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وزارت دفاع 120 :دهشت افگن
در عملیات نظامی کشته شدهاند

اطالعات روز :وزارت دفاع با نشر خبرنامهای از کشته شدن  120دهشت افگن در نتیجهی
چندین عملیات پاکسازی نیروهای ارتش در روزهای پنجشنبه و جمعه ،در والیتهای
مختلف خبر داده است .در خبرنامهی وزارت دفاع آمده که در جریان این عملیات  80دهشت
افگن دیگر زخمی 29 ،تن دستگیر ،یک مقدارسالح و مهمات شورشیان بدست سربازان
ارتش افتاده و دهها حلقه ماین مختلفالنوع نیز کشف و خنثا گردیده است .
وزارت دفاع افزوده که در نتیجهی انداخت سالح سنگین دشمن...

    صفحه     2

عاکفی :مردم خواهان اصالحات
در نظام انتخاباتیاند
اطالعات روز :رییس کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی میگوید که این کمیسیون در
هفت والیت نشستهای مشورتی را با اقشار مختلف جامعه برگزار کرده و تمام افرادی که
با آنان مشورت صورت گرفته خواهان اصالحات در نظام انتخاباتی هستند .کمیسیون اصالح
نظام انتخاباتی دیروز ،شنبه 31 ،اسد ،با هیئت اداری و برخی روئسای کمیسیونهای مجلس
سنا نشست مشورتی را برگزار کرد .شاه سلطان عاکفی ،رییس این کمیسیون...

    صفحه     2

حملهی انتحاری در مکروریان چهارم
کابل  10کشته و  60زخمی برجا گذاشت
اطالعات روز :حوالی ساعت  4:30بعد از ظهر شنبه یک فرد انتحاری موتر مملو از مواد
انفجاریاش را در مقابل شفاخانهی خصوصی در مکروریان چهارم کابل انفجار داد که از اثر
آن دست کم  10نفر کشته و  60نفر دیگر زخمی شدند.
وحیداهلل مایار ،سخنگوی وزارت صحت عامه تائید کرده است که حد اقل ده تن ،به شمول
سه پیمانکار سازمان ناتو و یک زن ،از اثر این انفجار کشته شدهاند...

    صفحه     2

آیا صلح در افغانستان ممکن است؟
مرگ مال عمر و آیندهی گفتوگوهای صلح

    صفحه     3

Flying 2 times
weekly to

کجای کار میلنگد؟

"نامهی سرگشاده به حنیف اتمر مشاور امنیت ملی"
جناب آقای اتمر! مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان ،سالم!
چقدر نامتان طوالنی شد! بگذریم .من قبل از این نامهی سرگشاده برای هیچکسی ننوشتهام .اولین نامهی سرگشادهام را به شما
مینویسم .دیروز یکی از ریاستهای امنیت ملی کشور ،با تماس تیلفونی مرا احضار کرد که به سواالتشان پاسخ بدهم.
بهاحترام نیروهای امنیتی کشور و بهپاس قدردانی از زحماتشان رفتم و به پرسشهایی که از من کردند ،پاسخ گفتم .شما از من
شکایت کرده بودید که گردانندهی صفحهی «کابل تاکسی» هستم و این صفحه را من مدیریت میکنم .اتهامی که هم خودت
میدانستی بیاساس است و هم دیروز ثابت شد که من هیچ نقشی در مدیریت این صفحه ندارم.
صفحه 4

شرکت مخابراتی افغان بیسیم خدمات
انترنتی سوپر وای فای ()Super Wi-Fi
را افتتاح نمود
شرکت مخابراتی افغان بیسیم سه شنبه 27 ،اسد ،سال جاری خدمات آزمایشی سوپر
وایفای( )Super Wi-Fiو  HD) (Voiceرا افتتاح و به بهره برداری سپرد.
در مراسمی که به همین منظور با حضور مقامات بلند پایۀ حکومتی ،وکالی پارلمان،
هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،اعضای جامعه مدنی ،متشبثین
عرصههای خصوصی و خبرنگاران از سوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم در دفتر
مرکزی این شرکت برگزار گردیده بود...
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سیاست رنگ باختۀ دولت
در توزیع تذکره الکترونیکی
توزیع تذکره الکرتونیکی بیش از دو سال است که معلق
مانده و دولت حارض نیست این کار را آغاز کند .بیشرت از دو
سال پیش ادارۀ مشخصی برای توزیع تذکره الکرتونیکی
ایجاد شد و نیروهای کاری آن استخدام شدند .چندی
پیش در جلسه شورای وزیران به ریاست عبدالله عبدالله،
قرار شد این روند به شکل آزمایشی در  28اسد ،مصادف با
سالروز اسرتداد استقالل افغانستان ،آغاز شود اما ریاست
جمهوری با این تصمیم مخالفت کرد و تصمیم گرفت که
در این تاریخ روی تقدیر و گرامیداشت از نیروهای امنیتی
کشور متمرکز شود و آغاز روند توزیع تذکره الکرتونیکی به
زمان نا معلوم دیگری موکول شد.
رییس جمهور غنی پس از مصوبه شورای وزیران ،در
اولین واکنش گفته بود که ادارۀ توزیع تذکره الکرتونیکی
آمادگی الزم را برای انجام این کار ندارد ،اما این اداره
اعالم کرد که متام آمادگیها برای توزیع تذکره وجود دارد
و منتظر دستور رییس جمهوری میباشد .واقعیت این
است که دلیل تعلل رییس جمهور برای آغاز توزیع تذکره
الکرتونیکی ،نه تنها مشکالت تکنیکی و عدم آمادگی
ادارۀ توزیع تذکره الکرتونیک میباشد ،بلکه بیش از
پیش نشانۀ بی ارادگی سیاسی در ارگ ریاست جمهوری
و حلقات تصمیم گیرنده میباشند .ادارۀ توزیع تذکره
الکرتونیک از مدتها پیش آمادگیهای الزم را برای آغاز
این روند داشت و تعمد در تاخیر این روند ملی ،از فقدان
ارادۀ سیاسی آب میخورد .ظاهرا ً مسئله آشکار و مطرح
برای این روند ،چگونگی درج و یا عدم درج هویتهای
قومی در روی تذکره افراد میباشد ،اما واقعیت اینست
که این مسئله رصفاً بخشی از مشکالت و چالشها در
این روند میباشد و مشکل جدیتر از این ،محرز شدن
توزیع جمعیتی در ساختار قومیتی جامعه میباشد .به نظر
میرسد ،مسئله دوم ،جدیتر از همه میباشد و با این
مسئله همواره و در طول تاریخ برخورد سیاسی صورت
گرفته است .دلیلاش هم اینست که وضعیت مبهم و
نامشخص جمعیت در ساختارهای قومیتی ،فرصت را
برای تقلب ،فریب و سیاستورزی غیر مسئوالنه در کشور
فراهم میآورد .در حالیکه بنیان همۀ سیاست گذاریهای
دولتی را متغییر جمعیت در جامعه تشکیل میدهد ،بی
توجهی ،تعلل و یا چالش آفرینی در برابر روشن شدن آن
در رشایطی که همۀ آمادگیها الزم گرفته شده است ،هیچ
گونه توجیهی را بر منیتابد و رصفاً بازتاب برخورد سیاسی
با این مسئله میباشد.
این در حالی است که منابع متویل مالی این پروسه،
هشدار میدهند در صورتیکه به زودی روند توزیع تذکره
الکرتونیک آغاز نشود ،کمکهای آنها قطع خواهد
شد .قطع این کمکها به معنای توقف کامل پروسۀ
توزیع تذکرۀ الکرتونیک در کشور خواهد شد و بی گامن
افغانستان دیگر به سادگی این فرصت را بدست نخواهد
آورد تا این برنامه ملی را از رس گیرد .طبیعی است که
شکست در این برنامه ،موجی از مشکالت را در پی خواهد
داشت و این کار نه تنها بحران سیاسی در کشور را ادامه
خواهد داد بلکه در حوزههای اجتامعی و مدیریتی نیز
رسدرگمی و درماندگی را تداوم خواهد بخشید.
رسان دولت باید در نظر داشته باشند که این فرصت
محدود است و اگر کمکهای خارجی از این روند قطع
شود ،دولت توان اجرائی کردن آنرا نخواهد داشت.
اگر ارادۀ سیاسی برای آغاز این روند وجود داشته باشد،
نه مشکالت تکنیکی وجود دارد و نه هم خأل قانونی و
مدیریتی .برای آنچه ظاهرا ً به عنوان موضوع مورد
اختالف دست به دست میشود ،راهکار قانونی در قانون
ثبت احوال نفوس وجود دارد ،از این لحاظ هیچگونه مانعی
در این زمینه وجود ندارد .قانون ثبت احوال نفوس به تایید
مجلس منایندگان کشور رسیده و این قانون ،عمالً دست
نهادهای اجرایی را باز کرده است .تعلل و تأخیر بیشرت
از این ،نه توجیهی عقلی و منطقی دارد و نه هم به سود
کشور خواهد بود .بهرت است این روند آغاز شود و اندک
اندک دولت به سوی سیاست گذاری بر مبنای جمعیت به
پیش رود.

