رهبران افغانستان سعی در توقف مهاجرتها دارند،
اما با وعدههای توخالی

سرمقاله | ص2

اتهام حمایت از داعش
تا صدور اعالمیه

اظهارات ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس نمایندگان
واکنشهای گستردهی حکومت را بهدنبال داشت .پس از
آنکه ظاهر قدیر حکومت وحدت ملی و مشخص ًا حنیف اتمر
را متهم به حمایت از گرو ه داعش در افغانتسان کرد ،ارگ
ریاست جمهوری ،دفتر شورای امنیت ملی ،وزارت داخله و
دفاع عکسالعمل نشان دادند .ادعای ظاهر قدیر و واکنشهای
که از جانب مقامات حکومتی تا هنوز مطرح شده کماکان
نشان میدهند که طرفین از یک مسئله کالن ملی به یک تنش
شخصی روی آورد ه و همدیگر را متهم میکنند...

958

رییسجمهور اشرف غنی در هفتهی
گذشته از جوانان خواست تا علیرغم
افزایش ناامنی و مشکالت اقتصادی ،به
موج بزرگ مهاجرت از افغانستان ملحق
نشوند.
آقای غنی گفت که دروازههای کشورهای
غربی به روی ما بسته هستند و «عزت و
احترام ما در افغانستان است».
هرچند این حرف برای بسیاری از
افغانها ،حرف بیمفهومی است.
دلیل آن تنها زندگی خود...
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داعش در افغانستان
حضور دارد ،اما آنها
چه کسانی هستند؟

مقامهای ارشد امنیتی:
ظاهر قدیر باید برای اثبات ادعایش اسناد ارائه کند
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گروگانگیری؛ دروغ گویی
دولت و قهرمان بازی رهبران!
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پوتین :سرنگونی جنگنده
روسی توسط ترکیه
«خنجر از پشت» است
اطالعات روز :والدیمیر پوتین ،رییس جمهور
روسیه ،در واکنشی شدید به سرنگونی جنگنده
روسی در خاک سوریه ،انگشت اتهام را به سوی
ترکیه گرفته و این اتفاق را «خنجر خوردن از
پشت» توصیف کرد.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش رویترز،
والدیمیرپوتین سرنگونی جنگنده این کشور
بدست ارتش ترکیه را «خنجری به پشت» به
روسیه خواند و گفت که این رویداد روابط دو
کشور را با «عواقب وخیمی» روبهرو خواهد کرد.
دولت ترکیه پیش از ظهر سهشنبه اعالم کرد
که یک جنگنده ناشناس را به دلیل نقض حریم
هوایی کشورش پس...

افزایش حمالت
فیزیکی و لفظی
بر مسلمانان
در بریتانیا و فرانسه

اطالعات روز :مقامهای بریتانیایی از افزایش
حمالت فزیکی و لفظی به مسلمانان در بریتانیا
پس ار حوادث پاریس خبر میدهند.
براساس گزارشهای نشر شده و به نقل از
مقامهای بریتانیا ،در طی روزهای پس از این
حمالت ۱۱۵ ،مسلمان در این کشور هدف
حمالت لفظی یا فیزیکی قرار گرفتهاند.
به نقل از یورونیوز و به گزارش از روزنامه
ایندیپندنت ،این حمالت تنها در هفته گدشته
 300درصد افزایش داشته است.
بیشتر زنانی که مورد برخوردهای...

دو رویداد انفجاری در حوزههای پنجم و سیزدهم کابل
 8کشته برجای گذاشت
اطالعات روز :روز سه شنبه شهر کابل
شاهد دو رویداد انفجاری بود که در این
رویدادها  8نفر کشته و دستکم  12نفر
دیگر زخمی شدند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله
در صفحه تویتر خود نوشته« :مواد انفجاری
جاسازی شده توسط تروریستان در یک
دیگ بخار در ساحه حوزه پنجم منفجر
گردیده که در نتیجه  3تن از هموطنان
ملکی ما به شهادت رسیدهاند».
آقای صدیقی در تویتر بعدیاش نوشت که
در این رویداد صرف چهار نفر از باشندگان

محل زخمی شدهاند .او از کشته شدن افراد
در تویت بعدیاش چیزی نگفته است.
این رویداد حوالی ساعت سه بعد از ظهر
سه شنبه رخ داد .رویداد در نزدیک دانشگاه
تعلیم و تربیه برهانالدین ربانی در سرک
قرغه رخ داده است که تاکنون از زخمیهای
رویداد معلومات در دست نیست.
رویداد دومی حوالی ساعت چهار بعد از ظهر
در حوزه سیزدم پولیس در منطقه «نقاش»
دشت برچی در غرب کابل رخ داد.
سخنگوی وزارت داخله در صفحه تویترش
در این مورد نوشته« :از اثر انفجار سرگلوله

دو رویداد ترور
در شهر کابل؛
حاجی نوروز کشته
و احمد سعیدی
زخمی شد

به جا مانده از گذشته در ناحیه  ،13با تاسف
 8تن از کودکان که سنین شان از  9الی 14
سال است به شهادت رسیدهاند».
حیدر یوسفی ،از شاهدان عینی این رویداد
به اطالعات روز گفت که انفجار ناشی از
یک سرگلوگه راکت بوده که از سالها پیش
زیر خاک مانده بود.
آقای یوسفی افزود ،مردم خاک این منطقه
را برای ساختمانها برده بودند که بعد از
خاک برداری سرگلوله آشکار شده و به
دست کودکان میافتد.
به گفتهی این شاهد عینی ،سرگلوله

اطالعات روز :حاجی نوروز حمزه عطایی ،یکی از تاجران
کشور دوشنبه شب در منزلش توسط افراد ناشناس با ضرب
گلوله کشته شد.
گفته میشود که افراد ناشناس حدود ساعت  1شب ،به خانهی
وی میروند و او را به قتل میرسانند.
حاجی نوروز از جملهی سرمایهداران شهر کابل محسوب میشد،
از جمله هوتل کابل ُدبی در سرک داراالمان از او است.
جنازه او حاال برای بررسیهای بیشتر به طب عدلی برده شده
است و تحقیقات در مورد قتل او جریان دارد.
در رویداد دومی بعد از ظهر روز سه شنبه احمد سعیدی،

خبرنگار ناراضی | ص3

زمانی انفجار کرد که کودکان با آن بازی
میکردند .یوسفی گفت که چهار کودک
در این حادثه کشته و هشت کودک دیگر
زخمی شدند که زخمیها توسط امبوالنس
به شفاخانه منتقل شده است.
منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل از
مناطق امن شهر است که پیش از شاهد
چنین رویدادهای نبوده است.
این حادثه نشان میدهد که تاهنوز موادهای
انفجاری از سالهای جنگ در نقاط شهر
باقی مانده و هر ازگاهی ممکن رویدادهای
انفجاری را به بار بیاورد.

تحلیلگر مسایل سیاسی در منطقه چهارراهی حاجی یعقوب
هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و زخمی شد.
آقای سعیدی به شفاخانه ایمر جنسی منقل شده است .داکتران
میگویند که وضعیت صحی او خوب است.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله در صفحه تویترش
نوشته که پولیس والیت کابل بررسیهای شان را در پیوند به
حمله بر جان آقای سعیدی آغاز نموده است .وی تحت مراقبت
شدید صحی قرار دارد .روز سه شنبه شهر کابل شاهد دو رویداد
انفجاری نیز بود که در این رویدادها طبق گزراشهای اولیه
دستم کم هشت نفر کشته شدهاند.

چهل تکه | ص5

همه اعتراض دارند ،حتا رییس جمهور!

بار امانت

نمیدانم در حکومت و دولتهای دموکراتیک اعتراض را
بهعنوان حق شهروندی قبول دارند یا نه؟ اما فرض را بر این
میگیرم که اعتراض یکی از حقوق شهروندان کشورها و جوامع
دموکرات باشد .در اینصورت ،چون افغانستان فراتر از یک
کشور و جامعهی دموکرات است ،طبیعی است که اعتراض هم
فراتر از حق شهروندی مطرح است...

میگویند روزی پیرمرد نحیف و الغری از صحرایی میگذشت.
کولهبارش سنگین بود و توانش برای نوردیدن صحرا اندک.
در دل با خود میگفت که کاش کسی پیدا میشد و اندکی با او
همدلی و همراهی میکرد و آن بار گران را لختی از دوش او بر
میداشت .در این خیال محنتآلود بود که صدای پایی شنید.
برگشت و دید که جوان رعنا و تنومندی...
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طعنه سنگین ماتراتزی
به رافا بنیتس
مارکو ماتراتزی ،مدافع سابق اینتر و تیم ملی
ایتالیا ،یکی از مخالفان همیشگی و سرسخت
رافا بنیتس محسوب میشود و هر از چند گاهی
کنایههای سنگین خود را نثار سرمربی فعلی
رئال مادرید میکند...

آگوئرو :سبک بازی ام
را تغییر نخواهم داد

سرخیو آگوئرو ،مهاجم منچسترسیتی عنوان
کرد که با وجود مصدومیتهای متعدد ،قصد
تغییر سبک بازی اش را ندارد.
مهاجم منچسترسیتی در طول تمامی فصلها،
یک دوره مصدومیت را سپری کرده که بیشتر
آنها از ناحیه همسترلینگ و زانو بوده است...
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یادداشت روز
اتهام حمایت از داعش
تا صدور اعالمیه
جواد ناجی

اظهارات ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس نمایندگان واکنشهای
گستردهی حکومت را بهدنبال داشت .پس از آنکه ظاهر قدیر حکومت
وحدت ملی و مشخص ًا حنیف اتمر را متهم به حمایت از گروه داعش
در افغانتسان کرد ،ارگ ریاست جمهوری ،دفتر شورای امنیت ملی،
وزارت داخله و دفاع عکسالعمل نشان دادند .ادعای ظاهر قدیر و
واکنشهای که از جانب مقامات حکومتی تا هنوز مطرح شده کماکان
نشان میدهند که طرفین از یک مسئله کالن ملی به یک تنش
شخصی روی آورده و همدیگر را متهم میکنند .این جنجالها تا اکنون
در حد ادعا و رد اتهام باقی مانده است.
بحث این است که حکومت مخالف ملیشهسازی است و روی پولیس
محلی در چهارچوب وزارت داخله تأکید میکند و میگوید نیروهای
امنیتی در ننگرهار برای سرکوب گروههای تروریستی عملیات راهاندازی
کرده و دفتر شورای امنیت حرفهای آقای قدیر را عاری از حقیقت و
در جهت تحقق اغراض شخصی ایشان برای دریافت منابع غیرقانونی
بهمنظور ایجاد ملیشه ،خوانده است .صورت اصلی دعوای چند روز اخیر
همین موضوع است.
الزم است به چند نکته بهصورت کوتاه اشاره کرد:
اول ،ناامنیها بهصورت چشمگیری در کشور افزایش یافته است.
سقوط شهر قندوز باعث شد تا برای اولینبار مجاهدین طرح ورود
نیروهایش را در دفاع از کشور اعالم کند .این مسئله بحثهای زیادی
را مبنی بر اینکه با داشتن ارتش و پولیس ،آیا مسلح شدن نیروهای
مجاهدین باعث تأمین امنیت خواهد شد یا وضعیت را بدتر خواهد کرد،
دامن زد .ارگ طرح نیروهای مجاهدین را در قالب نهادهای امنیتی
پذیرفت اما معلوم نیست این طرح چهوقت عملی خواهد شد .ایده
اساسی مجاهدین این بود که حکومت قادر به تأمین امنیت مردم نیست
و در صورتیکه ناامنیها ادامه پیدا کند مردم ناگذیر میشوند تا از خود
دفاع کنند.
دوم ،حکومت فعالیتهای نظامی خارج از دولت را نمیپذیرد .این
سخن از بسیاری جهات مبنای قانونی و حقوقی دارد و قابل دفاع است.
نگرانی اما این است که حکومت به رغم امکانات ،صالحیت و داشتن
نیروهای رزمی تاهنوز نه تنها در سرکوب و منزوی کردن تروریستها
ناکام بوده بلکه در این اواخر از موضع تهاجمی در مقام دفاع قرار گرفته
است .وخامت اوضاع امنیتی را نباید به پولیس و اردو ارجاع داد چه
بسا اینکه نیروهای امنیتی بهصورت خستگیناپذیری در حال نبرد
هستند و از هیچ تالشی برای سرکوب دشمن دریغ نمیکنند .در بحث
امنیت آنچه مورد نگرانی است نه چهگونگی کارکرد پولیس و اردو
بلکه سیاستهای کالن امنیتی است که در سطوح باال از جانب سران
حکومت وضع و اعمال میشود.
سوم ،با گذشت هر روز تاخت و تازهای گروههای تروریستی داعش و
طالب بیشتر میشود و این گروههای مناطق بیشتری را تحت تسلط
شان در میآورند .در یک چنین وضعیتی حکومت چهگونه میتواند کشور
را از خطر سقوط نجات بدهد؟ از یک طرف حکومت استدالل میکند
که امکانات و نیروی حکومت پاسخگوی وضعیت حاضر نیست و از
جانب دیگر حکومت اجازه حمل سالح و مسلح شدن مردم را نمیدهد.
استدالل حکومت این است بخشی از کمبودیهایش را از طریق پولیس
محلی در چهارچوب وزارت داخله تأمین میکند .درحالیکه نفس ایجاد
پولیس محلی با مشکالتی روبهرو است و براساس گزارشها ،پولیس
محلی در بسیاری مواقع بهجای تأمین امنیت نتیجهی معکوس داده و
باعث بیثباتی شده است .پولیس محلی از یک نظر همان ملیشه است
که فرماندهی آن را قوماندانان محلی در اختیار دارد با این تفاوت که
امکانات آن را حکومت پرداخت میکند.
با توجه به نکات فوق ،سران حکومت وحدت ملی در شرایط فعلی از
بازیهای شخصی و فردی دست بردارند و با سیاستهای کالن امنیتی
که جز رسوایی چیزی دیگر به بار نیاورده است ،بدرود بگویند .اتهام
بستن و اعالمیه صادر کردن هیچ مشکلی را حل نمیکند و سبب
میشود تا دشمن با استفاده از تنشهای درون حکومتی فعالتر شوند.
در حال حاضر مقامات حکومتی در تمام حوزهها درگیر تقسیم قدرت و
گرفتن امتیاز است و این مسئله اکنون تبدیل به تنش و جنگ رسانهای
شده است .عاقالنه این است که حکومت بهجای صدور اعالمیههای
مکرر بر رد ادعای ظاهر قدیر مواضعاش را در برابر تروریستها محکم
کند ،خالی امنیتی را پر کند و با انجام مسئولیت و تأمین امنیت جلو
اعتراضها را بگیرد و مجال ندهد تا کسی حکومت و شورای امنیت ملی
را متهم به حمایت از گروههای تروریستی کند.

