمادهاند تا اگر آلمان و ات ریش
مرزهای خود را به روی مهاج ران ببندند آنها نیز
مرزهای خود را به روی مهاج ران ببندند.
به نقل از یورو نیوز ،ه مچنان آلمان اعالم کرده
است که ب رای مقابله با بح ران مهاجرت از اول
ن وامبر ب هطور ه مزمان به روند پناهندگی و
بازگرداندن مهاج ران سرعت م یبخشد.
مهاج ران ب رای رسیدن به آلمان و ات ریش اغلب
از این سه کشور بلغارستان ،رومانی و ص ربستان
عبور م یکنند.
گزارشهای تازه م یرسانند که سه هزار پناهجو و
مهاجر دیگر از ص ربستان از ط ریق گذرگاه مرزی
برکازوو وارد کروواسی شدهاند.
سیل مهاج رتی که در چند ماه اخیر از خاورمیانه
و رو به اروپا آغاز شده است ،آرام نم یگیرد.
هدف نهایی اغلب این مهاج ران رسیدن به آلمان
و چند کشور ثروتمند اروپایی پیش از آغاز فصل
بارش برف است.
نیکالس ستوراپ اگ راپ ،ه مآهنگ کننده

کمیساریای عالی پناهندگان گفته که به رغم
ف را رسیدن فصل سرما «از شمار خان وادهها،
کودکان خردسال و حتا اف راد معلول مهاجر کاسته
نم یشود».
آلمان یکی از کشورهای است که هدف نهایی
بیشتر پناهج ویان رسیدن به این کشور است.
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ب رلین تصمیم دارد از یک سو به روند اعطای
پناهندگی به پناهج ویان کشورهای جنگزده و
ناآرامی ه مچون سوریه ،ع راق و افغانستان اول ویت
دهد و از سوی دیگر به روند بازگرداندن مهاج ران
آلبانی ،م ونته نگرو و کوزوو به کشورهای شان
سرعت بخشد.

خطر شدیدترین طوفان تاریخ در مکزیک
به رده  ۲تنزل کرد
اطالعات روز :کشور مکزیک در قاره
امریکا در آستان هی طوفانی که گفته م یشود
شدیدترین طوفان تاریخ است ،در حالت
هشدار و آماده باش به رس م یبرد.
گ زارشها م یرسانند که «پاتریشیا» یا
شدیدترین طوفان ثبت شده در نی مکرهی
غ ربی ،عرص جمعه از اقیانوس آرام وارد س واحل
غ ربی مکزیک شده است و به پیرشوی خود
در خشکی ادامه م یدهد.
به نقل از یورو نیوز ،این طوفان از شدت افتاده
و از باالترین رده پرخطر « »۵به رده « »۲تنزل
کرده است.

گفته م یشود که طوفان پاتریشیا از طوفان
«هایان» که در سال  ۲۰۱۳میالدی در فیلیپین
رخ داد و بیش از هفت ه زار کشته و مفقود
برجا گذاشت ،قویتر است و شدیدترین
طوفان تاریخ مکزیک نامیده م یشود که
رسعتش به  ۳۲۲کیلومرت در ساعت خ واهد
رسید.
پنج ایالت نایاریت ،خالیسکو ،ک ولیام،
میچوآکان و گرئرو در این کشور در معرض
بیشرتین خطر هستند.
انریکو پنا نیئتو ،رییس جمهوری مکزیک
پی شتر به مردم کشورش ب هخاطر این طوفان

هشدار داده بود.
آقای نیئتو گفته بود«:هنوز من یت وانیم احساس
خطر نکنیم .بخش خط رناک طوفان هنوز
وارد رسزمی نهای ملی ما نشده است .از
مردم مکزیک م یخ واهم تا در ساعات آتی
هوشیار باشند و به اطالعات مقامهای دولتی
در خصوص طوفان پاتریشیا توجه کنند».
گ زارشها م یرسانند که ه زاران نفر به مناطق
امن منتقل شدهاند .برخی از کشورهای جهان
از جمله امریکا و ونزویال ب رای کمک به
مکزیک اعالم آمادگی کردهاند.