وزارت دفاع:
 120دهشت افگن در عملیات نظامی کشته شدهاند
اطالعات روز :وزارت دفاع با نرش خربنامهای از کشته شدن
 120دهشت افگن در نتیجهی چندین عملیات پاکسازی
نیروهای ارتش در روزهای پنجشنبه و جمعه ،در والیتهای
مختلف خرب داده است.
در خربنامهی وزارت دفاع آمده که در جریان این عملیات 80
دهشت افگن دیگر زخمی 29 ،تن دستگیر ،یک مقدارسالح
و مهامت شورشیان بدست رسبازان ارتش افتاده و دهها حلقه
ماین مختلفالنوع نیز کشف و خنثا گردیده است .
وزارت دفاع افزوده که در نتیجهی انداخت سالح سنگین
دشمن و انفجار ماینهای کنار جادهای در نقاط مختلف
کشور  15تن از رسبازان ارتش کشته شدهاند.
در خربنامه آمده که این عملیات به منظور رسکوب دشمنان
وطن و استقرار صلح و آرامش در مربوطات ولسوالیهای

حصارک والیت ننگرهار ،علیشنگ والیت لغامن ،شواک
والیت پکتیا ،درقد والیت تخار ،املار ،قیصار وغورماچ والیت
فاریاب ،ساحه دندغوری والیت بغالن ،برمل و رس روضه
والیت پکتیکا و ولسوالیهای خاص ارزگان چوره ،چنارتو،
چهارچینو ،رساب و دهراود والیت ارزگان صورت گرفته است.
بخشی دیگر این عملیات در مربوطات ولسوالی نیش والیت
قندهار ،باال مرغاب والیت بادغیس ،مربوطات مرکز والیت
فراه ،خا نآباد والیت قندوز ،ولسوالی کوهستانات و مرکز
والیت رسپل ،کجران و گیزاب والیت دایکندی ،نوزاد والیت
هلمند ،رسوبی و خاکجبار والیت کابل راه اندازی شده
است.
در همین حال وزارت داخله نیز با نرش خربنامهای از کشته شدن
 30شورشی ،در نتیجهی چندین عملیات مشرتک پاکسازی

نیروهای امنیتی در روز جمعه در والیتهای مختلف کشور
خرب داده است.
وزارت داخله گفته که این عملیات در مربوطات والیتهای
ننگرهار ،رسپل ،قندهار ،ارزگان ،لوگر و هلمند راه اندازی
گردیده بود که افزون بر  ۳۰کشته ۶ ،شورشی دیگر زخمی و۱۶
تن شان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
از سویی هم ،ریاست امنیت ملی با نرش اعالمیهای از بازداشت
یک شبکه  9نفری گروه تروریستی طالبان که مرصوف
سازماندهی حملههای انتحاری ،انفجاری ،ماینگذاری
کنارجادهای و ترور افراد و اشخاص در والیت قندهار بودند،
خرب داده است.
به گفتهی امنیت ملی ،این افراد در تحقیقات ابتدایی به جرم
خویش اعرتاف کردهاند.

عاکفی:
مردم خواهان اصالحات در نظام انتخاباتیاند
اطالعات روز :رییس کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی
میگوید که این کمیسیون در هفت والیت نشستهای مشورتی
را با اقشار مختلف جامعه برگزار کرده و تمام افرادی که با آنان
مشورت صورت گرفته خواهان اصالحات در نظام انتخاباتی
هستند.
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی دیروز ،شنبه 31 ،اسد ،با هیئت
اداری و برخی روئسای کمیسیونهای مجلس سنا نشست
مشورتی را برگزار کرد.
شاه سلطان عاکفی ،رییس این کمیسیون میگوید که اعضای این
کمیسیون با  1500نفر از علما ،اعضای نهادهای مدنی ،نمایندگان
احزاب سیاسی و مردم نشست مشورتی را برگزار کردهاند که 90
درصد پیشنهادهای آنها مشابه میباشد.
به گفتهی عاکفی ،همه کسانی که با آنان مشورت شده خواهان
اصالحات در نظام انتخاباتی هستند و پیشنهادهای را در خصوص
رای غیر قابل انتقال ،حوزههای انتخاباتی ،مشخص شدن تعداد
رای دهندگان ،چگونگی رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی و

سهم احزاب سیاسی در پارلمان مطرح کردهاند.
همچنان این کمیسیون اعالم کرده که بسته پیشنهادی شان
مبنی بر اصالح نظام انتخاباتی ،در مدت یک هفته دیگر به سران
حکومت وحدت ملی فرستاده میشود.
آقای عاکفی افزوده اکثر کسانی که با آنان گفتوگو صورت
گرفته ،گفتهاند که بدون تأمین امنیت و پاسخگویی کمیسیونهای
انتخاباتی ،جلو تقلب در انتخابات گرفته نمیشود.
درهمین حال اعضای مجلس سنا در این نشست نیز بر پاسخگویی
کمیسیونهای انتخاباتی و ایجاد تعدیل در قوانین تاکید کردند.
محمدعلم ایزدیار ،معاون اول مجلس سنا گفت که کمیسیونهای
انتخاباتی باید به مجلس نمایندگان که مظهر ارادهی مردم است،
پاسخگو باشند.
آقای ایزدیار افزود« :با آنکه در شرایط کنونی نمیتوانیم انتخابات
کام ًال شفاف برگزار کنیم ،اما ثبت نام رایدهندگان در حوزههای
انتخاباتی میتواند تا حدی به شفافیت این روند کمک کند».
شماری دیگر از اعضای مجلس سنا نیز بر تعدیل قوانین،

پاسخگویی کمیسیونهای انتخاباتی ،توزیع تذکرههای برقی،
توزیع کارتهای رایدهی جدید با مهر کردن تذکرهی هر فرد
و کاهش حوزههای انتخاباتی برای شفافیت در انتخابات بعدی
تأکید کردند.
این در حالیست که مطابق قانون اساسی قرار بود انتخابات
پارلمانی چهار ماه قبل برگزار شود ،اما به دلیل عدم اصالح نظام
انتخاباتی و نبود بودجه به تعویق انداخته شد.
ریاست جمهوری به تاریخ  31جوزا سال روان با نشر خبرنامهای
مدت کاری اعضای مجلس را با حفظ تمام صالحیت تا اعالم
نتایج انتخابات پارلمانی آینده تمدید کرد .در این خبرنامه وعده
داده شده بود که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا یک ماه
دیگر معلوم میشود ،اما با گذشت حدود دو ماه هنوز این تاریخ
مشخص نشده است.
انتظار میرود که کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی با بیطرفی
کامل کارش را به پیش برده و نظام انتخاباتی اصالح شود تا در
انتخابات بعدی جلو دستبرد به آرای مردم گرفته شود.

حملهی انتحاری در مکروریان چهارم کابل
 10کشته و  60زخمی برجا گذاشت
اطالعات روز :حوالی ساعت  4:30بعد از ظهر شنبه یک
فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریاش را در مقابل
شفاخانهی خصوصی در مکروریان چهارم کابل انفجار داد
که از اثر آن دست کم  10نفر کشته و  60نفر دیگر زخمی
شدند.
وحیدالله مایار ،سخنگوی وزارت صحت عامه تائید کرده
است که حد اقل ده تن ،به شمول سه پیامنکار سازمان ناتو
و یک زن ،از اثر این انفجار کشته شدهاند.
آقای مایار افزوده که پنج طفل و پنج زن در میان
زخمیهای این رویداد هستند.
مقامهای ناتو نیز تائید کردهاند که سه کارمند خارجی در
اثر این انفجار کشته شدهاند.