مقامهای ارشد امنیتی:
ظاهر قدیر باید برای اثبات ادعایش اسناد ارائه کند
اطالعات روز :مقامهای ارشد امنیتی در واکنش به اظهارات
ظاهر قدیر ،عضو مجلس منایندگان مبنی بر حامیت
حکومت و شورای امنیت ملی از پروژه داعش ،این اظهارات
را بیاساس خوانده و خواستار ارائه اسناد از سوی آقای قدیر
شدهاند.
به روز دوشنبه ریاست جمهوری ،شورای امنیت ملی و وزارت
داخله به این اظهارات آقای قدیر واکنش نشان دادند.
نورالحق علومی ،وزیر داخله ،رحمتالله نبیل ،رییس عمومی
امنیت ملی و قدم شاه شهیم ،رییس ستاد مشرتک ارتش روز
سهشنبه در یک نشست خربی به این اظهارت واکنش نشان
دادند و آن را بیاساس و بدور از واقعیت خواندند.
ارگ ریاست جمهوری در اعالمیهای روز دوشنبه خود بدون
اشاره به اتهاماتی که آقای قدیر مطرح کرده و همچنین بدون
ذکر نام او ،نوشته که دولت برای مبارزه با داعش همواره تالش
کرده و ارتش و پولیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده
و شامری از اعضای آن را از بین بردهاند.
در این اعالمیه آنچه که «میلیشهسازی»خوانده شده ،مورد
انتقاد قرار گرفته و گفته شده که جلو آن را میگیرد .ذکر این
موضوع اشارهای است به تشکیل واحدهای مسلح از جانب
آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.
تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در توییرتش
نوشته که «دفرت شورای امنیت ملی اظهارات غیر مسئوالنه و
عاری از حققیت و در جهت تحقق اغراض شخصی آقای
ظاهر قدیر را مطلقاً رد میکند و آن را تالشی برای دریافت
منابع غیرقانونی جهت ایجاد ملیشههای شخصی وی و
ش سازی اذهان عامه ،ضعیف جلوه دادن روحیه ملی
مغشو 
در مبارزه باداعش میداند».
او افزوده« :دفرت شورای امنیت ملی به منظور روشن شدن
حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه
ملی ،از مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان و
ریاست شورای ملی میخواهد تا هیئتی را بهمنظور بررسی
اظهارات غیرمسئوالنه آقای قدیر و تالشهای وی در جهت

ایجاد ملیشههای شخصی تعیین منایند».
وزارت داخله در اعالمیهای روز دوشنبه خود نوشته« :این
وزارت «اظهارات یک عضو شورای ملی را مبنی بر حضور
رسان داعش در کابل و حامیت از این گروه توسط حلقههای
در درون نظام را به شدت رد منوده و آن را خالف منافع ملی
کشور میداند».
اعالمیه این اظهارات را صدمه زدن به فداکاری نیروهای
امنیتی کشور خوانده است .در اعالمیه آمده است که « :به
باور وزارت امور داخله این گفتهها بیشرت بر منافع شخصی
شامری از افراد و گروهها استوار بوده که باعث میشود تا
دهشتافگنان هرچه بیشرت فعالیتهای دهشتافگنانه و
تروریستی شان را گسرتش دهند و بر روحیه ملی صدمه وارد
منایند که جفای بزرگی به رشادتها و قهرمانی نیروهای
امنیتی افغانستان خواهد بود و عواقب خطرناکی را نیز در پی
خواهد داشت».
نشست خربی مقامهای ارشد امنیتی در کابل
نورالحق علومی ،وزیر داخله در این نشست خربی به شدت
اظهارات آقای قدیر را رد منوده و آن را تبلیغی برای دشمنان
کشور خواند.
آقای علومی تاکید منود که باید معاون اول مجلس منایندگان
پیرامون اظهارات خود اسناد و مدارک معترب به ارگانهای
عدلی و قضایی ارائه مناید.
علومی گفت« :نیروهای امنیتی ما هم قربانی میدهند و هم
علیه شان اتهاماتی بسته میشود که دور از واقعیت است و
قابل قبول نیست؛ در این راستا رسیدگی بسیار جدی صورت
بگیرد طرف باید اسناد و مدارک ارائه کند و ارگانهای عدلی
و قضایی ما در این راستا قضاوت بسیار درست را انجام بدهد
تا آن که در اوغش باشد روسیاه گردد».
او سخنان قدیر را شخصی و سلیقهای خواند و افزود که اگر
عنارصی در داخل نظام از گروههای دهشتافگن حامیت
کند ،با قاطعیت با آن برخورد شده و به پنجهی قانون سپرده
خواهد شد.

رحمتالله نبیل ،رییس عمومی امنیت ملی در این نشست
گفت که نیروهای امنیتی دستآوردهای قابل توجهی در
برابر تروریستان داشتهاند که هیچ کدام از این دستآوردها به
آسانی بدست نیامدهاند.
آقای نبیل افزود« :نیروهای امنیتی به حامیت و انگیزه رضورت
دارند و دور از انصاف است که باالی آنان تهمت ببیندیم».
قدم شاه شهیم ،رییس ستاد ارتش نیز تاکید منود که ابراز نظرها
درباره نیروهای امنیتی افغان باید آگاهانه و دور از سلیقههای
شخصی باشد تا تاثیر منفی باالی روحیه آنان نگذارد.
این مقامها در سخنان شان تأکید کردند که به شدت مخالف
ملیشهسازی میباشند و هیچ بدیلی برای نهادهای امنیتی و
دفاعی افغانستان برای دفاع از کشور وجود ندارد.
واکنشهای شدید مقامهای ارشد امنیتی پس از آن صورت
میگیرد که ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس منایندگان در
نشست عمومی روز دوشنبه مجلس ،حکومت و شورای
امنیت ملی را به حامیت از داعش متهم کرد.
آقای قدیر ادعا کرد که اسناد و شواهدی نزدش وجود دارد که
نشان میدهد حکومت در پروژه داعش در کشور دست دارد.
به گفتهی قدیر ،در میان رسان حکومتی ،بهویژه حنیف امتر،
مشاور امنیت ملی رییس جمهور از پروژه داعش در کشور به
ویژه در ننگرهار حامیت میکند.
او گفت« :اسناد دارم که حکومت مستقیامً در ایجاد داعش
دست دارد؛ مسئولین خط اول داعش در کابل زندگی میکنند
یزنند ،مشاور رییس
و در وزارتها و سفارتها چکر م 
جمهور افغانستان را قبضه کرده است».
ادعای تازه معاون اول مجلس در حالی مطرح میشود که
پیش از این شامری از اعضای مجلس ،رهربان جهادی و
تحلیلگران سیاسی از وجود ستون پنجم در درون نظام که
برای ناامنی کشور تالش دارند ،سخن میگفتند.
اما ادعای تازه معاون اول مجلس ،خود حکومت و بلندترین
مقام حکومتی را در جمع ستون پنجمیهای میبرد که در
ناامنی کشور دست دارند.

تمدید مأموریت آموزشی و کمکی ناتو در شمال کشور
تا سال 2016
اطالعات روز :وزیران دفاع  21کشور عضو سازمان پیامن
اتالنتیک شاملی (ناتو) مأموریت شان را تا سال  2016در
شامل کشور متدید کردند.
ناتو در شامل کشور در مأموریت آموزش ،مشوره و کمک در
چوکات مأموریت حامیت قاطع سهم دارند.
این تصمیم روز دوشنبه در نشستی با حضور وزیران دفاع 21
کشور عضو ناتو در شهر برلین آملان گرفته شد.

اورزوالوون درلین ،وزیر دفاع آملان گفته است ،کشورهاییکه
در مأموریت آموزش ،مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان
در شامل افغانستان توافق کردند ،به مأموریت شان در سال
 ۲۰۱۶میالدی نیز ادامه خواهند داد.
محمد معصوم ستانکزی ،رسپرست وزارت دفاع کشور که در
این نشست رشکت کرده بود ،گفت« :افغانستان هنوز در بخش
مبارزه با هراسافگنی نیاز به همکاری قوی جهانی دارد».

به گفته استانکری ،همکاری به هدف تأمین ثبات افغانستان
سبب خواهد شد تا بحران پناهندهگی نیز کم شود.
مأموریت آموزش و مشورهدهی رسبازان کشورهای ناتو به
نیروهای امنیتی در شامل افغانستان در چارچوب مأموریت
حامیت قاطع صورت میگیرد.
این ماموریت شامل والیتهای بدخشان ،بلخ ،فاریاب،
جوزجان ،تخار ،رسپل ،قندز و سمنگان میشود.

پاکستان:
افغانستان با سعادت و پیشرفته به سود پاکستان و منطقه است
اطالعات روز :مقامهای پاکستانی بار دیگر از آمادگی این
کشور بر حامیت از روند گفتوگوهای صلح افغانستان و
طالبان مسلح خرب میدهد.
به نقل از رادیو کلید ،نواز رشیف ،نخست وزیر پاکستان در
دیدارش با اکلیل حکیمی وزیرمالیه کشور در اسالم آباد گفته
است ،پاکستان حارض است که به هدف تأمین صلح و ثبات

در منطقه ،افغانستان را در بخش گفتوگوهای صلح با طالبان
مسلح همکاری جدی کند.
آقای رشیف گفته است که افغانستان با سعادت و پیرشفته به
سود پاکستان و منطقه است و این کشور همواره در تالش
تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان میباشد.
به گفته وی ،افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور باعث

میشود تا روابط برادرانه بین کابل و اسالم آباد تقویت گردد.
پیش از این نیز مقامهای ارشد حکومت پاکستان بهشمول
نخست وزیر این کشور ،بر همکاری در گفتوگو های صلح
حکومت افغانستان با طالبان مسلح اعالم آمادگی کردهاند،
اما رهربان حکومت وحدت ملی ،پاکستان را در این بخش
صادق منیدانند.