روسیه برای حمایت هوایی از ارتش آزاد سوریه
اعالم آمادگی کرد
اطالعات روز :رسگئی الوروف ،وزیر
امور خارجه روسیه از آمادگی روسیه
ب رای همکاری کامل با ام ریکا در
سوریه خرب داده و اعالم کرده است
که کشورش آماده حامیت ه وایی از
«گروههای مخالف میه نپرست» از
جمله «ارتش آزاد سوریه» ب رای مقابله
با گروه داعش در سوریه است.
به نقل از ب یب یسی ،آقای الوروف به
توگو با
روز شنبه ۲۴ ،اکت وب ر ،در گف 
شبکه یک تلویزیون روسیه گفته که
کشورش ه مچنان آماده ه مآهنگی
کامل با ام ریکا در سوریه است هر

چند تأکید کرد که ام ریکا اطالعات
م ربوط به م واضع «تروریس تها» و
«گروههای مخالف میه نپرست» را
در اختیار روسیه ق رار نداده است.
ارتش آزاد سوریه از گروههای
مخالف مورد حامیت ام ریکا است
که عالوه بر نربد با نیروهای دولتی با
داعش هم م یجنگد .روسیه پیشرت
گروههای مخالف دولت بشار اسد
را «گروههای تروریستی» خ وانده بود.
از زمان آغاز حمالت ه وایی روسیه
علیه گروههای مخالف در سوریه با
وجود انتقاد غ رب یها از این حمالت،

نقش دیپلامتیک روسیه در زمینه
حل بح ران سوریه پررن گتر شده
است.
به روز شنبه وزارت دفاع روسیه اعالم
کرد که جنگندههای این کشور
تاکنون  ۹۳۴پرواز در سوریه انجام
دادهاند و  ۸۱۹هدف نظامی در داخل
خاک سوریه در عملیات روسیه نابود
شده است.
در همین حال به روز جمعه1 ،
عقرب ،نشست چهارجانبه ام ریکا،
روسیه ،ع ربستان و ترکیه در وین ب رای
بررسی بح ران سوریه و بدون حضور

ای ران برگ زار شد.
رسگئی الوروف یک روز بعد از
برگ زاری این نشست ،اظهاراتاش
مبنی بر آمادگی روسیه ب رای حامیت
ه وایی از ارتش آزاد سوریه را بیان
کرده است.
جان کری ،وزیر امور خارجه ام ریکا
بعد از نشست روز جمعه در وین
گفته که ایدههایی مطرح شده که
م یت واند باعث تغییر روند بح ران
شود ،اما ع ربستان گفته که حارضان
درباره رسنوشت بشار اسد به نتیجه
نرسیدهاند.

انفجار بمب در مراسم عاشورا در بنگالدش
یک کشته و صد زخمی برجاگذاشت

اطالعات روز :انفجار چندین
مبب دستی در م راسم شیعیان
بنگالدش در روزعاشورا ،یک تن
از ع زاداران کشته و صد نفر دیگر
زخمی شدهاند.
پ ولیس بنگالدش گفته که چندین
مبب دس تساز به سوی محلی
که شیعیان این کشور در داکا،
پایتخت این کشور ب رای ع زاداری

تجمع کرده بودند ،پرتاب شده
است.
گروه داعش در صفحه اجتامعی
توییرت مسئ ولیت این انفجار را به
عهده گرفته است.
به نقل از ب یب یسی ،ره ربان اقلیت
شیعه در بنگالدش گفت هاند که این
اولین بار است که م راسم آنها
هدف ق رار م یگیرد.

پ ولیس بنگالدش ،دو نفر را در این
ارتباط بازداشت کرده اما در مورد
بیانی ه داعش و هویت این اف راد
چیزی نگفته است.
از سویی هم ،روز جمعه در نهم
محرم در نتیج هی یک حمله
انتحاری در شهر یعقوبآباد
پاکستان دس تکم ۲۲نفر کشته و
دهها نفر دیگر زخمی شدهاند.