در همین حال برخی از رسانهها به نقل از فرمانده پولیس
کابل گفته است که در این رویداد  ۵تن به شمول  ۴فرد
خارجی کشته و  ۳۸تن دیگر زخمی شدهاند.
اما تاکنون تلفات دقیق ناشی از این رویداد مشخص نیست.
این انفجار حوالی ساعت چهار نیم بعد از ظهر درست
زمانی رخ داد که مأموران دولتی و دانشآموزان مکتبها
از این محل تردد داشتند.
گفته میشود که هدف این حمله موترهای نیروهای
خارجی بوده که از این محل میگذشت .شاهدان عینی
میگویند که این انفجار زمانی رخ داد که موتر نیروهای
خارجی از محل میگذشت و فرد انتحاری ،موتر مملو از
مواد انفجاریاش را با این موترها نزدیک منوده و منفجرد

کرد.
شاهدان عینی همچنان میگویند که شدت انفجار به حدی
قوی بود که شیشههای ساختامنها در نزدیکی این محل
شکسته است.
در همین حال وزارت صحت عامه گفته است که وضعیت
شامری از مجروحان بسیار وخیم است و احتامل افزایش
کشتهها وجود دارد .تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این
حمله را به عهده نگرفته است.
در جریان کمتر از پانزده روز ،این پنجمین حمله انتحاری
است که در کابل رخ میدهد .به روز جمعه 17 ،اسد ،سه
رویداد انتحاری و انفجاری در نقاط مختلف کابل ،دست
کم  60کشته و بیش از چهار صد زخمی برجا گذاشت.

هزاران تن از باشندگان جوزجان بر ضد پاکستان
تظاهرات کردند
اطالعات روز :هزاران تن از فعاالن مدنی ،سیاسی و
باشندگان والیت جوزجان در شمال کشور ،دیروز شنبه31 ،
اسد ،در گردهمآیی اعتراضی بر ضد پاکستان و به حمایت
نیروهای امنیتی شرکت کردند.
این اعتراض به دنبال افزایش روحیه ضد پاکستانی در میان
شهروندان کشور صورت گرفته است که پس از حمله خونبار
کابل ،رهبران حکومت وحدت ملی ،پاکستان و خصوص ًا اداره
استخبارات این کشور را متهم کردند که در حمالت افغانستان
دست دارد و تروریستان از خاک این کشور حمایت میشوند.
شرکت کنندگان این راهپیمایی از نیروهای امنیتی افغان
حمایت کردند و با شعارهای ضد پاکستانی از دولت افغانستان
خواستند تا روابط دیپلوماتیک با پاکستان را به حال تعلیق
درآورد.
معترضان میگویند که اگر پاکستان به حمايت خود از
تروريستان ادامه بدهد ،حاضريم که در کنار برادران خود

سالح بگيريم و از کشور خود دفاع کنيم.
در قطعنامهای که معترضان منتشر کردند به صراحت از طرح
جنرال دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری که خواستار قطع
روابط دیپلوماتیک با پاکستان شده بود ،حمایت شده است.
معترضان از حکومت خواستند که این طرح معاون اول ریاست
جمهوری باید به مرحله اجرایی درآورده شود.
جنرال عبدالرشید دوستم ،که از مدت بیست روز بدینسو در
والیت فاریاب در خط مقدم جبهه نیروهای امنیتی را شخص ًا
در جنگ با شورشیان رهبری میکند در تازهترین اظهارات
خود خواهان قطع روابط دیپلوماتیک با پاکستان شده است.
آقای دوستم همچنان گفته که در جنگ فاریاب افسران و
جنراالن پاکستانی در کنار طالبان در برابر نظامیان افغان
میجنگند .دوستم مدعی شده که در این جنگ یک جنرال
پاکستانی کشته شده است.
در همین حال شماری از زنان که در تظاهرات مردم جوزجان

بر ضد پاکستان شرکت کرده بودند ،میگویند که در صورت
نیاز ،به کمک نیروهای امنیتی مسلح خواهند شد.
آنان از دولت پاکستان خواستند تا به مداخله و اعزام سربازان
و افسران خود به جنگ افغانستان پایان دهد.
معترضان میگویند پاکستان با اعزام نیرو به کمک طالبان در
افغانستان ،تالش دارد تا امنیت کشور را برهم بزند و مناطق
بیشتری را از کنترل دولت خارج کند.
این در حالیست که پیش از این شماری از شهروندان کشور
در والیتهای مختلف بر ضد پاکستان تظاهرات کردند و در
برخی موارد پرچم این کشور را آتش زدند.
همچنان چندی پیش شورای علمای کشور اعالم کرد که
جهاد علیه دولت پاکستان حامی تروریزم و عامل کشتار افراد
بیگناه در افغانستان ،فرض است .به دنبال این فتوای شورای
علما ،طالبان پاکستانی این فتوا را برحق خوانده و گفتند که
ما از آن حمایت میکنیم.

آیا صلح در افغانستان ممکن است؟
مرگ مال عمر و آیندهی گفتوگوهای صلح
منبع :فارین پالیسی
نویسنده :کارتر مالکایشن
برگردان :حمید مهدوی
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ای شوخک کابل تاکسی!

هفت ماه نخست سال  2015شاهد پیشرفت بی پیشینه در
زمینه صلح در افغانستان بود .سلسله نشستهای غیر رسمی
میان طالبان و حکومت افغانستان ،با یک نشست رسمی در
پاکستان در  7ماه جوالی به اوج خود رسید .قرار بود نشست
دومی در  31ماه جوالی برگزار شود .اینها گردهمآییهای
اولیه بودند؛ اما به نظر میرسید که گفتوگوهای واقعی
صلح در آینده نزدیک برگزار شود .سپس ،در  29ماه
جوالی ،جهان از مرگ مال عمر ،رهبر طالبان ،مطلع شد.
مال عمر همیشه برای گفتوگوهای صلح یک سمبول بود.
کارشناسان گفتند که تنها او میتوانست اطمینان بدهد که
طالبان باهم از توافق حمایت خواهند کرد .بدون حمایت
او ،گفتوگوها مشروعیت نخواهند داشت.
آنگونه که انتظار میرفت ،با اعالم مرگ مال عمر ،حرکت به
سوی صلح متوقف شد .نشستی که قرار بود در  31جوالی
برگزار شود ،برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد .مال اختر
محمد منصور ،جانشین مال عمر ،کامال گفتوگوها را رد
کرد و بار دیگر خواستار جهاد علیه ایاالت متحده امریکا
و حکومت افغانستان شد .تقریبا یک هفته پس از آن ،در
جریان چهار روز ،سه انفجار کابل را در هم شکست و
نزدیک به  400تن از افغانها را کشته و زخمی کرد .طالبان
مسئولیت [این حمالت] را برعهده گرفتند .پرسش حاال این
است که آیا روزنه ی گفتوگوهای صلح بسته شده است؟
پیشنهاد گفتوگو به طالبان
طالبان در یک جنگ قدرت فرو رفتهاند .منصور تالش دارد
موقفش را در برابر رقیبانی چون عبدالقیوم ذاکر و یعقوب،
پسر مال عمر؛ که حق حاکمیت او را زیر سوال میبرد ،حفظ
کند .این منازعات احتماال دو نتیجه دارد و هرکدام از این
نتایج برای گفتوگوها داللت خودش را دارد .یکی از این
نتایج این است که جنبش طالبان متحد باقی میماند .یک
رهبر واحد -منصور یا یکی از رقیبان فعلی او -دیگران را
شکست میدهد و این جنبش را متحد نگه میدارد .رهبر
جدید برای این که بتواند پس از آن به طور موثر حکومت
کند ،باید خودش را ثابت کند .احتماال او باید به طالبان
عادی نشان بدهد که میتواند پرچم دار جنگ علیه ایاالت
متحده در افغانستان باشد .حضور دولت اسالمی (داعش)
که تهدیدی برای مشروعیت طالبان است ،رهبر جدید را
بیشتر تحت فشار قرار میدهد تا خودش را از طریق جنگ
ثابت کند .به این دالیل ،احتماال رهبر جدید هرکسی باشد
گفتوگوهای صلح را ،حد اقل در کوتاه مدت ،رد خواهد
کرد.
پس از شش ماه تا یک سال ،وضع تغییر خواهد کرد.
شکستها در میدان نبرد ،انعطاف پذیری حکومت وحدت
ملی و فشار از طرف چین و پاکستان ،طالبان را دوباره به میز
[گفتوگوها] خواهد کشاند .اگر این اتفاق بیافتد ،طالبان
متحد مبنای خوبی برای توافق دوامدار خواهد بود و از
سردرگمی گروههای انشعابی جلوگیری خواهد کرد.
این که آیا رهبر جدید در درازمدت به دنبال صلح
خواهد بود ،تاحدودی به احساس واقعی او نسبت به
گفتوگوها وابسته است .غرب از آنچه که منصور
میخواهد انجام بدهد ،صرف یک درک مبهم دارد .از
یک طرف ،گزارشهای اخیر رسانهها نشان میدهد که
او به فشار پاکستان به هدف فرستادن نمایندگانش برای
مالقات با مقامهای افغانستان و جعل یک پیام رسمی از
طرف مال عمر (که مدتها پیش مرده است) که ایده ی
گفتوگوهای صلح را تایید میکند ،گردن نهاده است .از
سوی دیگر ،مردان قبایلش دوست دارند او را یک تندرو
ببیند .زمانی ،قبل از سال  ،2014منصور به آنها گفته بود
که انتظار داشت جنگ سالها ادامه یابد .او طالبان را دیده
بود که پس از سال  2001دوباره سازمان مییابند و مطمئن