دانشجویان افغان در ترکمنستان:
با تنگدستی و فکر پریشان درس خوانده نمیشود
اطالعات روز :دانشجویان افغانستان که در ترکمنستان در
رشتههای مختلف از طریق دولت بورس گرفتهاند اکنون به
وزارت تحصیالت عالی افغانستان و دیگر نهادهای مسئول
هشدار میدهند که در صورت عدم پرداخت مددمعاش یک
سالهی آنان و نیز بیتوجهی به آن ،دست به اعتصاب درسی
یزنند.
و غذایی م 
 70دانشجوی افغان که در رشتههای انجنیری ،زراعت ،ادبیات
و تعلیم و تربیه مرصوف تحصیل هستند ،میگویند که بیش از
سال میشود که مدد معاش شان را دریافت نکرد ه و همچنان
با مشکل نداشنت بیمه صحی روبهرو هستند.
آنان در اعالمیهی که به روزنامه اطالعات روز فرستاده،

نوشتهاند که بارها با مسئوالن سفارت افغانستان و جرنال
قنسولی افغانستان در شهر «ماری» مشکالت شان را در میان
گذاشتهاند و آنان نیز مشکالت آنان را ذریعه مکتوب به
افغانستان گزارش دادهاند اما تاهنوز تالش آنان هیچ نتیجهی
را در پی نداشته است.
این دانشجویان مدعی هستند که با فرا رسیدن فصل رسما و
افزایش مشکالت دانشجویان ،عدم پرداخت مددمعاش یک
رضبه مهلک و جربان ناپذیر برای شان میباشد.
در اعالمیه این دانشجویان آمده است که دولت افغانستا
قادر به پرداخت معاشات بلند دالری هست ،قادر به برگزاری
کنفرانسها و برنامههای مختلف با مصارف هنگفت است

ولی قادر به پرداخت  60دالر طبق الیحه و مقررات وزارت
تحصیالت عالی و وزارت خارجه درباره بورسهای دولتی،
نیست.
آنان گفتهاند که از درس و اهداف اصلی شان بازمانده و در
فکر حل مشکالت روزمره شان میباشند و دیده میشود که
دولت و ادارات مرتبط با تحصیالت عالی ،کوچکترین تعهد
و احساس را قبال مشکالت دانشجویان ندارند .هامنطور که
با شکم گرسنه جنگ منیشود ،با فکر پریشان و تنگدستی
فراوان نیز درس خواندن مشکل است.
آنان از وزارت تحصیالت عالی میخواهند تا در قسمت اجرا
و تادیه مددمعاش شان اقدام جدی بکند.

رهبران افغانستان سعی در توقف
مهاجرتها دارند ،اما با وعدههای توخالی
نیویورک تایمز /مجیب مشعل
ترجمه معصومه عرفانی

رییسجمهور اشرف غنی در هفتهی گذشته از جوانان
خواست تا علیرغم افزایش ناامنی و مشکالت
اقتصادی ،به موج بزرگ مهاجرت از افغانستان ملحق
نشوند.
آقای غنی گفت که دروازههای کشورهای غربی به روی
ما بسته هستند و «عزت و احترام ما در افغانستان است».
هرچند این حرف برای بسیاری از افغانها ،حرف
بیمفهومی است.
دلیل آن تنها زندگی خود آقای غنی نیست که مسیرش
را برای رسیدن به قدرت و شهرت در خارج از کشور
هموار ساخت .او بیشتر سالهای بزرگسالی خود
را در ایاالت متحده زندگی و کار کرده است .آدرس
خانوادههای اکثریت مقامات ارشد او نیز مانند اطلسی
از پایتختهای جهان است ،دور و نزدیک – فقط کابل
نیست.
محمدعباس  19ساله ،یک مکانیک کنار جادهای در
کابل ،درحالی که برای وقفهی نهارش درحال خوردن
سیبزمینی و نان بود ،گفت« :آنها چهطور ممکن است
درد ما را درک کنند؟» .ماه گذشته ،زمانی که او تالش
کرده بود از مرز ایران به ترکیه عبور کند تا راهش را به
ناروی  -سرزمینی که او شنیده بود میتواند شغلی پیدا
کند – بگشاید ،گرفتار شده و به افغانستان بازگردانده
شده بود.
آقای عباس گفت« :فرزندان خود آنها ،در اروپا و
آمریکا زندگی میکنند ،درس میخوانند و خوش
میگذرانند .خودشان در زرهپوشهای لوکس خود از
مقابل ما میگذرند و حتا سرعت خود را کم نمیکنند
– ما خاک میخوریم .و اگر شکایت کنیم ،به دهان ما
میکوبند».
واقعیت وجود چنین دولتی ،در میان موج مهاجرتها
که بهنظر میآید درحال افزایش است ،پذیرفتن
درخواستها برای ماندن در کشور را دشوار ساخته
است.
همچنین ،علیرغم سرازیرشدن میلیاردها دالر کمک در
طول دههی گذشته برای ایجاد ثبات در افغانستان ،این
وضعیت معضلی برای حامیان بینالمللی بهوجود آورده
است؛ بهویژه در کشورهای اروپایی که اکثریت مهاجران
افغانستان به آن سمت حرکت میکنند .تقریبا 146000
شهروند افغانستان در سال جاری به اروپا رسیدهاند.
سوالی که برخی از کشورهای اروپایی میپرسند این
است :آنها چهطور میتوانند بااطمینان به سرمایهگذاری
برای ایجاد ثبات در کشوری ادامه بدهند که در آن
مقامهای ارشد دولت نیز نمیتوانند به فرزندانشان اجازه
بدهند آنجا زندگی کنند؟ و سوال دیگر این است که:
آنها چهطور میتوانند پس از ارسال میلیاردها دالر
کمک به افغانستان درطی سالها ،اکنون پذیرش سیل
مهاجرانی را که به دروازههای آنها رسیدهاند برای
نهادهای داخلی خود توجیه کنند؟
مارکوس پاتزل ،سفیر آلمان در افغانستان ،که کشورش
حضور  980سرباز خود در این کشور را برای یک
سال دیگر نیز تمدید کرده است ،گفت« :بدیهی
است که تمام کمکها در اینجا بیهوده نبوده است؛
پیشرفتهای زیادی صورت گرفته است .ولی ما باید
این سواالت را از خودمان بپرسیم».

دو فرزند آقای غنی در ایاالت متحده زندگی میکنند.
خانوادههای معاونان رییسجمهوری در ترکیه و
ایران اقامت دارند .خانوادهی عبدالله عبدالله ،رییس
اجراییهی کشور ،در هندوستان است .خانوادهی وزرای
کابینه ،مشاوران ریاستجمهوری ،معاون وزیر و حتا
تعدادی از مدیران سازمانها ،همه در خارج از کشور
زندگی میکنند.
یک مقام ارشد نزدیک به آقای غنی اذعان کرد که اگر
تعداد کمتری از خانوادههای مقامها در خارج از کشور
زندگی میکردند ،این میتوانست الگوی خوبی باشد.
اما او گفت ،این حقیقت کشوری است که برای دههها
بزرگترین جمعیت پناهندگان در جهان را داشته است.
این مقام که بهدلیل نگرانی از خشم همکارانش،
بهشرط ناشناسماندن صحبت میکرد ،گفت «در اکثر
کشورهای درحالتوسعه ،میبینید که تعداد قابلتوجهی
از مقامهای عالیرتبهی دولت دارای دو تابعیت هستند.
نه به این معنا که کار درستی است ،بلکه تنها پذیرش
یک واقعیت غمانگیز است».
تعداد زیادی از مقامهای ردهباال در دولت افغانستان که
خانوادههایشان در خارج از کشور زندگی میکنند ،در
طول جنگ ،یک الگو بهوجود آورده است.
در سال  ،2010جنرال استنلی مک کریستال که بعدها
فرماندهی نیروهای ایاالت متحده و ناتو در افغانستان
شد ،در جلسهای با شورای امنیت ملی رییسجمهور
کرزی ،این مسئله را براساس یادداشتهایی که توسط
یکی از مقامهای افغان در این نشست به اشتراک
گذاشته شده و توسط مقام دیگری تایید شده بود،
بهعنوان یکی از دالیل ضعف در جنگ و دشواری
پیروزی نام برد.
جنرال مک کریستال در این جلسه گفت« :پدر من 86
ساله است و دو برادر/خواهرزادهاش یکی در خوست
و دیگری در شیندند مبارزه میکنند» .او با اشاره به
معاون بریتانیایی خود ،جنرال نیک پارکر ،که هر دو
پای پسرش در یک بمبگذاری کنارجادهای قطع شده
بود ،افزود« :پسر جنرال پارکر پای خود را در هلمند از
دست داد»( .جنرال پارکر در یک ایمیل گفت که خود
او در جلسه حضور نداشته است ،اما بعدها از جنرال
مک کریستال درمورد آن شنیده است).
جنرال مک کریستال ،پس از آن با یک سوال از
وزرای افغانستان ادامه داد« :چه تعداد از شما مقامات
عالیرتبهی افغانستان پسرانتان در میدان نبرد حضور
دارند؟»
سکوت جلسه با سوال یک مقام ارشد امنیتی که
میخواست مطمئن شود او ترجمهی این سوال را خود
درست متوجه شده است ،شکسته شد.
مقام رسمی نزدیک به آقای غنی گفت ،دولت آقای
غنی از سوی کشورهای حامی تحت فشار است تا
افغانهایی را که اخراج کردهاند بپذیرد و توافقات قبلی
با آن کشورها او را ملزم به انجام این کار میکند .اما
همزمان ،آقای غنی با دولتهایی مانند آلمان ،سویدن
و ناروی ،برای ایجاد «عوامل بازدارنده» که میتواند
جوانان را در افغانستان نگه دارد همکاری میکند.
بهگفتهی برخی از مقامها ،یکی از ایدهها ،شامل
تشویقهای مالی برای کارمندان مسنتر است تا نزدیک
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

همه اعتراض دارند،
حتا رییس جمهور!

به  30000فرصت شغلی برای جوانترها آزاد شود.
بهگفتهی صالحالدین ربانی ،وزیر امور خارجهی
افغانستان ،آلمان هدف اصلی بسیاری از افغانها است
و در سال جاری نزدیک به  80000تن وارد این کشور
شدهاند .آقای پاتزل سفیر آلمان ،گفت به  43درصد
از کسانی که پروندههایشان مورد بررسی قرار گرفته،
پناهندگی داده شده است.
آقای پاتزل گفت« :بهطورمعمول ،ما باید  57درصد
دیگر را بازگردانیم ،اما در عمل ،این کار دشواری است.
امسال ما تنها  7نفر را بازگرداندهایم».
وی افزود« :ما یک هواپیمای کامل را بازنمیگردانیم ،اما
میتوانم به شما اطمینان بدهم که سال آینده این تعداد
بیشتر از  7نفر خواهد بود».
موضوع مرکزی در انتخاب مهاجران در آلمان ،تمرکز
بر پذیرش کسانی که است که در معرض خطر زندگی
میکنند و پس از آن «مهاجران اقتصادی» قرار دارند.
آقای پاتزل گفت که تصمیمگیری درمورد پناهجویان،
فرد به فرد انجام خواهد شد.
اما فعاالن حقوق بشر میگویند که در سال جاری ،در
طبیعت خشونتها در افغانستان تبعیضی وجود نداشته
است و غیرنظامیان در مناطقی که زمانی امن درنظر
گرفته میشدند ،هدف قرار میگیرند.
احمدشجاع ،عضو دیدهبان حقوق بشر میگوید:
«امسال ،وضعیت امنیتی کلی در افغانستان ،بهطور
قابلمالحظهای بدتر شده است – طالبان و دیگر
شورشیان نشان دادهاند که آنها هم توان تسلطیافتن
و هم توان بیثباتکردن اکثریت مناطق افغانستان را
دارند ....در سوی دیگر این معادله ،ظرفیت محدود
دولت برای کمک به اخراجشدگان ،با بحران فزایندهی
بیجاشدگان داخلی ،محدودتر شده است».
تالشهای آلمان بر منصرفکردن افغانها از خروج از
کشورشان متمرکز است .سفارت این کشور ،به تقلید از
استرالیا ،یک کمپاین آگاهیدهی با تابلوهای تبلیغاتی
بزرگی در شهرهای مهم افغانستان ،آغاز کرده است.
آنها تالش میکنند از انتشار شایعات درمورد زندگی
آسان و مرفه در آلمان جلوگیری کنند.
در یکی از بیلبوردها نوشته شده است« :ترک افغانستان؛
آیا شما با دقت در این مورد اندیشیدهاید؟»
دولت افغانستان نیز ،با برجستهساختن خطراتی که
مهاجران در مسیرهای دشوار بهسوی اروپا با آن مواجه
میشوند ،ازجمله طعمهی قاچاقچیان انسان شدن،
کمپاینی را آغاز کرده است.
اما چنین کمپاینهایی ،تاکنون موفقیت اندکی برای
منصرفکردن مردم از ترک کشور داشتهاند.
آقای عباس ،مکانیکی که از این مسیر بازگردانده شده
بود ،گفت« :قاچاقچی او قول داده بود در طول سفر،
«به هر نفر در هر وعدهی غذایی مرغ سرخکرده بدهد».
تمام آنچه گروه او دریافت کردند ،یک قرص نان برای
هر چهار نفر بود.
آقای عباس گفت« :من هرگز آرزو ندارم هیچ کسی به
این سفر برود» .اما او نمیتوانست در افغانستان بماند؛
کسبوکار بیفایده شده است و او نمیتواند روزانه
بیشتر از  3دالر بدست بیاورد؛ «من بار دیگر برای رفتن
تالش خواهم کرد».