گ زارشها نشان م یدهند که
شامری از کودکان هم در میان
ق ربانیان هستند .این دومین حمله
به م راسم ع زاداری شیعیان پاکستان
در چند روز اخیر بود.
روز پنجشنبه نیز ،یک حمله
انتحاری به مسجدی در بلوچستان
پاکستان ،حداقل ده کشته بر جای
گذاشت.
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ورزش

دفاع دروازهبان برمن از خطا
روی لواندوفسکی
دروازهبان وردربرمن که در بازی تیمش
مقابل بایرن خطای شدیدی روی
ل واندوفسکی م رتکب شده بود ،از حرکت
خود دفاع کرد.
هفته گذشته بایرن م ونیخ درحالی در برمن
موفق شد با نتیجه 1بر  0می زبان خود را
از پیش رو بردارد که در طول بازی یک
صحنه بح ثب رانگیز اتفاق افتاد.
موقعی که یک توپ بلند م یرفت تا به
روبرت ل واندوفسکی برسد ،فلیکس ویدوالد،
سنگ ربان وردر ،با دس تپاچگی جلو آمد و
رضبه محکمی را که م یخ واست ب رای دور
کردن توپ ب زند ،به ران پای ل واندوفسکی
زد ،اگرچه فورا آثار ج راحت مشخص شد
و حتی از دید بسیاری این صحنه یک

خطای آشکار پنالتی بود ،اما داور مسابقه
دستور به ادامه بازی داد.
ویدوالد روز جمعه گذشته ،ی کبار دیگر
با توجیه حرکت خود اظهار داشت :در آن
صحنه وادار به ریسک کردن شده بودم و
چاره دیگری نداشتم .امیدوارم مهاجامن
موقع عبور کردن قدری مالحظه کنند ،آن
وقت من هم اح رتامشان را حفظ م یکنم
چ را که دستپاچه و مستاصل من یشوم و
آزادان هتر تصمیم م یگیرم.
گفتنی است بعد از پایان آن مسابقه ماتیاس
سام ر ،مدیر ورزشی باشگاه بایرن ،گفته بود:
آن صحنه پنالتی بود؛ ولی بهرحال شانسی
که ما آوردیم این است که ل واندوفسکی
مصدوم نشد.



روبن:
فصل من درحال آغاز است
ستاره هلندی بایرن که مصدومیتش را
پشت رس گذاشته م یت واند در بازی امروز
تیمش به میدان برود.
امروز در ادامه هفته دهم ب وندسلیگا بایرن
م ونیخ در آلیاسن آرنا می زبان اف سی کلن
است .اتفاق جدید این هفته و خرب خوش
ب رای ه واداران بایرن ای نکه آرین روبن
آمادگی خود را باز یافته و قادر است در
مسابقه امشب ب رای تیمش به میدان برود.
این ستاره هلندی که رشوع خ وبی در فصل
جاری داشت ،اوایل سپتامرب بدشانسی آورد
و از ناحیه ماهیچه ران دچار آسی بدیدگی
شد و بیش از یک ماه تحت معالجه ق رار

داشت.
او که چند روزی است حضور در مترینات
گروهی بایرن را از رس گرفته ،دیروز با
اب راز خوشحالی از به دست آوردن دوباره
آمادگ یاش به شبکه تلویزی ونی اف سی
بایرن گفت :مترین خیلی خ وبی را پشت
رس گذاشتم و حاال فقط مانده بازی کنم.
احساس م یکنم فصل من درست و
حسابی در حال آغاز است.
پپ گ واردیوال هم با تزریق امید به این
بازیکن باتج ربه در نشست خربی دیروزش
گفت :اگر آرین آماده است ،در ترکیب
فردا از او استفاده خ واهم کرد.



گواردیوال:
آنچلوتی در بایرن؟ عیبی ندارد
رسم ربی اسپانیایی بایرن م ونیخ در واکنش
به شایعه جایگزین یاش با آنچلوتی با
خونرسدی گفت عیبی ندارد.
در رشایطی که پپ گ واردیوال هنوز
تصمیمی ب رای متدید یا عدم متدید
ق راردادش با باواریای یها نگرفته و هر بار
هم در نشس تهای خربیاش از پاسخ دادن
به این س وال طفره م یرود ،شایعاتی مبنی
بر در نظر گرفته شدن کارلو آنچلوتی ب رای
جانشینی وی بر رس زبانها افتاده است.
او دیروز در نشست خربی پیش از دیدار
بایرن مقابل کلن درمورد موضعش نسبت
به این شایعه لبخند زد و درحالیکه به نظر
م یرسید پی شبینی این س وال را کرده بوده،
با خ ونرسدی گفت :عیبی ندارد .من باشگاه