بود که آنها بار دیگر میتوانند استقامت به خرچ بدهند.
احتماال نتیجه دیگر جنگ فعلی قدرت در درون طالبان
این است که طالبان در مواجه با دشمنیهای داخلی و
قدرت گیری داعش ،فرو بپاشد .گروههای مختلف با اعالم
وفاداری به فرماندهان مختلف منشعب میشوند و گروههای
شورشی خودشان را تشکیل میدهند .در این سناریو،
داعش طرفدار پیدا میکند و احتماال به قدرت مندترین
این گروهها تبدیل میشود .در این سناریو شانس توافق به
هدف تامین صلح دوامدار تقریبا صفر خواهد بود .رییس
جمهور اشرف غنی طرف مذاکره کنندهای که وزنه کافی
برای پایان دادن به خشونت داشته باشد ،نخواهد داشت.
با این حال ،حتا در این حالت ،یک جهت روشن وجود
دارد .گروههای انشعابی طالبان و داعش جنگ با یک
دیگر را آغاز خواهند کرد؛ همانگونه که هم اکنون در
ننگرهار آغاز کردهاند .با این کار آنها ،ارتش و پولیس
افغانستان به صورت پیش فرض به طرف برتر در میدان نبرد
تبدیل خواهند شد .آنگاه غنی قدرت نفوذ برای کار در
زمینه دستیابی توافق صلح انفرادی با رهبران این گروههای
انشعابی جدید را خواهد داشت .چنین توافقهای صلح به
خشونت پایان نخواهد داد؛ اما میتواند از خشونت بکاهد
و موقف حکومت افغانستان را مستحکم کند.
شرط بندی کالن:
در نیمه اول سال  ،2015همکاری میان حکومتهای
افغانستان ،پاکستان و چین باعث شد پیشرفتهایی در
گفتوگوهای صلح بدست بیاید .غنی در اوایل تصدیاش
به عنوان رییس جمهور راه درازی را پیمود تا پاکستان را
متقاعد کرد که یک افغانستان آرام تهدیدی علیه منافع این
کشور نیست .در مقابل ،نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان
و راحل شریف ،رییس ستاد ارتش پاکستان بر طالبان فشار
آوردند تا با مقامهای افغانستان مالقات کنند .چین ،با
داشتن روابط نزدیک با پاکستان ،نقش فعال و مفیدی در
تسهیل گفتوگوها ایفا کرد.
مرگ مال عمر منافع بنیادین همکاریهای چندین جانبه را
تغییر نمیدهد – پاکستان و چین در افغانستان یک جنگ
داخلی طوالنی مدت نمیخواهند .با این حال ،مرگ او با
تاخیر در آغاز گفتوگوها نمیتواند ادامه گفتوگوها را
دشوارتر بسازد .در واقع ،همکاریها در حال حاضر در
حال کاهشاند .غنی تحت انتقادات شدید قرار گرفته
است ،به ویژه از سوی حامد کرزی رییس جمهور پیشین؛
بهخاطر نزدیکی با پاکستان که در مقابل دستآوردی
نداشته است .او روی پاکستان در زمینه آوردن طالبان به
میز گفتوگوها زیاد حساب کرده بود .با مرگ مال عمر،
اکنون غنی باید انتظار حاصل سرمایه گذاریهایش را زمانی
بکشد که موترهای بمب گذاری شده در کابل انفجار داده
میشوند .سرخوردگی و بیزاری او واضح است .در  10ماه
نرانی تند و منتقدانهای ایراد کرد و پاکستان
اگست ،او سخ 
را به دلیلی مورد انتقاد قرار داد که به طالبان اجازه میدهد از
خاک این کشور استفاده کند و ملکیهای بیگناه افغانستان
را بکشد .بدون هیچ دستآورد متقابلی ،ادامه تلفات ملکی
غنی را وادار خواهد کرد از [تالشها] در راستای ایجاد
روابط حسنه دست بردارد.
توانایی رهبری پاکستان در ادامه همکاری نیز قابل نگرانی
است .گفته شده است که کنترول سازمان استخبارات این
کشور (آی.اس.آی) ،برای حکومت ملکی مشکل بوده
است .باورها برآنند که تعداد زیادی از ماموران آی.اس.
آی روابط دیرینهای با رهبران طالبان داشتهاند .عالوه برآن،
قرار است راحل شریف سال آینده از قدرت کنار برود و
جانشین او تمایل کمتری به مصالحه خواهد داشت .به
مرور زمان ،رهبران پاکستان میتوانند تصمیم بگیرند که

اعمال فشار بر طالبان (یا گروههای انشعابی آن) ارزشش
را ندارد .چین میتواند اینجا با اعمال فشار بر پاکستان
برای آوردن دوباره طالبان به میز مذاکره کمک کند .اما
غرب باید انتظاراتش را تعدیل کند .چین به رابط مبتنی بر
اعتمادش با پاکستان ارزش قایل است .این که این کشور
تاچه حدی بر رهبری ارتش پاکستان فشار خواهد آورد،
مشخص نیست.
اولویتهای اول:
در حال حاضر ،این که ایاالت متحده و جامعه جهانی
صبور خواهند بود ،هنوز مشخص نیست .منصرف شدن
از گفتوگوهای صلح و دستآوردهای هفت ماه گذشته
اشتباه خواهد بود .طالبان متحد بمانند یا فرو بپاشند،
در شش ماه تا یک سال آینده چانس دیگری برای
گفتوگوهای صلح وجود خواهد داشت.
جلوگیری از پیشرفتهای طالبان در میدان جنگ باید
اولویت فوری باشد .ایاالت متحده باید حمالت هواییاش
را تشدید کند و به حکومت افغانستان مشوره بدهد که
عملیات نظامیاش را شدت ببخشد .میزان خشونتی که
هفته گذشته در افغانستان مشاهده شد ،نشان میدهد که
هنوز جنگ ادامه دارد .موانع جدید برای ارتش و پولیس
افغانستان به طالبان جسارت خواهند داد و گفتوگوهای
صلح را بی اعتبار خواهد ساخت .عالوه برآن ،شکستهای
نظامی خطر متمایزی را برای غنی ایجاد خواهد کرد .او
باید به حمالت طالبان در کابل پاسخ بدهد تا از ناتوان
سازی بیشتر حکومت وحدت ملی توسط مخالفان یا از
پرسش برانگیز شدن روابط حسنهاش با پاکستان جلوگیری
بتواند .متوقف ساختن عملیاتهای نظامی به منظور کمک
به اعتباربخشی به منصور ،شاید وسوسه انگیز باشد .در
تئوری ،منصور میتواند موقفش به عنوان رهبر را تحکیم
کند و سپس به گفتوگوهای صلح برگردد .چنین تالشی
باید کنار گذاشته شود .خطر آن بسیار کالن است ،هدف
واقعی او – مصالحه یا پیروزی کامل – بسیار مبهم است.
در عین زمان ،ایاالت متحده باید از روابط احیا شده میان
افغانستان و پاکستان محافظت کند .واشنگتن و جامعه
جهانی باید این همکاری را تشویق کند و بازگشت در
حواشی وضع قبلی بی اعتمادی را تشویق نکند .آنها باید
به غنی کمک کنند به سیاستهای دوستی با پاکستان ادامه
بدهد و باید با رهبران پاکستان کار کنند تا اطمینان حاصل
شود که آوردن طالبان در میز مذاکره یک اولویت باقی
میماند و در جایی که ضرورت باشد از کمکهای ایاالت
متحده به عنوان اهرم فشار استفاده کند .ایاالت متحده باید
در این زمینه با چین نیز کار کند .نشستهای منظم چندین
جانبه میان ایاالت متحده ،حکومت افغانستان ،پاکستان و
چین میتواند به حفظ تمرکز روی مسئله صلح کمک کند.
همکاریهای منطقهای ابزار قدرتمند کشاندن طالبان به
سوی میز مذاکره بوده است.
ایاالت متحده و حکومت افغانستان برای زنده نگهداشتن
روابط با خود طالبان باید به گفتوگوهای منظم غیررسمی
با طالبان برگردد ،مانند کنفرانس پاگواش در ماه می 2015یا
نشست ماه جون  2015میان رهبران زنان افغانستان و افراد
وابسته به طالبان در ناروی .از دست دادن فرصت مفید
دیدارهای رو در رو و اعتمادسازی ،برای هردو طرف شرم
خواهد بود.
هفت ماه نخست سال  2015زمان امیدبخشی برای افغانستان
بود .حتا اگر فرصت فوری برای صلح از دست رفته باشد،
بنیاد منافع مشترک منطقهای هم چنان پابرجاست .ایاالت
متحده و متحدانش باید برای استحکام این اساس تالش
کنند تا این که پنجرهی فرصت دوباره گشوده شود.
گفتوگوهای صلح هنوز از دست نرفته است.