منیدانم در حکومت و دولتهای دموکراتیک اعرتاض را بهعنوان حق
شهروندی قبول دارند یا نه؟ اما فرض را بر این میگیرم که اعرتاض یکی
از حقوق شهروندان کشورها و جوامع دموکرات باشد .در اینصورت ،چون
افغانستان فراتر از یک کشور و جامعهی دموکرات است ،طبیعی است که
اعرتاض هم فراتر از حق شهروندی مطرح است.
فراتر از یک کشور دموکرات به این معنا که ما اصل «یک شهروند یک
رای» را میفهمیم اما در انتخاباتی که گذشت ،خیلی از شهروندان یک
شهروند بودند اما دهها ،صدها و هزارها رای داشتند .اما اعرتاض بهعنوان
فراتر از حق شهروندی به این معناست که لطفاً به مثالهای زیر با دقت
توجه کنید:
الف -قندوز سقوط کرد ،مردم در برابر حکومت صدای اعرتاض بلند کرد.
حکومت هیئت حقیقتیاب به قندوز فرستاد ،هیئت حقیقتیاب خود
حکومت را رسوا کرد .یعنی گفت که مقرص اصلی در سقوط قندوز ،ضعف
رهربی و پیچیدهگی ساختاری است .ضعف رهربی یعنی که در شورای
امنیت ،به جای جدی گرفنت تهدیدات علیه قندوز ،دروغ رد و بدل شده.
پیچیدهگی ساختاری یعنی اینکه در قندوز قوماندان امنیه از والی فرمان
منیبرده و والی قوماندان امنیه را قبول نداشته ،در نتیجه رسبازان و بقیه
نیروهای امنیتی گیج مانده بوده که از کدام اینها دستور دریافت کنند؟
اما حکومت وقتی با حقیقت تلخ از سوی هیئت حقیقتیاب مواجه میشود،
فورا ً اعرتاض کرده و میگویند که ما مطابق قانون به این هیئت حق نداده
بودیم که ما را رسوا کند .چون این هیئت مطابق قانون حق نداشت ما
را رسوا کند ،بنا ًء از ملت تقاضا داریم که ما در کنارشان بودیم ،هستیم و
خواهیم بود.
ب -معاون اول مجلس منایندگان که به تازهگیها از رشق کشور برگشته
بود ،سه بار قسم خورد که رهرب داعش در کابل است ،به سفارتخانهها
میرود و به ادارههای امنیتی راه دارد .حاجی ظاهر قدیر گفته که 20
هزار مهاجر پاکستانی در رشق کشور حضور دارند ،مسلح اند ،برنامههای
ناامنسازی رشق و شامل کشور را طرح و پیاده میکنند .عمالً به
کارخانهی تولید داعش تبدیل شدهاند .دولت به جای اینکه کارخانهی
تولید داعش را نابود کند ،آنها را تقویت میکند .وی در مورد حنیف امتر،
مشاور امنیت ملی رییس جمهور گفت که کل افغانستان را قبضه کرده و
بهسوی تباهی میبرد ،اما کسی نیست که صدای خود را بلند کند...
خالصه سخنان این وکیل پارملان به مزاج حکومت خوش نیامد .ارگ،
شورای امنیت ملی ،وزارت داخله و دفاع واکنش نشان دادند .ارگ بر
اعرتاض آقای قدیر اعرتاض کرده و گفته که ما علیه داعش هستیم ،حتا
چند نفر شان را کشتهایم .در ضمن به هیچ کس اجازه منیدهیم علیه
داعش و طالب مسلح شود ،چرا که ما اردو و پولیس داریم.
وزارت داخله هم بر سخنان قدر اعرتاض داشته ،اما منیدانم چرا نامی
از او در اعالمیهی خود نربده؟ حتامً کدام گپ است که نامش را نربده.
بههرصورت وزارت داخله گفته که سخنان این وکیل ،هیچ تاثیری بروی
روحیهی نیروهای امنیتی بهحیث فرزندان اصیل این کشور که از رشف و
عزت این رسزمین پاسداری کرده و علیه طالب و داعش مبارزه میکنند،
نخواهد داشت .اما این وزارت از فرزندان نااصیل کشور نامی نربده،
احتامالً منظور شان کسانیاست که بر کارکرد وزارت امور داخله اعرتاض
دارند.
وزارت دفاع هم اعرتاض دارد ،سخنگوی این وزارت گفته که ما به
اختالفهای سیاسی در کشور احرتام داریم اما اجازه مداخله به کسی
را منیدهیم .سخنگوی این وزارت حتا در این اعرتاض ،مقداری از
فلسفهی خویش را به مرصف گرفته و گفته که نیروهای مسلح کشور به
اصل دموکراسی متعهد است ،اما به کسی اجازه منیدهد که نیروهای
مسلح و پر افتخار را قربانی اختالفهای سیاسی خود کند .حتامً منظورش
این بوده که درسته ما به دموکراسی تعهد داریم ،اما نه این قدر تعهد که
ظاهر قدیر بیاید از رهرب داعش در کابل رومنایی کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی هم گفته که سخنان آقای قدیر عاری از
حقیقت و در جهت تحقق اغراض شخصی است .وی از ریاست جمهوری
و ریاست شورای ملی خواسته که هیئتی بفرستد تا در مورد سخنان غیر
مسئوالنهی آقای قدیر تحقیق کند.
بیجا نیست اگر بگویم که مردم در کل بر وضع فعلی اعرتاض دارند .اما
گاهگاهی ،منایندگان پارملان و رهربان سنتی نیز معرتض میشوند .هرچند
که به اعرتاض مردم زیاد توجهی منیشود ،اما همینکه حاجیهای ظاهرا ً
قدیر مملکت بر حکومت اعرتاض کرد ،حکومت هم عمل بااملثل انجام
داده و بر اعرتاض شان اعرتاض میکند .اعرتاض در برابر اعرتاض،
ادامه خواهد یافت و به هیچ اعرتاضی پاسخ مناسب داده نخواهد شد؛
مگر اینکه نهادهای عدلی و قضایی جو ترسناک قدرتمندان را از بام
عدالتخانههای این کشور کنار بزند و بیطرفانه و جدی این اتهامها و
اعرتاضها را پیگیری کنند .تا نهادهای عدلی و قضایی نرتس و مستقالنه
عمل نکرده ،مطمنئ باشید که یک عده هم ما را خواهند کشت ،هم کنار
جنازهی ما علیه کشنت ما اعرتاض خواهند کرد.
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فرانتالین /پریانکا باغانی
ترجمه :معصومه عرفانی

داعش در افغانستان حضور دارد،
اما آنها چه کسانی هستند؟

تنها یک و نیم سال از زمانی میگذرد که گروه تروریستی دولت
اسالمی عراق و سوریه ،یکی از بزرگترین شهرهای عراق را
به تصرف خود درآورده و در قلمرو تحت تسلط خود در هر دو
کشور ،اعالم خالفت کردند .پس از آن ،جنگجویان خارجی
دستهدسته به این جنگ و رهبر داعش ،ابوبکر البغدادی،
پیوستند .این باعث شد که شورشیان مشتاق و جداییطلبان
از گروههای ستیزهجو در کشورهایی مانند مصر ،یمن و لیبیا ،و
همچنین گروههای تثبیتشدهای مانند بوکوحرام نیجریه ،به این
گروه اعالم وفاداری کنند.
بهنظر میآید جنگجویان وابسته به داعش ،اکنون درحال
بهدستآوردن جای پایی در افغانستان باشند .اما آنها درحقیقت
چه کسانی هستند؟ آیا آنها از رهبری داعش در عراق و سوریه
دستور میگیرند؟ و آیا میتوانند ایدئولوژی و اندیشههای خود
را در آن منطقه ،همانند عراق و سوریه گسترش بدهند؟ در
ادامه ،نظر سه کارشناس را در این زمینه میخوانید.
«داعش» افغانستان ،چه کسانی هستند؟
جیمز کانینگهام ،که از سال  2012تا دسامبر  2014بهعنوان
سفیر آمریکا در افغانستان خدمت کرده است ،میگوید او
برای اولین بار شایعات حضور داعش در افغانستان را در
اواخر دوران خدمتش شنیده بود« .دقیقاً زمانی که من درحال
آمادهشدن برای ترک این کشور بودم ،شایعاتی وجود داشت ،اما
هیچ کدام معتبر نبود – ابراز نگرانی نسبت به اینکه داعش آغاز
به برقراری ارتباط با افغانها و پاکستانیها ،و تالش برای جذب
و استخدام مردم برای مبارزه در سوریه و عراق کرده است».
بااینوجود ،کارشناسان میگویند افرادی که درحالحاضر
خود را بهعنوان داعش در افغانستان مینامند ،جنگجویان
عراق و سوریه نیستند .درواقع آنها اصلیترین اعضای ناراضی
طالبان و شورشیانی از دیگر گروهها هستند که بااستفاده از این
فرصت« ،نام تجاری» خود را به داعش تغییر دادهاند.
آناند گوپال ،نویسندهی «هیچ انسان خوبی در میان زندگان
نیست :آمریکا ،طالبان و جنگ از چشمانداز افغانستان»،
میگوید« :این مهم است که ما بدانیم زمانی که میگوییم
«داعش» ،منظور ما چیست .زیرا آنها گروههایی ناراضی
بودهاند که اساساً نام خود را برای تقویت گروه یا جذب سرمایه
تغییر دادهاند».
گوپال میگوید« :نارضایتی میان عناصر خاصی از طالبان
همیشه وجود داشته است ،و اکنون رسانهها تمام وقت درمورد
داعش صحبت میکنند و دولت افغانستان از ایدهی داعش
بهعنوان راهی برای نگهداشتن ایاالت متحده استفاده میکند؛
تمام این مسایل بهنوعی زمینه را برای این گروهها فراهم کرده
است تا خود را با یک نام جدید تعریف کنند».
درمیان گروههایی که پرچم سیاه داعش را در افغانستان بلند
کردهاند ،جناحهای طالبان پاکستانی که بهعنوان تحریک طالبان
پاکستان شناخته میشوند ،گروه پاکستانی لشکر طیبه ،و جنبش

اسالمی ازبکستان حضور دارند .درحالحاضر ،رهبران داعش
در افغانستان عمدتاً اعضای سابق طالبان پاکستانی هستند.
برخی از اعضا و فرماندهان طالبان افغانستان نیز وجود داشتهاند
که این ،نارضایتی روبهافزایشی درمیان این گروه را نشان
میدهند .اگرچه طالبان توانست تا برای مدتی کوتاه مرکز شهر
قندوز را در ماه سپتامبر تصرف کند ،این گروه آشفتگیها و
دستهبندیهایی را در طی چند ماه گذشته تجربه کرده است.
تعدادی از کسانی که از طالبان جدا شدند ،بهدلیل غیبت
طوالنی مال عمر ،رهبر طالبان که مقام و ابهت او گروه را
درکنار هم نگه میداشت ،شروع به پیوستن به داعش کردند.
تایید مرگ او در ماه جوالی ،تنها به این جداییها افزود.
درعینحال ،دیگران نیز بهدلیل اختالفنظرها بر سر اینکه آیا
طالبان باید در مذاکرات صلح با دولت افغانستان شرکت کند،
جذب داعش شدهاند.
بهگفتهی گوپال« ،انگیزهی مردم برای سالح بهدست گرفتن
و مبارزه علیه دولت افغانستان ،کاهش نیافته است .رهبران
میگویند ،خب ،اکنون زمان مذاکره است ،زمان صلح است».
این گروهها که خود را داعش معرفی میکنند ،میتوانند قدم
جلو بگذارند و ادعا کنند «ما طالبان نیستیم ...ما قصد نداریم
وارد مذاکرات شویم .ما اکنون بخشی از یک جنبش جهانی
هستیم که در عراق و سوریه بسیار موفق بوده است».
هیچکس نمیداند درحالحاضر دقیقاً چه تعدادی از
جنگجویان خود را داعش افغانستان مینامند ،اما مقامات
تخمین میزنند که حدود هزار نفر هستند .مناطق اصلی
حکومت آنها ،در والیت شرقی ننگرهار در مرز پاکستان ،و
بخشهایی از زابل در جنوب و قندوز در شمال ،قرار دارند.
تا ماه جوالی ،ادعا شده بود که داعش طالبان را در سه منطقه
در ننگرهار شکست داده است – اچین ،شینوار و خوگیانی.
اما طالبان آنها را به عقب میرانند ،و غیرنظامیان در این میان
گرفتار جنگ میان هر دو گروه شدهاند .تا اواسط سال ،2015
باالترین تلفات غیرنظامیان در افغانستان از آغاز شمارش
سازمان ملل در سال  2009ثبت شده بود  1592مرده3329 ،
نفر مجروح.
آیا آنها به داعش عراق و سوریه ارتباط دارند یا از آنجا دستور
میگیرند؟
اگرچه سخنگوی داعش مرکزی در عراق و سوریه ،استقرار
نیروهای وابسته به داعش در افغانستان را در ماه جنوری اعالم
کرد ،کارشناسان میگویند هنوز شواهد زیادی از دستورات و
کنترل متمرکز میان جنگجویان در افغانستان و رهبری داعش
در عراق سوریه وجود ندارد.
واندا فلباب ،عضو ارشد موسسهی بروکینگز ،توضیح میدهد:
«آنها از این عنوان استقبال میکنند و سوگند وفاداری به
البغدادی ادا کردهاند ،اما بهنظر نمیرسد هیچ دستورالعمل،
کنترل یا هدایتی از سوریه ،عراق یا بغدادی وجود داشته باشد».