را درک م یکنم؛ مشکلی نیست.
در هفت های که گذشت "بیلد اشپورت"
نخستین رسانه ورزشی بود که ادعا کرد
بای رن یها کارلتو را به عن وان جایگزین
احتاملی پپ زیر نظر گرفت هاند و حتی
جووانی ب رانکینی ،واسطه باشگاه بایرن،
که سال  2012زمینه آمدن گ واردیوال به
آملان را ف راهم کرده بود ،حاال با آنچلوتی
متاسهایی برق رار کرده است.
خود آنچلوتی راجع به آیندهاش گفته
بود :از جنوری رشوع به پیدا کردن یک
تیم جدید خ واهم کرد .تا چند هفته قبل
کمی م یترسیدم که پیشنهاداتی ارائه شود
و فقط مایل بودم اس رتاحت کنم ،اما حاال
ک مکم آماده بازگشت به فوتبال م یشوم.



پاسخ بنیتس به انتقادها از بازی دفاعی رئال
رافا بنیتس ،رسم ربی رئال مادرید ،با رد
ادعای دفاعی بازی کردن تیمش ،تاکید
کرد که موفقی تهایی که به دست آورده،
کیفیت م رب یگریاش را نشان م یدهد.
رئال این هفته در لیگ قهرمانان ،در غیاب
خامس رودریگس ،گرت بیل و کریمبنزما،
مقابل پاری سن ژرمن به تساوی بدون گول
رسید.
پس از این دیدار ،لورن بالن ،رسم ربی پی
اسجی ،رئال را به بازی دفاع متهم کرد اما

بنیتس که سابقه قهرمانی در چمپی ون زلیگ
و لیگ اروپا را دارد ،به این انتقادات پاسخ
داد.
او به خ ربنگاران گفت :من سالها در
فوتبال بودم و متاسفانه ای نکه صحب تهای
کنف رانس مطبوعاتی بیش از آنچه در
زمین اتفاق م یافتد ،مورد توجه ق رار بگیرد،
بخشی از فوتبال است .ب رای رئال یها ،دیدن
منایشی با شور و اراده ،بزرگترین لذت
است.

پیگرینی:
قصد تنبیه کردن کمپانی را ندارم
مانوئل پیگرینی ،رسم ربی منچسرتسیتی ،اعالم کرد قصد
ندارد به دلیل اتفاقات اخی ر ،ونسان کمپانی ،کاپیتان
تیمش را تنبیه کند اما تایید کرد که ممکن است این
مدافع باتج ربه در دربی منچسرت روی نیمکتبنشیند.
کمپانی پس از ای نکه در دیدار بلژیک مقابل ارسائیل،
علی رغم آمادهنبودن 60 ،دقیقه بازی کرد ،در دو دیدار
آخر سیتی مقابل بورمنوث و سویا روی نیمکت نشست.
گفته م یشود پیگرینی م وافق بازی کردن کمپانی ب رای
بلژیک نبود اما او تاکید کرد که قصد ندارد با نشاندن
کاپیتان تیمش روی نیمکت ،او را تنبیه کند.
او به خ ربنگاران گفت :من من یخ واهم ونسان را تنبیه
کنم .من در رابط هام با ونسان مشکلی ندارم .ما باید
به رتین ترکیب اصل یمان را انتخاب کنیم .ب رای او مهم
بود که پیش از بازگشت به تیم ،چند روزمترین کند.
در حال حارض بسیار مهم است که با به رتین بازیکن مان
بازی کنیم .فوتبال بازی لحظه است و در حال حارض،
مانگاال و اوتامندی خوب بازی م یکنند.
داوید سیل وا ،رسخیو آگوئرو ،سمیر نرصی ،فابین دلف و
گائل کلیشی دربی را از دست خ واهند داد .شاید هفته
آینده یک یا دو نفر از آنها بت وانند با تیم کار کنند.


ونگر :در کریسمس بازی
نباشد،گریهمیکنم!

آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال ،به شوخی اعالم کرد اگر
ق رار باشد در کریسمس لیگ ب رتر برگ زار نشود ،گریه
خ واهد کرد.
به تازگی لوئیس فان خال ،رسم ربی منچس رتی ونایتد ،با
انتقاد از عدم وجود تعطیالت زمستانی در لیگ ب رت ر،
این مسئله را دشمن این رقاب تها داشت.
ونگر که بیستمین فصل حضورش در لیگ ب رتر را
سپری م یکند ،اعالم کرد م وافق وجود تعطیالت در
لیگ ب رتر است اما معتقد است این تعطیالت باید بعد
از کریسمس ب رنام هریزی شود.
او به خ ربنگاران گفت :من ب رای لوئیس فان خال اح رتام
زیادی قایلم اما در این مورد با او م وافق نیستم .شاید به
این خاطر که من مدتهاست در انگلیس هستم .من
وقتی تازه به ای نجا آمدم ،نظر او را داشتم اما اگر ق رار
باشد اکنون رشایط تغییر کند ،گریه م یکنم زی را این
بخشی از سنت انگلیسی و فوتبال انگلیساست.
وقتی در کریسمس در انگلیس بازی برگ زار م یشود،
خیل یها از رسارس اروپا به ای نجا م یآیند تا بازیها را
متاشا کنند .این یکی از دالیل مهم محب وبیت لیگ ب رتر
در رسارس دنیاست؛ در این مقطع کسی کار من یکند و
همه بازیهای لیگ ب رتر را متاشا م یکنند.
من همیشه خ واستار تعطیالت در جنوری بودم اما
م یخ واهم سنت برگ زاری بازی در کریسمس حفظ شود.


فان خال :بخت سیتی برای برد
در دربی بیشرت است

لوئیس فان خال ،رسم ربی منچس رتی ونایتد ،در آستانه دربی
منچس رت ،اعالم کرد که منچسرتسیتی شانس بیشرتی ب رای
پیروزی در این دیدار دارد.
سیتی در حال حارض با دو امتیاز ب رتری نسبت به
منچس رتی ونایتد در صدر جدول لیگ ب رتر ق رار دارد و
رسم ربی هلندی اعتقاد دارد رقیب همشهری شانس بیشرتی
ب رای پیروزی دردربی دارد.
او به خ ربنگاران گفت :باید از ه واداران بپرسید که شانس
کدام تیم بیشرت است .مهم نیست شانس چه تیمی بیشرت
است .اگر به ش واهد نگاه کنید ،آنها شانس بیشرتی دارند.
فکر م یکنم آنها شانس بیشرتی دارند.
ما تیم دوم یا سوم هستیم .هم از نظر امتیاز و هم تفاضل
گول ،آنها بهرت هستند؛ بناب راین فکر م یکنم آنهاشانس
بیشرتی دارند.
منچس رتی ونایتد چهارشنبه شب در چمپی ون زلیگ در مسکو
میهامن زسکا بود اما منچسرتسیتی در خانه ب رابرسویا ق رار
گرفت .با این وجود ،فان خال نگ ران ریکاوری تیمش پس از
بازگشت از سفر طوالن یاش نیستو معتقد است بازیکنانش
در به رتین رشایط مقابل سیتی ق رار م یگی رند :ما هر کاری
م یت وانستیم انجامدادیم تا بازیکنان ریکاوری کنند .ما امروز
مت رین سنگین نداشتیم تا بازیکنان مصدوم نش وند.
ما به دلیل بازگشت از مسک و ،یک روز ک متر زمان داریم اما
باید کارمان را انجام بدهیم و این کار را م یکنیم .امیدوارم
بت وانیم سیتی را شکست بدهیم.
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پاسخ بنیتس به انتقادها
از بازی دفاعی رئال
رافا بنیتس ،رسم ربی رئال مادرید ،با رد
ادعای دفاعی بازی کردن تیمش ،تاکید
کرد که موفقی تهایی که به دست آورده،
کیفیت م رب یگریاش را نشان م یدهد.
رئال این هفته در لیگ قهرمانان ،در غیاب
خامس رودریگس ،گرت بیل و کریمبنزما،
مقابل پاری سن ژرمن به تساوی بدون گول
رسید.
پس از این دیدار ،لورن بالن ،رسم ربی پی
اسجی ،رئال را به بازی دفاع متهم کرد اما