کابل تاکسی نگو! بال بگو! هامنگونه که رنگ این تاکسی زرد است ،در
مورد هرکسی که تا حاال نوشته ،او نیز قسمتی از جامه اش را زرد کرده
است .اما رانندهی این تاکسی زرد رنگ برای مخاطبانش آشکار نیست،
چه کسی فرمانش را بدست دارد ،غیر خودش و خدایش ،کسی دیگری
هم شاید نداند .او تا حاال مسافرینی زیادی را سوار کرده و به منزل
رسانده ،آخرین مسافرش تا روز شنبه همین هفته (دیروز) ،آقای حنیف
امتر ،مشاور امنیت ملی رییس جمهور ارشف غنی بوده.
حاال من یخن این کابل تاکسی را میگیرم و میپرسم که تو را با حنیف
امتر چه؟ اصالً به تو چه ربطی دارد که ایشان  27مشاور دارد؟ چه فرق
میکند مشاورین این مشاور بلندآوازه کودکانی بیش نباشند؟ مگر زمین به
آسامن میخورد که مقامی از مقامات عالیخلتهی حکومت وحدت ملی
مشاورین خویش را نظر به رشارت یا درایت پدران یا پدرکالنهای شان
انتخاب کند؟ در کجای این مملکت سواد ،شخصیت و درایت مهم بوده
که مشاورین امتر باید آنها را داشته باشند؟ اصالً گور پدر دالر! دالر
مهم است یا بچههای بلی قربان گوی؟!
به نظر من خوب نیست مزاحم بزرگان این مملکت شویم .چون اگر
مزاحم بزرگان این مملکت شدیم ،آنوقت این بزرگان ،مثالً آقای امتر
که حیثیت مشاور امنیت ملی رییس جمهور را دارد؛ بهجای اینکه
زور خویش را در جلوگیری از حمالت انتحاری ،انفجاری و مداخالت
کشورهای مثل پاکستان و ایران به کار گیرد ،مجبور میشود چند هفته
فکر کند که رانندهی کابل تاکسی ذکی دریابی است و از روی بیچارهگی،
به امنیت ملی دستور بدهد که وی را احضار کرده ،تحقیق منایید .اگر
مزاحم بزرگانی چون امتر ،ارشف غنی ،وزیر داخله ،وزیردفاع و رییس
امنیت ملی شویم ،آنوقت در شاهشهید انفجار میشود .در دروازهی
اکادمی پولیس انتحار میشود .در چهارراهی عبدالحق روز روشن ،شب
تار میشود .بعدش همه میدانیم و میبینیم که دل این بزرگان حتی آخ
هم نکرده! امتر حد اقل همینقدر قدرت دارد که بیهیچ دلیل و ادعایی،
بر هرکسی که دلش خواست تهمت میبندد و احضارش میکند .اما چه
کسی ،با عاملی از دلیل و ادعا این مرد بزرگ و خوشفکر را احضار کند؟
پس بهرت است مزاحم این بزرگان نشویم .چه بخواهیم چه نخواهیم،
درایت و شخصیت بسیاری از این بزرگان هامنقدر است که در متام این
سالها از آن استفاده کرده و هرچه فرصت و منبع برای آبادی و ترقی
وجود داشتند را به پای منافع قبیلهی خود فدا کردند .چهقدر دیگر این
عزیزان امتحان بدهند و ثابت کنند که طویلهی قبیلهی شان از کعبهی
دیگران ارزشمندتر است ،بنا ًء باید کعبهی دیگران را خراب کرد؟!
اصالً تنها امتر نیست که نباید به آن گیر داد و بر کارش خرده گرفت.
وضع اقتصاد مملکت را ببین! وضع کار و کسب را ببین! وضع صحت
و اجتامع را ببین! همه از خیر رس همین بزرگان اند .بزرگانی که تا
بگوییم او بزرگوار! نوش جانت که به چوکی وزارت و مشاوریت و ریاست
رسیدی ،خیر است دزدی نکن! فورا ً با پولیس و امنیت دم دروازه ات
میرسند که بچه خر تو مرا گفتی دزدی نکن! بیا که دزدی را برایت
نشان بدهم.
بنا ًء این کابل تاکسی نباید یخن بزرگان را بگیرند .بیا یخن مرا بگیر!
هر رقم که دلت است نقد کن .هر بدی و کجی که در من دیدی ،افشاء
کن .مرا نزد هرچه آدم است ،رسوا کن .خاطرت جمع که من اتهام
رانندهگی ات را بر هیچ کسی نخواهم زد و هیچ آدمی را نخواهم برد.
بزرگانی که زندگی را در کابل اینقدر اسفبار ساخته ،از این بیشرتش
را هم توانایی دارند .مثالً دیدی که همین فردا آقای امتر از رس لج27 ،
مشاور دیگر را هم استخدام کرد .دلش بایسکلش! مرتیکه زور دارد،
حق هم دارد .اصالً شام تا به حال دیدهاید کسی زور داشته باشد و حق
نداشته باشد؟ در طول تاریخ افغانستان حق با آدمهای زورمند بوده .از
وکیلی که رانندهی تاکسی را روی رسک کشت تا شاهی که زمین فقرا
را به کوچیها فروخت .از رییس جمهوری که وضع مملکت را چنین به
گند کشاند تا مشاوری که فکر و ذکرش مرصوف زمینگیر کردن آدمهای
مثل جرنال دوستم ،محمد محقق ،عبدالله عبدالله و سیاف است .همه
حق دارند.
اما این کابل تاکسی شوخ است ،پروای این حرفها را ندارد .برای او
مهم است که مشاوری از مشاوران ریاست جمهوری شخصاً  27مشاور
داشته باشد .برای او مهم است که هر کدام این مشاورین از 5000
گرفته تا  20000هزار دالر معاش بگیرند ،ضمن اینکه یک شانزده پولی
مفیدیت ندارند .برای او مهم است که امتر به عنوان مشاور امنیتی ،هیچ
وقعی بر رویدادهای امنیتی و قربانیانش نگذارد .این کابل تاکسی شوخ،
اخیرا ً شوخک هم شده! فرق شوخ و شوخک در این است که شوخک
بیشرت از داعش و طالب ،وجدان مقامهای فاسد حکومت وحدت ملی را
تکان و عذاب میدهد ،اما شوخ این توانایی را ندارد! ای شوخک کابل
تاکسی! وجدان قلقلک میدهی ها؟!
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ذکی دریابی
صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
روزنامه اطالعات روز