برخی از اعضا و فرماندهان
طالبان افغانستان نیز وجود
داشتهاند که این ،نارضایتی
روبهافزایشی درمیان این گروه
را نشان میدهند .اگرچه طالبان
توانست تا برای مدتی کوتاه
مرکز شهر قندوز را در ماه
سپتامبر تصرف کند ،این گروه
آشفتگیها و دستهبندیهایی را
در طی چند ماه گذشته تجربه
کرده است .تعدادی از کسانی
که از طالبان جدا شدند ،بهدلیل
غیبت طوالنی مال عمر ،رهبر
طالبان که مقام و ابهت او گروه را
درکنار هم نگه میداشت ،شروع
به پیوستن به داعش کردند.
تایید مرگ او در ماه جوالی،
تنها به این جداییها افزود.
درعینحال ،دیگران نیز بهدلیل
اختالفنظرها بر سر اینکه آیا
طالبان باید در مذاکرات صلح
با دولت افغانستان شرکت کند،
جذب داعش شدهاند.
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به گفتهی گوپال« :اگر به عملکرد این گروه دقت کنید ،میبینید
که بسیار متفاوتتر از داعش در عراق و سوریه عمل میکنند.
آنها مانند داعش مرکزی کار نمیکنند ...آنها زیارتگاهها را
خراب نمیکنند و کاری علیه فرهنگ محلی انجام نمیدهند».
بااینحال ،کارشناسان باور دارند که این وضعیت ممکن است
عوض شود و باید متوجه تغییرات در قابلیتها یا رفتارهای این
گروه در طول زمان بود.
آیا آنها می توانند مانند داعش در عراق و سوریه گسترش
یابند؟
ظهور سریع و تکاندهندهی داعش ،مقامات غربی را لرزاند.
در سال  ،2011این گروه از خاکسترهای القاعده در عراق
در  2011برخاست و پیش از راهاندازی حملهای برقآسا بر
موصل و استقرار خالفت ،در جنگ داخلی سوریه تجربهی
مبارزه و جذب نیرو را به دست آورد .این گروه از خالء قدرت و
ضعف نیروهای دولتی در سوریه و عراق ،همچنین از تنشهای
فرقهای در مناطقی عمدتاً سنینشین بهره گرفت.
اکنون که جنگجویان در افغانستان پرچم داعش را به اهتزاز
درآوردهاند نیز ،طبیعتاً نگرانی اصلی این است که ممکن است
آنچه در عراق و سوریه اتفاق افتاد ،در افغانستان نیز اتفاق
بیفتد.
کارشناسان اذغان میکنند که هنوز برای اظهارنظر قطعی خیلی
زود است اما تفاوتهای اساسی میان داعش در عراق و سوریه
و وضعیت کنونی در افغانستان وجود دارد که میتواند مانع
گسترش داعش در افغانستان شود.
بهگفتهی گوپال :ایدئولوژی داعش که سلفیت است ،با
ایدئولوژی طالبان که ریشه در تصوف و دیوبندی دارد ،در تضاد
است .سلفیت ،تفسیری بسیار سختگیرانه از اسالم و شیوهی
زندگی پیامبر از دید آنها است .مردم افغانستان ،مرقدهای
مقدس را گرامی داشته و به اشخاص مقدس دینی احترام
میگذارند و اعتقادات عرفانیتری دارند« .به اسالم در جنوب
افغانستان اینگونه عمل میشود .اما سلفیها تمام اینها را
بدعت درنظر میگیرند» .این تفاوتهای ایدئولوژیک ،جذب
نیرو و دستیابی به مقبولیت عمومی را دشوارتر میسازد.
گوپال یکی از فرماندهان طالبان افغانی را برای نمونه ذکر
میکند که پس از اتحاد با داعش ،در یکی از حمالت
هواپیماهای بدون سرنشین کشته شد .مال رئوف خادم ،با
دشواریهای زیادی برای جذب نیرو در افغانستان مواجه بود؛
زمانی که «او به قریهاش بازگشت و به مردم گفت ،شما نباید
قبرها را پرستش کنید و به سراغ آدمهای مقدس بروید ،تمام
مردم فکر کرده بودند او دیوانه شده است» .او تنها قادر بود پس
از تغییر بعضی از تفسیرهای سلفی تعدادی از مردم را اطراف
خود جمع کند.
فلباب همچنین به این مسئله اشاره میکند که در افغانستان،
تنشهای فرقهای به گونهای که داعش بتواند از آن بهرهبرداری
کند ،وجود ندارد« .اگرچه پشتونها احساس میکنند از
دولت کنار گذاشته شدند و بسیجسازی در امتداد خطوط
قومی پشتونها یک فاکتور بوده است ،اما درحال حاضر یک
جایگزین وجود دارد  -طالبان – و این تفاوت بزرگی با عراق
و سوریه است» .درحالیکه شبهنظامیان سوریه از کنترل خارج
شده بودند و تنشهای فرقهای در عراق بهشدت باال گرفته بود،
در افغانستان «یک شورش بلندمدت ،قوی ،ملی و پان افغانی»
طالبانی وجود دارد .تاکنون ،شدیدترین درگیریها نه میان
داعش و نیروهای دولتی ،بلکه میان داعش و طالبان بوده است.
ازطرفدیگر ،گستردهنشدن داعش و طالبان در افغانستان،
مشروط به ثبات دولت و قدرت نیروهای امنیتی افغانستان
است که بهنظر میآمد برای بهدستآوردن مجدد کنترل قندوز
از دست طالبان در ماه سپتامبر ،با دشواری روبهرو هستند.
رییسجمهور باراک اوباما در ماه گذشته اعالم کرد که ایاالت
متحده برای کمک به جلوگیری از گسترش آنها 9800 ،سرباز
را تا پایان  2016در افغانستان نگه میدارد و حدود  5500نفر
نیز تا پایان  2017در افغانستان مستقر خواهند بود .او در زمان
اعالم این تصمیم ،گفت «من اجازه نمیدهم افغانستان بار دیگر
بهعنوان پناهگاه امن تروریستها برای حمله به ملت ما استفاده
شود».
کانینگهام که در شورای آتالنتیک خدمت میکند ،میگوید:
خروج تمام نیروها برطبق برنامهریزی ،باتوجه به وضعیت
فعلی« ،به اوضاع بسیار خطرناکی برای منطقه و ما منجر
خواهد شد ...من باور دارم که پیامد این کار بهگونهای خواهد
بود که افغانها در آن موقعیت ،قادر به حفظ تالشهای امنیتی
خود ،آنگونه که باید انجام شود ،نیستند».
چنین نگرانیهایی پس از حمالت  13نوامبر به پاریس که
حداقل باعث کشتهشدن  129نفر شد ،افزایش یافت .سیستم
اطالعاتی عراق گفته است که حداقل بخشی از این حمالت
در رقه ،پایتخت خودخواندهی داعش در سوریه طراحی شده
بودند .همانگونه که کانینگهام میگوید ،اگر این شاخهی
داعش در افغانستان بهشکلی سرکوب نشود ،این خطر وجود
دارد که «رابطهای بنیادیتر با داعش ،همانگونه که در عراق و
سوریه وجود دارد ،توسعه بیابد».
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گروگانگیری؛ دروغ گویی دولت
و قهرمان بازی رهبران!
عرفان مهران

یادداشتهایسخیدادهاتف
بار امانت

گروگانگیری در زابل اگر از یکطرف باعث درد و
رنج شماری گردیده ،برای برخی نیز سوژهای برای
کسب شهرت و قدرت گردیده است .نگاهها به مسئله
گروگانگیری در جامعه به شدت متفاوت است.
مقامهای دولتی ،سران احزاب ،متنفذین و بزرگان
قومی هر کدام پیش از اینکه گروگانگیری را یک
مسئله جدی برای ثبات و امنیت کشور بدانند ،در صدد
بهره برداریهای سیاسی و استفاده جویی برای تقویت
شهرت و قدرت شان میدانند .در سوی دیگر مردم ،در
شرایط دشوار به سر میبرند و مستأصل و درمانده خود
را در معرض تهدیدات جدی گروگانگیری میبینند.
این وضعیت شرایط را برای گروگانها دشوارتر کرده و
امیدواریها برای حل مسئله گروگانگیری را به شدت
تضعیف ساخته است.
در پی چندین مورد واقعه گروگانگیری در والیت زابل،
چنین واکنشی از سوی سران سیاسی و مقامهای دولتی
مشهود بود .به دنبال هریک از وقایع گروگانگیری،
تالشهای مذبوحانهای از سوی اکثر نخبگان سیاسی
صورت گرفت تا نقش خود را در رهایی آنان برجسته
ساخته و از آن به مثابه ابزار رقابت سیاسی بهره برداری
کنند .در همین راستا ،مقامهای دولتی و سران سیاسی
حتا به نشر دروغ و انتشار اکاذب پرداختند تا از رقبای
سیاسی عقب نمانند .به محض وقوع حادثه در زابل،
رقابت در کابل اوج میگیرد و بدین ترتیب رهایی
گروگانها فراموش میشود .در واقعهی اخیر در زابل
که حدود  20تن به گروگان رفتند ،پیش از اینکه هیچ
فردی رها شود ،در کابل سرود رهایی آنان سر داده شد
و تالش مذبوحانهای صورت گرفت تا این امتیاز به نام
افراد خاصی ثبت شود .در حالیکه هیچ فردی تا کنون
آزاد نشده و حتا از سرنوشت گروگانان هیچ اطالعی
در دست نیست.













چنین نگاهی ما را از توجه به نفس مسئله گروگانگیری
در کشور دورتر کرده و افکار عمومی را از تمرکز بر
مسئولیت دولت به حواشی این وقایع جلب میکند.
دولت مسئله را عادی پنداری میکند تا انفعال خود
را توجیه کند .حکومت نیز همانند بسیاری از رهبران
سیاسی با شایعات و اطالعات موجود در فضای
مجازی یکجا حرکت میکند .در فضای مجازی شایعه
میشود که چندین گروگان آزاد شد ،سخنگویان
حکومت واکنش نشان میدهند و آنرا حاصل تالش
حکومت میدانند .بعدتر این شایعه به گونهای دیگر
در فضاهای واقعی و مجازی دست به دست میشوند،
حکومت واکنش جدید نشان میدهد و همگام با این
شایعات مهر امتیاز آن را بر سینهی خود میکوبد .اما در
واقع ،هیچ اتفاقی نمیافتد .سرنوشت گروگانها مبهم
و نامعلوم و مسئوالن ،بیتفاوت نسبت به سرنوشت
آنان انرژی خود را برای فریب مردم و رقابتهای منفی
به مصرف میرسانند.
چنین است که امیدی برای رهایی مسئله گروگانگیری
در کشور وجود ندارد .اگر حکومت و رهبران سیاسی
به گروگانگیری به مثابه یک مشکل ملی نگاه کنند و
در صدد حل واقعی این مسئله باشند ،شاید دستیابی
به آن دشوار نباشد .کافی است عملیاتی راهاندازی شود
و بخشهای از والیت زابل که تحت تسلط دشمنان
میباشند ،آزاد شود .این کار به لحاظ امکان شناسی
مقدور است و به سادگی چنین امری امکان پذیر
میباشد .منطقهای که اکنون در زابل به کمینگاه و
قتلگاه مردم بیگناه مبدل شده است ،منطقهای کوچک
و قابل دسترس میباشد .حکومت با اندک توجهی
میتواند دست به این کار زده و در جهت حل مسئله
گروگانگیری و تهدیدات دیگر امنیتی که از این ناحیه
متوجه مناطق اطراف آن میباشد ،نقطه پایان بگذارد.
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علیرغم وعدههای حکومت برای انجام عملیات
تصفیوی در ولسوالی خاک افغان ،هنوز هیچ اقدامی
صورت نگرفته و این وعدهی حکومت نیز مانند صدها
تعهد دیگر فراموش شد.