بنیتس که سابقه قهرمانی در چمپی ون زلیگ
و لیگ اروپا را دارد ،به این انتقادات پاسخ
داد.
او به خ ربنگاران گفت :من سالها در
فوتبال بودم و متاسفانه ای نکه صحب تهای
کنف رانس مطبوعاتی بیش از آنچه در
زمین اتفاق م یافتد ،مورد توجه ق رار بگیرد،
بخشی از فوتبال است .ب رای رئال یها ،دیدن
منایشی با شور و اراده ،بزرگترین لذت
است.



ونگر:
از بازی دادن به رمزی پشیامنم

آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال عن وان کرد که
از بازی دادن به آرون رمزی مقابل واتفورد
که منجر به مصدومیت هافبک تیمش شد
پشیامن است.
رمزی در دیدار مقابل واتفورد دچار
مصدومیت شد و مقابل بایرن م ونیخ ،در
اواسط بازی بیرون کشیده شد و ونگر پس از
بازی تایید کرد که ستاره ولزی حدود  1ماه از

میادین به دور خ واهد بود .حال ونگر از بازی
دادن به او مقابل واتفورد اب راز پشیامنی کرد.
او گفت :بازی کردن روی چمن مصنوعی
این مشکل را ب رایش ایجاد کرد .او از
مصدومیتی طوالنی مدت باز گشته بود
و هی چکس من یخ واهد که روی چمن
مصنوعی بازی کند .از بازی دادن به او
پشیامن هستم.



دیبروین:
عالقه ندارم راجع به چلسی حرف بزنم
کوین دیبروین ،ستاره منچسرتسیتی عن وان
کرد که عالق های به صحبت کردن راجع به
دورانش در چلسی ندارد.
چلسی در حال حارض در ردهی دوازدهم
ق رار گرفته و این در حالیست که سیتی با
درخشش دیبروین ،در صدر جدول ق رار
دارد .مورینیو اخی را درباره جدایی دیبروین
عن وان کرده بود که او" ب رای جدایی گریه
م یکرده" ولی ستاره بلژیکی عن وان کرد که
عالق های ندارد پاسخ مورینیو را بدهد.

او گفت :واقعا عالق های ندارم در این زمینه
صحبت کنم .در واقع ،من مشغ ولی تهای
خودم را دارم و چلسی هم باید به دنبال
راه حلی ب رای خود باشد .خیلی چیزها
ممکن است اتفاق بیفتد .اگر ما دو یا سه
بازی ببازیم و آنها ب ربند ،به ما م یرسند.
هنوز راهی طوالنی تا پایان فصل باقی
مانده است .ما باید تالش کنیم که روی
باقی تی مها فشار بگذاریم و اجازه اشتباهی
نداریم.



خروج مسی از فهرست  10ورزشکار
ارزشمند جهان
لی ونل مسی ،ستاره بارسل ونا از فهرست 10
ورزشکار با ارزش دنیا که توسط نرشیه
فوربس انتخاب شده اند ،خارج شد و
جای خود را به فلوید م یودر داد.
مسی در سال  2014با  12میلیون دالر ،در
ردهی نهم با ارزشترین ورزشکاران جهان
بود ولی امسال حتی در لیست  10نفره
نیز ق رار نگرفته است .تنها فوتبالیست
حارض در این لیست ،کریستیانو رونالدو
است که در ردهی هشتم ق رار گرفته
است.
در قسمت تی مهای ورزشی نیز چهار
تیم فوتبال رئال مادرید ،منچسرتی ونایتد،
بارسل ونا و بایرن م ونیخ به ترتیب در
ردههای پنجم تا هشتم با ارزشترین
تی مهای ورزشی جهان ق رار گرفته اند.
 10ورزشکار ارزشمند جهان:
تایگر وودز –  30میلیون دالر
فیل میکلسون –  28میلیون دالر