کجای کار میلنگد؟

"نامهی سرگشاده به حنیف اتمر
مشاور امنیت ملی"
جناب آقای اتمر! مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان ،سالم!
چقدر نامتان طوالنی شد! بگذریم .من قبل از این نامهی سرگشاده برای هیچکسی
ننوشتهام .اولین نامهی سرگشادهام را به شما مینویسم .دیروز یکی از ریاستهای
امنیت ملی کشور ،با تماس تیلفونی مرا احضار کرد که به سواالتشان پاسخ
بدهم .بهاحترام نیروهای امنیتی کشور و بهپاس قدردانی از زحماتشان رفتم و
به پرسشهایی که از من کردند ،پاسخ گفتم .شما از من شکایت کرده بودید که
گردانندهی صفحهی «کابل تاکسی» هستم و این صفحه را من مدیریت میکنم.
اتهامی که هم خودت میدانستی بیاساس است و هم دیروز ثابت شد که من هیچ
نقشی در مدیریت این صفحه ندارم.
آقای اتمر!
حاال که این اتهام بر من نچسپید و مسئوولین بخش تحقیق ریاست امنیت ملی
نیز پی بردند که من در مدیریت این صفحه نقش ندارم و این صفحه از من
نیست ،بگذار از تحوالتی که پس از انتصاب شما به مقام شورای امنیت ملی
در کشور رقم خورده است کمی برایتان بنویسم .چون احساس میکنم که شما
از مسئوولیت اصلیتان طفره میروید .احضاریهای که شما دستور آن را صادر
کردید ،برای من قبل از هر مسالهی دیگری ،نشاندهندهی این است که میخواهید
با حاشیهسازیها ،بر ضعفها و ناتوانیهایتان در مدیریت امنیت و سیاست این
کشور سرپوش بگذارید و معترضان جدی بر چنین وضعیتی را ،تحت فشار قرار
بدهید .درکنار آن ،برای من قابل درک است که مرا احضار کنید و آزار دهید.
چون من و همکارانم در اطالعات روز ،ده ماه گذشته را با نقد اشتباهاتتان سپری
کردیم و تأثیر فوق العادهای در باالنگهداشتن سقف اعتراض نسبت به عملکردتان
داشتیم و خواهیم داشت .پس ،شما نه به خاطر کابل تاکسی ،بلکه به خاطر
اعتراض و عملکردم در صفحهی فیس بوک خودم و روزنامهی اطالعات روز مرا
احضار کرده بودید .حاال بگذار با این نامه ،یک بار دیگر درمورد عملکرد شما
و کوتاهیهایتان سخن بگویم و این سخ ِن ساده و صمیمی را مردم نیز بخوانند.
آقای اتمر!
از آخرین مورد شروع میکنم .چند روز قبل ،نظرسنجیِ نهاد آی.تی.آر و تلویزیون
خصوصی طلوع ،درمورد میزان رضایت مردم از حکومت وحدت ملی منتشر شد.
شما این نظرسنجی را خواندید؟ حتماً خواندهاید و شاید درصدد این باشید که
مسئوولین این دو نهاد را بهدلیل اینکه حقیقت را منتشر کردهاند ،مورد پیگرد قرار
بدهید .اما حقیقت همین است .حکومتی که شما مشاور امنیت ملی آن هستید ،با
رأی منفی باالتر از هشتاد درصد مردم افغانستان مواجه شده است .آیا میدانید که
بیشتر از هشتاد در صد مردم افغانستان از کارکرد این حکومت ناراضی است؟ این
خبر ،تکاندهنده و غیرقابل اغماض است .برای اولین بار پس از  14سال ،میزان
نارضایتی از عملکرد حکومت به باالتر از  80در صد میرسد .و انصافاً باید دست
این ملت را ببوسید که توانسته است در این چند ماه چنین حکومت بیتدبیری را
تحمل کند.
آقای اتمر!
پس از اینکه این نامه را خواندید ،یکراست برو سر ک ُرسی مشاوریت شورای
امنیت ملی تکیه بزن و به قول وطنداران مان چورت (فکر) بزن که واقعاً نارضایتی
به این گستردگی معنیاش چیست و چه پیامدی میتواند برای نظام داشته باشد.
جناب مشاور شورای امنیت ملی!
اگر نظرسنجی این دو نهاد که آشکارترین حرفش این است که هشتاد در صد مردم
افغانستان این حکومت را ناکام خواندهاند ،برایتان قابل قبول نیست و فکر میکنید
نمرهیتان بیشتر از این است :یک بار به ریاست پاسپورت مراجعه کن .ریاستی
که روزانه هزاران نفر در گرما صف میکشند تا پاسپورت بگیرند و از این کشور
فرار کنند .مراجعهکنندگان به این ریاست و صفهای طوالنی از زنان گرمازده،
مردان عرقزده و کودکان در آفتاب سوخته ،برایتان سند و ثبوت زندهای از میزان
ناامیدی و یأس مردمان این کشور ،از حکومتی است که شما مشاور شورای امنیت
ملی آن هستید .امیدوارم اینجا سربزنید و به چشمتان ببینید که چه فاجعهای در
این کشور اتفاق افتاده است و در جریان است .مردم حاضرند شبها و روزها،
در کوچههای کارته  3صف بکشند تا شاید چند ساعتی زودتر صاحب پاسپورت

شوند و این کشور را به هردلیلی ترک کنند .معنی چنین پریشانی و سرگردانی
برای شما چیست؟ چهچیزی میتواند تهدیدی بزرگتر از این باشد که تا پایان
حکومت وحدت ملی ،نصف جمعیت این کشور فراری شوند؟
آقای اتمر!
از میزان نارضایتی مردم در نظرسنجی اخیر و صف طوالنی و هزاران نفری در
ریاست پاسپورت اگر بتوانید بگذرید ،آیا میتوانید از حدود یک و نیم میلیون
حساب فیسبوکی بگذرید؟ این یک و نیم میلیون نفر را ارزیابی کردهاید که چند
یزنند و سخن میگویند؟ شما در
هزار نفرش به حمایت این حکومت استاتوس م 
پی آنید که صفحهی کابل تاکسی را به دلیل اینکه «گروه سرود حنیف اتمر» را
منتشر کرد ،مسدود کنید و مسئوولین آن را مجازات .آیا راهی برای مسدودکردن این
یک و نیم میلیون حساب فیسبوکی که از یک و نیم میلیون جمعیت این کشوراند
نیز سنجیدهاید؟ و راستی ،گاهی به صفحهی فیسبوک ارگ ریاستجمهوری سفر
کردهاید؟ کاربران فیسبوک زیر لینکهایی که از سخنرانی رییسجمهوری که
شما مشاور درجه اول و نزدیکترین فرد به او هستید ،چهچیزی مینویسند؟
آقای اتمر!
روزی که رییسجمهور کشور برای تداوی به آلمان سفر کرد ،من در صفحهی
فیسبوکم یادداشت کوتاهی نوشتم که« :رییسجمهور برای تداوی به آلمان سفر
کرد ،برایش دعا میکنید؟» .آیا خواندید که زیر این یادداشت ،مردم چه نوشتند؟
بیشتر از صد نفر زیر این جمله ابرازنظر کردند .تحمل دارید که بگویم  99در صد
کسانی که آنجا دعا نوشتند ،برای رییسجمهورشان آرزوی مرگ کردند؟ آقای
اتمر! چهکسی نزدیکتر از شما به رییسجمهور است و چهکسی مسئوولتر از
شماست دربرابر رییسجمهور؟ حاال ،آیا شما مسئوول خلق چنین نفرتی نسبت به
رییسجمهور و نظام نیستید؟
آقای مشاورامنیت ملی!
از همهی این اعتراضها و نارضایتیها اگر بتوانید عبور کنید ،میتوانید از این
حقیقت فرار کنید که ده ماه گذشته ناامنترین و بیثباتترین دوران در چهارده
سال اخیر بوده است؟ فاکتهایی که سازمان ملل منتشر کرد و حوادثی که از هلمند
تا هرات ،از زابل تا کابل ،از غزنی تا غور و از پروان تا بدخشان ،در این ده ماه
تکرارا ً اتفاق افتاد ،چهچیزی را نشان میدهد ،جز اینکه این حکومت نتوانسته
است دربرابر تروریستان ،سیاست درستی را اتخاذ کند؟ ده ماه گذشته را ،شما و این
حکومت ،به امید پاکستان از دست دادید .حاال مگر حمالت اخیری که در کابل
اتفاق افتاد و بیشتر از  500نفر در آن زخمی و کشته شدند ،چیزی غیر از این را
ثابت میکنند که ده ماه ،مدام اشتباه کردید؟ حاال قبول دارید که پاکستانیها شما
را فریب دادند و با این فریبخوردن ،بر روان و جان و مال مردم آسیب رساندید؟
اضافه بر آن؛ حتما خبر دارید که شهروندان این کشور ،بهدلیل هویت قومی و یا
مذهبیشان گروگان گرفته میشوند و بسیاری در اسارت تروریستان به سر میبرند.
این یعنی اینکه ،برای اولین بار پس از چهارده سال ،شهروندان این کشور کمکم
به این نتیجه میرسند که رییس حکومت وحدت ملی ،در سیاستگذاری ،تابع
وابستگیهای قومی و هویتی است .احساس و فکری که میتواند سرآغاز یک
بحران بزرگ داخلی باشد .شما بهعنوان مشاور امنیت ملی این کشور ،چه کاری و
اقدامی برای اطمینان خاطر این مردم انجام دادید و چقدر تالش کردهاید که چنین
احساس و فکری نسبت به نهاد حکومت تقویت نشود و سرآغاز فروپاشی وحدت
ملیمان نشود؟
آقای اتمر!
شما زمانی برکرسی مشاوریت شورای امنیت ملی نشستهاید که قبل از آن ،زلمی
رسول و دکتور اسپنتا نیز مسئوولیت آن را داشته و امتیاز آن را بردهاند .زلمی
رسول اگر هیچکاری از چنین ِسمت مهمی برای این دولت و این ملت نکرد،
فردی دموکرات و باورمند به آزادیهای سیاسی و مدنی بود و معتقد به ارزشهای
دموکراتیک .دکتور اسپنتا ،اگر کار خوبی از این آدرس برای این کشور نکرد ،اما
بهدلیل باورمندیاش به آزادی بیان و ارزشهای دموکراتیک ،برای بسیاری ،آدم
قابل قدری است .اسپنتا از همین ک ُرسی که شما مسئوولیت آن را دارید ،بارها از
طریق رسانهها ،با مردم سخن گفت و با نام خودش مقاله نوشت .لطفاً یاد بگیرید