چنین نگاهی ما را از توجه به نفس مسئله
گروگانگیری در کشور دورتر کرده و
افکار عمومی را از تمرکز بر مسئولیت
دولت به حواشی این وقایع جلب میکند.
دولت مسئله را عادی پنداری میکند تا
انفعال خود را توجیه کند .حکومت نیز
همانند بسیاری از رهبران سیاسی با
شایعات و اطالعات موجود در فضای
مجازی یکجا حرکت میکند .در فضای
مجازی شایعه میشود که چندین گروگان
آزاد شد ،سخنگویان حکومت واکنش
نشان میدهند و آنرا حاصل تالش
حکومت میدانند .بعدتر این شایعه
به گونهای دیگر در فضاهای واقعی و
مجازی دست به دست میشوند ،حکومت
واکنش جدید نشان میدهد و همگام با این
شایعات مهر امتیاز آن را بر سینهی خود
میکوبد .اما در واقع ،هیچ اتفاقی نمیافتد.
سرنوشت گروگانها مبهم و نامعلوم و
مسئوالن ،بیتفاوت نسبت به سرنوشت
آنان انرژی خود را برای فریب مردم و
رقابتهای منفی به مصرف میرسانند.

میگویند روزی پیرمرد نحیف و الغری از صحرایی
میگذشت .کولهبارش سنگین بود و توانش برای
نوردیدن صحرا اندک .در دل با خود میگفت
که کاش کسی پیدا میشد و اندکی با او همدلی و
همراهی میکرد و آن بار گران را لختی از دوش او بر
میداشت .در این خیال محنتآلود بود که صدای پایی
شنید .برگشت و دید که جوان رعنا و تنومندی سوار
بر شتری خوشرفتار و چابک از پیاش میآید .پیرمرد
خوشحال شد و حمد خدای به جای آورد که به آن
سرعت به داد او رسیده و در آن صحرای تفتیده چنان
ناصر توانمندی برای او فرستاده .جوان در کنار پیرمرد
توقفی کرد و سالمی داد .پیرمرد بی آن که درنگی کند
از جوان خواهش کرد که اگر ممکن است آن کولهبار او
را بر پشت شتر بگذارد تا پیر نزار مدتی از سنگینی آن
مصیبت بیاساید .جوان لبخندی زد و گفت:
«من این شتر از برای بردن بار خود خریده و پروریدهام
کاکا».
جوان این را گفت و شتاب گرفت و از کنار پیرمرد
دور شد .لحظهیی که گذشت و پیرمرد از غبار آن جوان
مغرور و شتر تیزتک او بیرون آمد ،با خود اندیشید
که اوه پس از عمری تجربه من هنوز چه قدر نادانم.
اگر این جوان کولهبار مرا میگرفت و میرفت و هرگز
منتظر من نمیماند ،من چه کار میکردم؟ جوان که به
آخر دشت رسیده بود با خود فکر کرد که آری ،جوان
هرچه باشد خام است .میتوانستم بار او را بگیرم و
بردارم و با این حیوان تیزرفتار بگریزم .ای بسا که آن
کولهبار پر از جواهر بوده باشد!
جوان با شتاب برگشت و به پیرمرد گفت:
«پدر جان ،بیادبی مرا ببخش .خوب که فکر کردم با
خود گفتم چو اِستادهای دست افتاده گیر .بده بارت را
من ببرم و تو را از این رنج برهانم».
پیرمرد جواب داد:
«پسرم ،نه ،تو راحت باش .من هم دقیقا به همان چیزی
فکر کردم که تو را به اینجا باز آورد .برو پناهت به
خدا!»
حاال قسمت مشکل این قصه شروع میشود .من
میخواهم این قصه را به نحوی به حکومت وحدت
ملی ربط بدهم اما نمیشود .کمکم کنید .اول فکر کردم
که مث ً
ال بگویم داکتر عبداهلل آن پیرمرد است و نمایندهی
مجاهدین با بار سنگینی از یک میراث شوم .بعد اشرف
غنی آن جوان شترسوار است که میخواهد این بار را
برندارد .بعد ،اشرف غنی فکر میکند که شاید در زدن
این میراث سودی هم باشد ،اما عبداهلل دیگر حاضر
نیست آن را به او بسپارد و ...ولی دیدم که سخت است.
یعنی آدم چرا قصهیی بگوید که نتواند آن را بهمنظور
اصلی خود ربط بدهد؟
ببینید شما میتوانید کاری بکنید؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
عبدالشهید ثاقب

آیا رسکوب بر میگردد؟
در طی دو هفته گذشته ،این دومین بار است که افراد مسلح
ناشناس ،قصد جان اصحاب قلم را میکنند .آری ،در هفته
گذشته خانواده مطبوعات کشور شاهد حمله مسلحانه به جان
سامل وحدت ،صاحب امتیاز خربگزاری بخدی بود و امروز شاهد
شلیک به جان احمد سعیدی ،نویسنده و کارشناس مسایل سیاسی.
احمد سعیدی ،کارشناس مسایل سیاسی و یکی از منتقدان حکومت وحدت ملی ،امروز در
چهارراهی حاجی یعقوب مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته و زخمی شد.
چه کسانی میخواهند صداهای منتقدان را خاموش کنند؟ واکنش احتاملی جامعه خربنگاری
کشور چه خواهد بود؟ سکوت؟ حکومت وحدت ملی چه پاسخی برای خربنگاران دارد؟ آیا عرص
رسکوب بر میگردد؟
گذشت زمان ،پاسخ خواهد داد.


Abdullah Watandar
دیشب شامره دهم نرشیه الکرتونیک داعش (دابق) را
میخواندم .در این شامره ،مقاله نسبتا طوالنی با عنوان
«فتوایی برای خراسان» چاپ شده است .در این مقاله،
نویسندهی داعشی تالش کرده است ،دالیل فضیلت رهرب
داعش بر مالعمر رهرب طالبان ( هنوز فکر میکردهاند زنده
است) را توضیح بدهد و اثبات کند که چرا آنانی که قبال با مالعمر بیعت کردهاند ،اینک باید
با بغدادی بیعت کنند ،به شمول رهربان طالبان.
یکی از دالیل فضیلت بغدادی بر مالعمر،هاشمی نسب بودن بغدادی دانسته شده است.
هم برای اثبات این ادعا ،چندین منبع ذکر کردهاند ،و چندین روایت آوردهاند ،و هم برای
اثبات تعلق ابوبکر بغدادی به قبیلهی بنیهاشم ،نقل قولها کردهاند و منابعی را ذکر
کردهاند .در نهایت نتیجه گرفتهاند که حتا اگر مالعمر متام رشایط دیگر خلیفه شدن را
دارا باشد ،چونهاشمی نیست (عرب نیست) ،منیتواند خلیفه شود .نژاد پرستی عریان،
مطلق و نفرت انگیز.
جدا از این که بغدادی و مالعمر ،هر دو جنایات هولناکی را مرتکب شدهاند ،جانهای بسیار
را ستاندهاند ،خانوادههای بسیاری را داغدار کردهاند و رضبههای مهلکی بر کشورهای شان
وارد کردهاند ،اما توجه به نفس منطق این گروهها و نوع نگاه شان به جهان و انسان ،خالی
از فایده نیست.
شخص ًا تعجب میکنم که چهگونه تعدادی از جوانان هموطن پشتون که به مغروری هم
مشهورند ،حارضاند چنین منطق نژادپرستانه را بپذیرند و با پذیرش ادعای فضیلت یک تبار
انسانی دیگر بر تبار خود شان ،آنهم در جهان امروز ،پرچم ابوبکر بغدادی را در دست
گرفته ،هم تباران ،هم قریهها ،هموطنان و مردم خود شان را تباه سازند .چقدر آدم باید
جاهل و یا فریب خورده باشد که کرامت انسانی خود و مردم خود را به پای هیوالیی چون
ابوبکر بغدادی بریزد و او و تبارش را نسبت به خود و مردمش ،برتر و با فضیلتتر بداند.


Ahmad Saeedi
با عرض سالم !
تعدادی از دوستان با در نظر داشت سخنان روز گذشته
رییس اجرائیه ،داکرت عبدالله ،از من خواهش منودهاند تا
در مورد حزب التحریر برای شان معلومات دهم .به جواب
شان احرتامانه عرض میشود.
حزب التحریر در سال  1953تاسیس شد و بنیانگذار این حزب شیخ تقی الدین
النبهانی یک فرد فلسطینی میباشد .یکی از بزرگترین شعارهای این حزب در اوایل
ایجادش ،احیای مجدد «خالفت اسالمی طبق سنت پیامرب اسالم (ص)» بود و این
شعار کامکان حفظ شده است.
در حال حارض رهرب این حزب شیخ عطاء بن خلیل أبو الرشته بهعنوان امیر و نوید بت،
سخنگوی رسمی این حزب هستند و از اینکه اساسیترین شعار این حزب ،روی کار
کردن خالفت اسالمی است ،کشورهای اسالمی ،در گزارشهای رسمی این حزب با نام
«والیت» خوانده میشود .به گونهای که :والیت پاکستان ،والیت ایران و نیز والیت
افغانستان در حوزه خالفت ،کشور مستقل نه ،بل در محدوده یک والیت به چشم
قلمداد میشود.
این حزب که به گامن اغلب ،وجه تسمیه آن برگرفته از میدان مشهور «التحریر» مرص
است ،در اکرث کشورهای جهان ،به ویژه در کشورهای آسیای مرکزی فعالیت دارد و
ال اهل دانشگاهها و امامان مساجد هستند که (به جز رهربان
اعضای این حزب معمو ً
ارشد و منایندگان ساحوی) ،به گونه داوطلب کار میکنند .این حزب از بدو تاسیس تا
حال در کشورهای مختلف وارد مبارزات (جهاد) برای تغییر نظامها و براندازی نظام
دموکراسی شده است.
برنامهریزی مدیران عامل این حزب با شیوههای مختلف از جمله تحریک احساسات،
توانسته در حلقههای «دعوتگران و مبارزان» ،جوانان را جلب و جذب کند و از این رو
جوانان خونگرم در زمینه توسعه و رشد این حزب از هیچ تالشی دریغ نکردند و بارها خرب
کشته شدن افراد دعوتگر متعلق به این حزب؛ در کشورهای مختلف ،در رسانههای
برقی و چاپی نرش شده است .چنانچه در اعرتاض به شکنجه کردن اعضای این حزب
در کشورهای ازبکستان و قرغیزستان و پاکستان؛ اعرتاضها از آدرس افراد وابسته به
این حزب ،به گونه گسرتده ،دامن نرشیات چاپی و برقی ،به ویژه نرشات مربوط به این
حزب را گرفت.
پس از ورود شاخه این حزب در افغانستان ،این تشکل توانست به سادگی مورد پذیرش
تعدادی از روحانیون در مساجد قرار گیرد و بعد این ذهنیت با شعارهای احساسی که در
برنامه کاری این حزب بود ،مرز دانشگاه را درنوردید و در استخدام استادان (به خصوص
استادان دانشکده رشعیات) موفقانه عمل کرد و این جنبش افراطی رونق بیشرت یافت.
استادانی که عضویت گرفتند تا پای جان در خدمت امیال و آرمانهای این حزب از
کوشش بیشایبه دریغ نکردند و این روند تا مرز جلب و جذب دانشجویان رشعیات ادامه
دارد .یکی از استادان دانشگاه رشعیات در افغانستان رهربی این حزب را دارد .
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پوتین:
سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه «خنجر از پشت» است
اطالعات روز :والدیمیر پوتین ،رییس جمهور
روسیه ،در واکنشی شدید به رسنگ ونی جنگنده
روسی در خاک سوریه ،انگشت اتهام را به سوی
ترکیه گرفته و این اتفاق را «خنجر خوردن از
پشت» توصیف کرد.
به نقل از رادیو فردا و به گ زارش رویرتز،
والدیمیرپوتین رسنگ ونی جنگنده این کشور
بدست ارتش ترکیه را «خنجری به پشت» به
روسیه خ واند و گفت که این رویداد روابط دو
کشور را با «ع واقب وخیمی» روب هرو خ واهد کرد.
دولت ترکیه پیش از ظهر س هشنبه اعالم کرد
که یک جنگنده ناشناس را به دلیل نقض
حریم ه وایی کشورش پس از چندین بار اخطار
رسنگون کرده است.
ساعتی بعد وزارت دفاع روسیه رس امً اعالم کرد
که این جنگنده از آن روسیه بوده و در داخل
مرزهای سوریه سقوط کرده است.
پوتین گفته که جنگنده رسنگونشده یک
کیلومرت «داخل» خاک سوریه بوده ،نه در حریم
ه وایی ترکیه.
به گفته آقای پوتین که ه ماکنون در سوچی
روسیه به رس م یبرد ،این جنگنده سوخوی ۲۴
«چهار کیلومرت» داخل خاک سوریه سقوط کرده
است.
ه مزمان ترکیه در واکنش گفته است که حق
دفاع از خود را ب رای خود محفوظ م یداند.
پوتین افزود که ترکیه با ف راخ واندن ناتو به
تشکیل نشست اضط راری قسمی «رفتار م یکند

که انگار ما خود جنگندهمان را رسنگون
کردهایم ،نه آنها».
والدیمیر پوتین ه مچنین ترکیه را تلویح اً به
کمک مالی به گروه داعش متهم کرده و گفت
که «مقدار زیادی نفت در دست این گروه در
سوریه به قلمرو ترکیه وارد م یشود».
در همین حال خربگ زاری ایتارتاس از احضار
وابسته نظامی ترکیه در مسکو به وزارت دفاع
روسیه خرب داده است.
اما در ترکیه احمد داووداوغلو ،نخست وزیر
این کشور ،در سخنانی در آنکارا گفت که این
کشور حق دفاع از خود را در مقابل نقض حریم
ه وای یاش ب رای خود محفوظ م یداند و تنها پس

از اخطارهای مکرر به این جنگنده حمله کرده
است.
نخست وزیر ترکیه افزود جهان باید بداند که
ترکیه «هرچه را الزم باشد» ب رای تضمین امنیت
کشورش خ واهد کرد.
نخست وزیرترکیه ه مچنین گفت که این کشور
با سایر اعضای پیامن ناتو بر رس تحوالت تازه
در مرز سوریه در حال مشورت است.
به گ زارش خربگ زاری ف رانسه ،ق رار است پیامن
ناتو به درخ واست ترکیه روز س هشنبه جلس های
اضط راری در بروکسل تشکیل دهد تا ترکیه
اعضای ناتو را از رسنگ ونی جنگنده روسی مطلع
کند.