لربون جیمز –  27میلیون دالر
راجر فدرر –  27میلیون دالر
اماس دونی –  21میلیون دالر
اوسین ب ولت –  18میلیون دالر
کوین دورانت –  18میلیون دالر
کریستیانو رونالدو –  16میلیون دالر
روری مکالروی –  12میلیون دالر
فلوید م یودر ج یآر –  11.5میلیون دالر
 10تیم ارزشمند جهان:
نیویورک یانکیز –  661میلیون دالر
لس آنجلس لیکرز –  521میلیون دالر
داالس کاوبویز –  497میلیون دالر
نی وانگلند پیرتیتس –  465میلیون دالر
رئال مادرید –  464میلیون دالر
منچسرتی ونایتد –  446میلیون دالر
بارسل ونا –  437میلیون دالر
بایرن م ونیخ –  375میلیون دالر
لوس آنجلس داجرز –  373میلیون دالر
نیو یورک نیکس –  361میلیون دالر

محل آگهی بازرگانی
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رییس جمهور غنی از خطای لفظیاش معذرت خواست
اطالعات روز :رییس جمهور غنی طی اعالمی های از
خطای لفظی که در بیانی هاش به مناسبت روز عاشورا
صورت گرفته بود ،معذرت خ واهی کرده است.
این اعالمیه که در وبسایت ارگ ریاست جمهوری به
نرش رسیده در آن ضمن ذکر یک حدیث از حرضت
محمد و دو آیه از قرآن کریم ،آمده است که« :با اعتقاد
کامل و راسخ به این فرمودهی الهی ،به متام مردم مسلامن
افغانستان اظهار م یدارم که در بیانیه ای نجانب به مناسبت
تجلیل از روز عاشورا ،خطای لفظی صورت گرفت ،و با
آنکه از نظر رشعی این نوع از خطاها بخشوده است ،از
بارگاه الهی مغفرت و از مردم مسلامن کشور بالخصوص
ع زاداران حسینی ،معذرت م یخ واهم».
رییس جمهور ه مچنان در این اعالمیه «شهادت ن واس هی
رسول خدا را به ملت مسلامن افغانستان و کاف هی
مسلامنان جهان تسلیت گفته و آرزو کرده که در تحقق
آرمانهای بزرگ امام حسین رضی الله و سایر بزرگان

اسالم ،توفیق بیشرت
حاصل کنیم».
روز گذشته از
عاشورای حسینی،
سالروز شهادت
امام حسین و
 72تن از یارانش
در رسارس کشور
با تدابیر شدید
امنیت ،به صورت
آرام بزرگداشت به
عمل آمد.
رییس جمهور غنی ،محمد کریم خلیلی ،رسور دانش
و دیگر مقامهای بلند پایه دولتی در م راسم عاشور در
مسجد نبی اکرم در شهرک امید سبز در غرب کابل
رشکت کردند.

رییس جمهوری
غنی در این م راسم
بیانی های ای راد کرد
که در بخشی از
آن امام حسین
«ن واس هی خدا»
خ وانده شد .این
خطای گفتاری
جمهور
رییس
شبک ههای
در
با
اجتامعی

واکن شهای متفاوت روب هرو شد.
شامری از کارب ران با انتقاد از این خطای رییس جمهور
نوشتند که آقای غنی «اطالعات ناقص در مورد مسایل
دینی» دارد و تیمی که بیانی هی رییس جمهور را نوشته اند
نیز س واد اندکی دینی دارند.

عارف رحامنی ،عضو مجلس منایندگان در صفحه
فی سبوک خود نوشته که« :باید کسانی را مقرص دانست
که سخ رنانی امروز ریس جمهور ارشف غنی را نوشته
اند؛ باید کسانی را رسزنش کرد که ب رای ریس جمهور
نوشت هاند حسین ن واسه خداست! نه ریس جمهور غنی را؛
مطئنم رییس جمهور م یداند که امام حسین ن واسه رسول
خداست نه ن واسه خدا! گامنام این است که آقای غنی
سخ رنان یاش را به درستی و دقت مطالعه نکرده بوده و این
که او امام حسین را ن واسه خدا خ وانده است از روی عدم
مترین و مطالعه دقیق سخن رانی بوده است».
م راسم عاشورای امسال با تالشهای ف راوان نیروهای
امنیتی کشور برگ زار شد .مقامهای دولتی و سخ رنانان
م راسم 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 ب رابر استبداد است.