که روزی میرسد که شما نیز در این ک ُرسی نباشید ،اما آزادی در این وطن بماند و
ما همچنان صاحب این حق خواهیم ماند که بیان کنیم آنچه را شما نمیخواهید
بیان کنیم .ب ه نظرم ،باید بپذیرید که آن دوران گذشته است که بسیاری ،به جرم
شنیدن خبر از رادیو ،سر زده شدند و بسیاری برای انتقاد از سیاست ،زنده به گور
شدند.
آقای اتمر!
شما با استفاده از امکانات دولتی که مالکان اصلی آن مردم است ،دهها نفر مشاور
را استخدام کردهاید و با استفاده از همین امکانات ،درصدد آن هستید که علیه
خبرنگاران فعال و آنانی که منتقد چنین وضعیت شکنندهای هستند ،فشارهای
روحی و روانی ایجاد کنید .چرا نمیتوانید یک بار برعکس بیندیشید ،که این
نیروهای فعال و جوان میتوانند برای برونرفت از چنین وضعیت شکنندهای،
حکومت را کمک کنند .چنین تحولی ممکن است .اما شرط مقدمش این است:
آنچه را شما درست میبینید ،حقیقت نپندارید و از خودکامگی در اندیشه و
عمل پرهیز کنید .بارها خبر دیدار رییسجمهور و شخص شما با مسئوولین رسانهها
پخش شد .آیا به آن عکسها نگاه کردید که نمایندهها و مسئووالن رسانههای این
کشور ،فقط آن چند نفر نیستند که شما با آنها رفاقت شخصی دارید؟ رسانههای این
کشور ،متفاوتند و متعدد .شما با مشورههای غلط مشاورانتان ،و براساس رفاقتهای
شخصی ،به گزینش افراد در جلسات پرسش و پاسخ با مسئوولین رسانهها پرداختید
و به همه ،برابرانه این فرصت را ندادید که چشمدیدشان از وضعیت را با شما قصه
کنند و چشماندازشان را برای فردایی بهتر ،با شما شریک .و چنین شد که همه به
شما از وضعیت ،گزارش مثبت دادند .حالآنکه چنین نیست .ثبات در این کشور،
شکنندهتر از آن است که شما فکر میکنید ،و مردم ،معترضتر و ناامیدتر از آن
است که گزارش حکومتیتان نشان میدهد.
آقای اتمر! جناب مشاور امنیت ملی!
سخن پایانی من این است :کابل تاکسی صفحهی ِخرد نقاد در این کشور است.
ِخردی که نه از کابل تاکسی آغاز میشود و نه به آن ختم میشود .این خرد ،در هر
خانه و در هر کوچهای ،شگوفه کرده و عملکرد شما را نظاره و نقد می کند .پس،
کابل تاکسی تنها یک صفحهی محبوب و تأثیرگذار نیست و من در آن هیچ نقشی
ندارم .این صفحه ،توسط فردی از میان هزاران نفری که در این چند سال پرورده
شدها ند ،مدیریت میشود و ظرفیت نقد و نظر پربارتر و خردمندانهتر از کابل
تاکسی ،در تمامی کوچههای کابل ایجاد شده است .سعی نکنید از این تحول که
مردم خردمندند فرار کنید و با این خرد درگیر شوید .امیدوارم درک کرده باشید
که با این اتهام ،مرا با افراد قدرتمندی مثل خودت معرفی کردهای و این افراد
خطرناکند .اولتر از همه :هر اتفاقی که برای من و هر یکی از اعضای خانوادهام
بیفتد ،مسئوولش شمایید .دوم :با بستن این صفحه و پیداکردن مسئوول آن ،هیچ
چیزی به نفع شما نخواهد شد .هرکه برایت سخنچینی کرد و مشورت داد که من را
احضار کنی ،کار اشتباهی کرد و مطمئناً بر میزان نفرتی که مردم از شما دارد ،افزوده
است و این را در چند روز آینده با دل و جان احساس خواهی کرد .کابل تاکسی
و حرفهایی که در آن منتشر میشود ،ممکن است توسط یک نفر مدیریت شود
و شما نیز او را پیدا کنید .اما باید بدانی که آنچه کابل تاکسی در مورد مقامات
حکومتی و سیاسی مینویسد ،حرف میلیونها جوان این کشور است و حتی بستن
این صفحه نیز به تغییر وضعیت کمک نمیکند .لطفاً به عنوان مشاور امنیت ملی،
نگاه بزرگتر و چشمانداز کالنتری برای این کشور داشته باش و برای امنیت،
اقتصاد و بهبود سیاست و وضعیت تأسفبار حکومت وحدت ملی فکر کن ،نه به
این مسایل بسیار خرد و ریز .سوم :اگر فکر میکنی که به قول کابل تاکسی «گروه
سرود» نداری ،مستند و مستدل پاسخی بنویس و من قول می دهم با این دو شرط،
پاسخت را در اطالعات روز منتشر کنم.