افزایش حمالت فیزیکی و لفظی بر مسلمانان
در بریتانیا و فرانسه
اطالعات روز :مقامهای بریتانیایی
از اف زایش حمالت فزیکی و
لفظی به مسلامنان در بریتانیا پس
ار ح وادث پاریس خرب م یدهند.
ب راساس گ زارشهای نرش شده و
به نقل از مقامهای بریتانیا ،در
طی روزهای پس از این حمالت،
 ۱۱۵مسلامن در این کشور هدف
حمالت لفظی یا فیزیکی ق رار
گرفت هاند.
به نقل از یورونیوز و به گ زارش از
روزنامه ایندیپندنت ،این حمالت

تنها در هفته گدشته  300درصد
اف زایش داشته است.
بیشرت زنانی که مورد برخوردهای
لفظی ق رار گرفت هاند ،بین  ۱۴تا
 ۴۵سال داشت هاند .این روزنام هی
بریتانیایی در گ زارش خود تاکید
کرده است که ممکن است
شامر کسانی که مورد حمله
ق رار گرفت هاند بیشرت از این تعداد
باشند چ را که بسیاری ب هخاطر
ترس شکایت نکردهاند .این می زان
اف زایش خش ونت علیه مسلامنان

طی هفت هی گذشته با حمالت
صورت گرفته پس از قتل رسباز
بریتانیایی در ماه مه  ۲۰۱۳ب رابری
م یکند.
گ زارشها از ف رانسه نیز حاکی
از آن است که چند حمله علیه
مسلامنان ب هویژه در شهرهای نظیر
مارسی ثبت شده است .حمالتی
نیز علیه شهروندان یهودی مذهب
ثبت شده که گفته م یشود
توسط ج وانان مسلامن صورت
گرفته است .پ ولیس ف رانسه ب رای

جلوگیری از این حمالت از اماکن
مذهبی نظیر مساجد و کنیس هها
محافظت م یکند.
شورای مسلامنان ف رانسه نیز از ۳۲
حمله علیه مسلامنان خرب داده
است که بیشرت آنها نیز علیه زنان
برقع پوش و یا مردانی با ظاهر
اسالمی صورت گرفته است.
ف رانسه با پنج میلیون شهروند
مسلامن ،بزرگترین جمعیت
مسلامن در اروپا را در خود جای
داده است.

امریکا از متحدانش خواستار مشارکت
بیشتر علیه گروه داعش شده است
اطالعات روز :سفی ران بیشرت از  ۶۵کشور عضو
ائتالف بی ناملللی علیه داعش روز دوشنبه در
محل وزارت امور خارجه امریکا گردهم آمدند.
در این نشست کاخ سفید از متحدان امریکا
در ائتالف بی ناملللی علیه گروه داعش،
خ واسته است در مبارزه با این گروه مشارکت
بیشرتی داشته باشند.
به نقل از ب یب یسی ،در این جلسه راههای
هدف ق رار دادن منابع مالی داعش و جلوگیری
از سفر اف راد به سوریه و ع راق ب رای پیوسنت به

این گروه بررسی شد.
برت م کگورک ،مناینده ویژه امریکا بعد
از پایان این جلسه گفت از رشکای ائتالف
خ واسته است که ب رای تحت فشار گذاشنت
داعش بیشرت تالش کنند.
ف رانسه پیش از این نیز بر م واضع داعش در
ع راق و سوریه حمله ه وایی کرده اما این
اولی نبار است که با استفاده از ه واپیامهای
مستقر در ناو ه واپیامبر «شارل دوگل» به داعش
حمله م یکند.

ب راساس گ زارشهای نرش شده دولت امریکا به
شهروندانش در مورد سفر به همه کشورهای
جهان هشدار داده است.
وزارت خارجه امریکا گفته است« :اطالعاتی
در دست دارد که داعش ،القاعده ،بوکوح رام و
سایر گروهها ه مچنان ب رای» حمالت تروریستی
در مناطق متعدد ب رنام هریزی م یکنند.
هشدار وزارت خارجه امریکا تا اواخر ماه
فربوری (سه ماه دیگر) به قوت خود باقی
خ واهد بود.

یک کمربند انتحاری در پاریس پیدا شد
اطالعات روز :گ زارشها از ف رانسه حاکی
است ،اف رادی که زبال هها را جم عآوری م یکنند،
شئی را شبیه کم ربند انتحاری در یک سطل
زباله در منطقه م ون تروژ پیدا کردهاند.
به نقل از ب یب یسی ،منابع پ ولیس در
م ون تروژ ف رانسه م یگویند :ـاین اشیا شبیه به
کم ربندهایی است که عامالن حمالت اخیر
پاریس از آنها استفاده کردند».

پ ولیس ف رانسه در حال بررسی این کم ربند
است که ممکن است این کم ربند متعلق
به صالح عبدالسالم ،از مظن ونین اصلی
انفجارهای پاریس باشد.
بر بنیاد گ زارشها ردیابی مکاملات تلفنی
صالح عبدالسالم در شب حمالت نشان
م یداد که وی در منطقه م ون تروژ بوده است.
در حمل ههای روز جمعه ۱۳ ،ن وام رب ،در پاریس

 ۱۳۰نفر کشته شدند و مسئ ولیت این حمالت
را گروه داعش به عهده گرفت.
بعد از وقوع این حمل ههای پیاپی ،در ف رانسه و
نیز در بلژیک تدابیر ویژه امنیتی برق رار شده
است.
صالح عبدالسالم تابعیت ف رانسوی دارد اما
مدتی در بروکسل زندگی کرده و گفته م یشود
در بلژیک پنهان شده است.
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طعنه سنگین ماتراتزی به رافا بنیتس
مارکو مات راتزی ،مدافع سابق اینرت و تیم
ملی ایتالیا ،یکی از مخالفان همیشگی و
رسسخت رافا بنیتس محسوب م یشود و
هر از چند گاهی کنای ههای سنگین خود
را نثار رسم ربی فعلی رئال مادرید م یکند.
بنیتس سال  2010وقتی که جایگزین
مورینیو در اینرت شد ،نت وانست با بسیاری
از ستارگان این تیم ارتباط مناسب برق رار
کند و به دلیل کسب نتایج ضعیف ،خیلی
زود از اینرت اخ راج شد .مات راتزی که یکی از
کاپیتانهای اینرت محسوب م یشد ،بعدها
فاش ساخت که با بنیتس به مشکالتی
اساسی برخورده بود و در متام مصاحب ههای
بعدی خود نیز از او به عن وان یک م ربی

ب یکفایت یاد کرد.
مات راتزی در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت
و در مورد موفقی تهای این فصل ناپ ولی با
م ربی جدیدش "ساری" که جایگزین بنیتس
در این تیم شده است گفت :فکر م یکنم
ناپ ولی حاال صاجب یک م ربی شده است.
این تیم در دو سال گذشته وقتی بنیتس
را در راس کار م یدید ،از نبود یک م ربی
باکفایت رنج م یبرد .شنبه الکالسیکو
را دیدم و حس کردم که رونالدو ه مچون
من ،ج رارد ،کاناوارو و جان تری ،دچار افت
کیفیت ناشی از کار کردن با بنیتس شده و
ب رای او متاسف شدم .بنیتس با بسیاری از
ستارههای خود کنار من یآید.



ونگر:
لیگ اروپا را جدی خواهیم گرفت
آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال عن وان کرد
که در صورت عدم موفقیت تیمش به
صعود از چمپی ون زلیگ و صعود آنها
به لیگ اروپا ،آنها با جدیت در این
تورمننت ظاهر خ واهند شد.
در صورت امتیاز گرفنت دیناموزاگرب
مقابل بایرن م ونیخ ،آرسنال از صعود به
دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا بازخ واهد
ماند و در صورت سوم شدن ،راهی لیگ
اروپا م یشود .حال ونگر عن وان کرد که در
این صورت نیز تیمش این رقابت را جدی
خ واهد گرفت.

او گفت :لیگ اروپا را جدی خ واهیم
گرفت ولی هنوز در آن رشکت نداریم.
فکر م یکنم مشکل نزدیک بودن بازیها
در انگلیس بیش از حد بزرگمنایی
شده است .در حال حارض ،شنب هها و
چهارشنب هها بازی م یکنیم و در صورت
حضور در لیگ اروپا ،ی کشنب هها
و پن جشنب هها .من تفاوتی در این دو
من یبینم .مثالهای زیادی در اسپانیا و
پرتگال وجود دارد که تی مها این رقابت را
جدی گرفته و قهرمان شده اند .ب رای مثال
بنفیکا یا سویا.

کوتینیو دیدار بعدی لیورپول را
از دست داد

فیلیپ کوتینی و ،هافبک لیورپول ،دیدار تیمش مقابل بوردو
در لیگ اروپا را به دلیل مصدومیت از ناحیه همس رتینگ از
دست داد.
هافبک برزیلی در ج ریان دیدار تیمش مقابل سیتی در دقیقه
 68به دلیل مصدومیت ،زمین بازی را ترک کرد .پس از بازی
و با انجام تس تهای پزشکی مشخص شد که مصدومیت
کوتینیو از ناحیه همس رتینگ است و حال ستاره برزیلی،
دیدار آخر هفته تیمش مقابل بوردو را از دست خ واهد داد.
مصدومیت همس رتینگ م یت واند باعث شود او مدت زمان
زیادی را از میادین به دور باشد ولی باشگاه لیورپول عن وان
کرده که مصدومیت کوتینیو طوالنی مدت نخ واهد بود و
به رتین بازیکن فصل گذشته لیورپول ،احتامال ب رای بازی
یکشنبه هفته آینده مقابل س وانسی مشکلی نخ واهد داشت.


یونایتد به دنبال مدافع بارسلونا



پیشنهاد  42میلیونی چلسی
برای اوبامیانگ

کرگر :بنیتس ترکیب رئال را
انتخاب نکرده بود

چلسی قصد دارد ب رای خرید پیر امریک
اوبامیانگ ،ستاره این فصل دورمت وند،
پیشهنادی  42میلیون پ وندی ارائه کند.
اوبامیانگ عملکرد بسیار خ وبی در فص
جاری داشته و ستاره تیمش بوده است.
با ضعف تیم مورینیو در خط حمله و
نتایج ضعیف ،به نظر م یرسد مورینیو
قصد دارد با جذب یک ستاره ،خط حمله
اش را تقویت کند .پدرو که در تابستان از



مورینیو:
چلسی میتواند قهرمان اروپا شود

ژوزه مورینیو ،رسم ربی چلسی عن وان کرد
که تیمش این فصل م یت واند قهرمان
چمپی ون زلیگ شود.
آب یها در لیگ برتر عملکرد بسیار
ضعیفی داشته و پس از  13بازی ،با
کسب  14امتیاز در ردهی پانزدهم جدول
ق رار دارند .در صورت پیروزی مقابل
مکابی و عدم موفقیت دیناموکیف در
شکست دادن پورتو ،چلسی از دور گروهی
چمپی ون زلیگ صعود خ واهد کرد ولی
به نظر م یرسد رسم ربی این تیم اهداف
بزرگتری در رس دارد.
آقای خاص گفت :هم من م یدانم و هم
باشگاه چلسی که گاهی ،وقتی شام قهرمان
م یشوید که مدعی قهرمانی نیستید .وقتی

با پورتو و اینرت قهرمان چمپی ون زلیگ شدم،
به هیچ وجه مدعی قهرمانی نبودم .حتی
در جمع  10تیم برتر هم نبودیم .وقتی
چلسی قهرمان چمپی ون زلیگ شد ،فصل
بسیار بدی را پشت رس م یگذاشتند ولی
قهرمان اروپا شدند .بناب راین چمپی ون زلیگ،
کامال غیرقابل پی شبینی است .بناب راین،
باید سعی کنیم به دور بعد صعود کنیم
و در بازی آخر مقابل پورتو به دنبال
صدرنشینی باشیم .هدف اول صعود است.
هدف دوم صدرنشینی است و اگر بت وانیم
در این بازی به پیروزی برسیم ،شانس
باالیی ب رای قعطی شدن صعودمان داریم
ولی پیروزی ب رای هر دو هدفمان خوب
است.

آگوئرو:
سبک بازی ام را تغییر نخواهم داد
رسخیو آگوئرو ،مهاجم منچسرتسیتی
عن وان کرد که با وجود مصدومی تهای
متعدد ،قصد تغییر سبک بازی اش را
ندارد.
مهاجم منچسرتسیتی در طول متامی
فص لها ،یک دوره مصدومیت را سپری
کرده که بیشرت آنها از ناحیه همس رتلینگ
و زانو بوده است .با این حال ،او عن وان کرد
که قصد ندارد سبک بازی اش را به خاطر
این مصدومی تها تغییر دهد.
او گفت :هی چگاه من یت وان حساسیت و
شدت بازی که ق رار است در آن حضور
داشته باشید را اندازه گرفت و باالتر از
آن ،همیشه سعی م یکنم تخت گاز
در زمین حارض شوم .من یت وانم سبک

دیگری را ب رای بازی کردن تصور کنم.
گاهی این اتفاقات رخ م یدهند ولی اگر
متام تالشتان را انجام دهید ،پاداشش را
خ واهید گرفت .وقتی مصدوم شدم خیلی
ناراحت شدم زی را یک سالی بود که
مصدومیت عضالنی نداشتم ولی اتفاقی
که باید م یافتاد ،اتفاق اتفاد و من یت وان
زمان را برگرداند.
پیش از دیدار با اک وادوربه هم راه تیم ملی
آرژانتین ،احساس خ وبی داشتم .یک ب رنامه
ویژه ب رای مترین داشتم که جلوی اف زایش
طول مصدومیت را م یگرفت ولی هی چگاه
من یت وان متوجه شد که مصدومیت از
کجا م یآید .من مثل همیشه ،متام تالشم
را در زمین انجام خ واهم داد.

منچسرتی ونایتد قصد دارد مارک بارت را ،مدافع ج وان
بارسل ونا را به خدمت بگیرد.
بارت را  24ساله با توجه به ت رافیک مدافع در بارسل ونا،
قصد دارد فوتبالش را در خارج از لیگ اسپانیا ادامه
دهد و تی مهایی از انگلیس نیز خ واهان جذب او هستند.
منچسرتی ونایتد ،جدیترین مشرتی او به نظر م یرسد و
شیاطین رسخ ب رای جذب این مدافع ج وان که اخی را به
تیم ملی اسپانیا نیز دعوت شده ،اقدام خ واهند کرد.
ی وناتید در تابستان در خرید رسجیو راموس ناکام ماند و
به نظر م یرسد که آنها ه مچنان به دنبال یک مدافع
میانی مطمنئ هستند .عملکرد خ وبی اساملینگ در
میانه میدان نیز شیاطین رسخ را راضی نکرده و فان خال
ه مچنان به دنبال جذب مدافع است.


بارسا راهی چلسی شد ،نت وانسته انتظارات
را برآورده کند و حال چلسی ب رای بهبود
فاز هجومی خود ،به دنبال جذب مهاجم
اهل گابن است.
فیچاجس گ زارش داد که پیشنهاد چلسی
ب رای او 42 ،میلیون پ وند است که رقم
باالیی محسوب م یشود ولی بعید است
که دورمت وند به سادگی ،تسلیم فروش
ستاره این فصل خود شود.
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جیمی کرگ ر ،اسطوره باشگاه لیورپول به حامیت از رافا
بنیتس ،رسم ربی سابق خود پرداخت و گفت که ترکیب
رئال در الکالسیکو توسط م ربی تیم انتخاب نشده بود.
مادرید مقابل بارسا  0-4در خانه مغلوب شد و پس از
آن ،احتامل اخ راج بنیتس بسیار باال رفت .با این حال،
دوشنب هشب رئیس باشگاه رئال مادرید از بنیتس حامیت
کرد و گفت که قصد اخ راج او را ندارد .جیمی کرگر که به
هم راه بنیتس در لیورپول در لیگ قهرمانان قهرمان شده،
عن وان کرد که ترکیب اصلی رئال را بنیتس انتخاب نکرده
بود و تحت فشار ق رار گرفته بود تا ستارههایش را بازی
دهد.
او گفت :آن تیمی نبود که رافا انتخاب کند .من یت وانم باور
کنم چنین ترکیبی را انتخاب کرده و ای نکه فشار رسان هها
و بازیکنان روی او تاثیرگذار نبوده است .وقتی به تیم نگاه
م یکردید ،هیچ هافبک دفاعی نداشت .او معموال از دو
هافبک میانی استفاده م یکند و بهرتین بازیکن تیمش تا
به ای نجای فصل یعنی کاسمیرو روی نیمکت نشسته بود.
بنیتسی که من در لیورپول م یشناختم ،بسیار مصمم بود و
هی چکس من یت وانست نظر او را عوض کند .شاید از سوی
رئیس باشگاه که این ستارهها را خرید تحت فشار است.
احتامال چنین اتفاقی رخ داده است.


انریکه:
بنیتس ثابت کرده مربی بزرگی
است

لوئیس انریکه ،رسم ربی بارسا ،با حامیت از رافا بنیتس
تاکید کرد که رسم ربی م یت واند ثابت کند که م ربیبزرگی
است.
شکست  0-4رئال در الکالسیکو ،انتقادهای زیادی را از
بنیتس به هم راه داشتو حتی شایعه اخ راج او را به هم راه
داشت؛ هرچند فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئال مادرید،
دوشنب هشب در کنف رانس مطبوعاتی اش ،حامیت کامل
این باشگاه را از بنیتس اعالم کرد .
انریکه هم در گفتگو با خ ربنگاران گفت :او در دوره
حرف های اش جامهای زیادی به دست آورد و سطحش
را نشان داد.
رافا بنیتس م ربی فوقالعادهای است .در این تردیدی
نیست .او با جامهای زیادی به دست آورد و تج ربهسالها
کار را پشت رسش دارد .او با کارش ،اثرش را نشان داد و
سطح کارش را ثابت کرد .



اعرتاف جالب ملی پوش رئال
نزد ملی پوش بارسا

دردودل یکی از ملی پوشان اسپانیایی رئال
با یکی از ملی پوشان بارسل ونا پس از پایان
الکالسیکو ،در م وندودپورتیوو بازتاب
داشته است.
یکی از بازیکنان بارسل ونا که در تیم
ملی اسپانیا نیز حضور دارد ،پس از
پایان الکالسیکوی روز شنبه ،به قصد
اح والپرسی و روحیه دادن به همتای خود
در رئال مادرید پس از شکست سنگین
 ،0-4به نزدیکی رختکن این تیم رفت و
این دو ب رای دقایقی به صحبت پرداختند.
م وندودپورتیوو بدون اینکه نامی از این
دو بازیکن ذکر کند ،فاش کرده است که

ملی پوش رئال رو به ملی پوش بارسل ونا
کرده و گفته است :فضای رختکن اصال
خوب نیست و خیل یها با ادامه کار بنیتس
مخالفند و با او ارتباط چندانی ندارند.
بخصوص رونالدو که از فضای فعلی
باشگاه خوشش من یآید و در حال حارض
دوست دارد هرچه زودتر فصل به پایان
رسیده و به تیمی دیگر برود.
روز دوشنبه منابع خربی مختلفی از
گفتگوی رونالدو با پرز پس از الکالسیکو
پرده برداشتند مبنی بر ای نکه رونالدو به
رئیس باشگاه گفته است در رئال یا جای
اوست یا بنیتس.



بازیکنان بارسا:
کاسیمیرو بود نتیجه  0-4منیشد

بارسل ونا روز شنبه در ب رنابئو با نتیجه قاطع
 0-4موفق به شکست رئال مادرید شد
تا یکی از شیری نترین بردهای خود در
الکالسیکو را تج ربه کند.
بارسا در نیمه اول با دو گول س وارز و نیامر
به رختکن رفت و در نیمه دوم نیز دو
بار دیگر توسط اینیستا و س وارز به گول
دست یافت تا پیروزی قاطعانه  0-4را از
آن خود کند .این در رشایطی بود که بارسا
م یت وانست چند گول دیگر نیز به رئال که
از روزهای خوب خود فاصل هی بسیاری
داشت ب زند.
بسیاری از کارشناسان فوتبال در اسپانیا
بر این عقیده اند که اگر بنیتس تسلیم
فشارهای بیرونی من یشد و کاسیمیرو
را بجای خامس به میدان م یفرستاد،
شاید شکست رئال تا این اندازه سنگین
من یشد.
دیروز نرشیه اسپورت کاتال ونیا نیز فاش
ساخته است که بازیکنان بارسل ونا پس
از امتام جشن پیروزیشان در رختکن،
متف قالقول معرتف بودند که غیبت
کاسیمیرو ،حفرههای ف راوانی را بین خط

میانی و دفاعی رئال ایجاد کرده بود و
آنها از همین فضاها بارها به دروازه رئال
حمله بردند و اگر این بازیکن در ترکیب
رئال بود ،گول زدن به این تیم سخ تتر
م یشد.
کاسمیروی برزیلی در اکرث بازیهای این
فصل رئال ،مت وازن کننده ترکیب این تیم
بود که در عین شگفتی در الکالسیکو به
میدان فرستاده نشد.
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در مسير سرپل -جوزجان در یک سال  ٢٩نفر
اختطاف شدهاند
اطالعات روز :گ زارشها م یرسانند که از ماه ثور
سال جاری تاکنون در مسیر رسپل -جوزجان  29نفر
ب هشمول چهار قاضی ،شش معلم ،یک کارمند
دولتی ،یک مدیر مکتب ،دو رسباز نیروهای
امنیتی و چندین فرد عادی از سوی اف راد مسلح
ربوده شدهاند.
به نقل از خربگ زاری پژواک ،از اين جمله ،دو رسباز
و دو فرد ملکى کشته شده ،چهار قاىض در قيد
طالبان مسلح م یباشند و از يک کارمند کار و
امور اجتامعى و راننده او هنوز خربى نيست و
متباقى اف راد ربوده شده رها شدهاند.
برخى باشندگان رسپل ،از ناامن ىها در شاه راه
رسپل -جوزجان شکايت دارند و از مقامهاى
مسئول م یخ واهند که ب راى تأمني امنيت در اين
مس ري ،اقدامات الزم منايند.

نور احمد باهر کامل اوغلی ،باشنده مرکز والیت
رسپل ،با اب راز نگ رانی از ناامن ىها در این مسیر گفته
که مخالفان مسلح دولت و اف راد مسلح غیرمسئول،
مساف ران را در اين شاه راه ب هخصوص در م ربوطات
جوزجان آزار و اذيت م یکنند.
اوغلی با اشاره به این اختطافها گفته که مساف ران
من یت وانند با خيال آرام اين مسیر را عبور کنند.
سید محمد علی حکیمی ،عضو ش واری والیتی
رسپل نیز از ناامن یها و اختطاف در این مسیر یاد
کرده است.
شامری از باشندگان رسپل م یگویند که شاه راه
رسپل -جوزجان ،از چند ماه به این طرف یکی از
پرچال شت رین و ناام نت رین مسیرها شده است.
آنان م یگویند که مسئوالن از ط ريق رسان هها به
مردم وعده م یدهند که در راستاى تأمني امنيت

اين شاه راه اقدام م یکنند؛ اما تا حال کارى
نکردهاند .آنان از ارگانهاى مسئول م یخ واهند که
ب راى تأمني امنيت اين شاه راه ،اقدامات الزم روى
دست گ ريند.
عبدالقیوم باقی زوی ،فرمانده پ ولیس رسپل با تایید
ناامن یها در این مسیر گفته که بیشرت مشکالت
ناامن یها و آدم ربای یها در اين شاه راه ،در ساحه
م ربوط به والیت جوزجان اتفاق م یافتد.
ی شاه راهها یکی از مشکالت شهروندان در
ناامن 
رسارس کشور است .بزرگت رین شاه راههای کشور به
شدت ناامن است که هر روزه شاهد گروگانگیری
و اختطاف از سوی اف راد مسلح م یباشد.
مساف ران در بزرگت رین شاه راه افغانستان کابل-
ه رات در والیت زابل ،غ زنی و وردک تق ریب اً هر روزه
شاهد درگیری و آد مربایی م یباشند.