با احترام
ذکی دریابی
صاحب امتیاز و مدیر مسئوول روزنامه اطالعات روز
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چرا طالبان رهبرشان را کشتند؟
ترجمه:جواد زاولستانی
منبعwww.mirror.co.uk :

یادداشتهایسخیدادهاتف

دستگاه تان
معجزه دارد
خیلی مریض بود و هر روز بیشتر از پیش ،ضعیف میشد .مال
ت تعقیبترین رهبران گروههای تروریستی
عمر  ،یکی از تح 
افرادش را کنار بسترش خواسته بود.
مال عمر که زمانی رهبر پرقدرت طالبان بود ،پس از سالها
زندگی در تبعید در بستر مرگ افتاده بود .تکلیف گردهاش پس
از آلودهشدن دواهایش با زهر ،شدت یافتهبود.
مردان ریشکی اتاق تاریک او را پر کرده بودند .تفنگهایشان
را در دست داشتند و به رهبر  65سال هیشان که امیرالمؤمنین
میگفتند گوش داده بودند.
حلقهی درونی مال عمر که توسط معاونش مال اختر منصور
رهبری میشد ،به آخرین گفتهها و آرزوهای رهبرشان گوش
داده بودند.
منصور دریافت که قرار نیست او رهبر شود .دستش باالی
تفنگچهی  9میلی متری ای بود که در میان لباسش پنهان کرده
بود .ناگهان در میان سخنان مال عمر پرید و از او پرسید چرا.
مال عمر جوابی را که او میخواست نداد و با بیاعتنایی نگاه یک
چشمش را از او برگرداند .منصور تفنگچهاش را کشید و بر او
شلیک کرد -یک بار به صورتش و دو بار به شکمش.
این کودتای خونبار پایان خیانتآمیز به زندگی مرد منفوری
بود که جنگجویانش جان  454سرباز بریتانیایی و هزارها شهروند
غیرنظامی افغانستان را در جریان  14سال گذشته گرفتهاند.
اکنون ترس آن است که مرگ او آن طور که جزئیاتش توسط
فرمانده ارشد قبلی طالبان ،عمر خطاب ،بیان میشود سبب طوفان
غیرمنتظره و خونبار تروریزم و جنگ داخلی گردد.
یک منبع امنیتی به ما گفت]«:مرگ مال عمر[ پیامدهای مرگبار
دارد .نفوذ منصور میتواند منطقه را به هرج و مرج وحشتناکی
فرو ببرد .و با افتادن افغانستان در باتالق  ،باقی جهان نیز فرو
خواهد رفت».
پیش از این ادعاهایی وجود داشت که مال عمر در قندهار زهر
داده شده است یا اینکه او در یک بیمارستان در کراچی پاکستان
مرده .اما خطاب گفت که تحقیقاتی که او در این باره انجام داده،
نشان میدهد که مال عمر توسط منصور کشتهشده است.
خطاب در سال  2011زمانی که شنید معاون مال عمر ،مال منصور
که به حیث سرپرست طالبان کار میکرد -در قطر دفتر باز
میکند طالبان را ترک کرد.
او ادعا کرد که منصور با سازمان استخبارات مرکزی ایاالت
متحده ( )CIAمخفیانه معاملهای انجام داده تا بیشتر از 1000
سرباز نیروهای ویژهاش را در افغانستان نگهدارد و به ایران وعده
داده است که علیه گروه دولت اسالمی (داعش) جنگ خواهد
کرد.
او گفت که مال عمر ضعیفتر از آن بود که بتواند طالبان را
کنترل کند و مدت دو سال در نزد منصور زندانی بود و بر اثر
مریضی شدید ،هیچ اعتراضی نمیتوانست.
خطاب که اکنون رهبر یک گروه اسالمگرای دیگر به نام

فدایی محاذ است ،چنین ادامه داد«:زمانی که امیرالمؤمنین
خواستهایش را بیان میکرد  ،منصور به او گفت< ،تو نمیتوانی
از کسی دیگر به حیث رهبر نام ببری ،چون ،من جنبش ]طالبان[
را میگردانم .بگو که من رهبر خواهم بود»>ِ .
مال عمر گفت که او پیش از این چیزهای زیادی را از دست داده
است .او گفت که امارت افغانستان را به خاطر حفاظت از رهبر
القاعده ،اسامه بن الدن ،پس از حوادث  11سپتامبر از دست داد.
او اسامه بن الدن را به دست امریکا نسپرد و جنگ را آغاز کرد.
«همچنان او به منصور گفت که نمیتواند که رهبری طالبان را
به کسی بدهد که میخواهد این معاملههای شرمآور را انجام
بدهد .ببابراین ،منصور به صورت و شکم او با گلوله شلیک کرد.
امیرالمؤمنین کشته شد .اول به او زهر داده شده بود و سپس به
گلوله بستهشد .او برای تداوی مرضش نیاز به دارو داشت .منصور
به او گفته بود که نمیتوان به داروهای پاکستانی که در دسترس
بود ،اعتماد کرد .او از دبی دوا خواست و در آن زهر ریخت.
آن زهر جگر عمر را تخریب کرد .زمانی که او در حال مرگ
بود  ،منصور و افرادش میخواست او را مجبور به پذیرش
خواستشان کنند .زمانی که او رد کرد ،آنها او را شهید کردند».
او ادعا کرد که مال عمر در مخفیگاهش در جنوب افغانستان در
بعد از ظهر  23اپریل  -2013سه روز بعد از آغاز مسمومسازی-
مرد.
خطاب گفت که او از قبر مال عمر در والیت زابل در جنوب
افغانستان دیدن کرده است .اما محل دفن او سری نگهداشته
میشود تا کسی با جنازهی کسی که در سال  1994طالبان را
ایجاد کرد ،بدرفتاری نکند.
او گفت«:اما من از قبر او عکس گرفتم و در زمان مناسب محل
دفن او را آشکار خواهیم کرد».
ک
از زمانی که سربازان بریتانیایی افغانستان را ترک کردند ،ی 
سال نگذشته است .اما افغانستان همین اکنون در اغتشاش فرو
رفتهاست.
تعهد پنهان منصور به سازمان استخبارات مرکزی امریکا ()CIA
برای جنگ با دولت اسالمی (داعش) ،افغانستان را در سایهی
جنگهای بیشتر قرارداده است .ائتالفهای پیشین طالبان از هم
خواهد گسیخت و خشونت انفجار خواهد کرد.
جنگساالر قبلی طالبان ،حافظ سعید خان ،اکنون مسئول
عملیات دولت اسالمی (داعش) در افغانستان ،شمال پاکستان و
بخشهایی از ایران است و احتماال در برابر کسانی که قبال در
جنگ همکار او بودند (طالبان) کینه به دل دارد.
دولت اسالمی (داعش) در برابر شیعهها نفرت دارد .اکثر جمعیت
ایران شیعهاند .دولت اسالمی (داعش) در سراسر خاور میانه و
شمال افریقا جنایتهای زیادی علیه شیعهها مرتکب شدهاست.
اگر گفتههای خطاب درست باشند که مال منصور برای حمله
به دولت اسالمی (داعش) با ایران معاملهای انجام دادهاست،
معنایش این است که تهران گروه طالبان تحت رهبری مال منصور
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را برای این نبرد مسلح خواهد کرد.
و چنین کاری پیامدهای وحشتناکی برای جهان خواهد داشت،
چون ،سالحها به جانب سوم داده و یا فروخته خواهد شد.
آن منبع امنیتی به ما گفت«:دادن سالح از طرف یک کشور
به منظور نفوذ در جنگهای داخلی اکثرا سبب اشتباهات
وحشتناک میگردد .در دههی هشتاد ،بریتانیا و ایاالت متحده
به مجاهدین که در برابر شوروی میجنگیدند سالح دادند ،بعدا
همین سالحها در برابر خودشان استفاده شد.
موشکهای زمین به هوا برای حمله بر هلیکوپترهای شوروی
خوب بود .اما میتواند جتهای مسافربری را هم سقوط دهد.
زمانی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند ،ترس این
بود که سالحهای باقیمانده به دست القاعده بیفتد .در عراق و
سوریه ،عین مسئله است .در آنجا به نیروهای شورشی سالح داده
شد تا علیه رژیم اسد بجنگند ،اما ،اکنون از آن سالحها دولت
اسالمی ]داعش[ استفاده میکند.
طالبان افغانستان تا اکنون عالقهمند جهاد در بیرون از افغانستان
نبودهاند .اما دولت اسالمی با باز کردن جای پا برای خود و معامله
با جهادیها بقای خود را دوام خواهد داد .رهبر جدید طالبان
به اندازه مال عمر نفوذ ندارد و نمیتواند جلوی آنان را بگیرد.
احتمال اینکه افغانستان بتواند دولت اسالمی را شکست دهد،
ضعیف است .اما اگر طالبان با داعش یکجا شود ،تشویش بزرگی
خلق میگردد .آنگاه تماشاگر جنگ بین ایران و جهادیهای
افغانستان خواهید بود و غرب مجبور خواهد بود که سهم بگیرد».

منصور دریافت که قرار نیست او
رهبر شود .دستش باالی تفنگچهی
 9میلی متری ای بود که در میان
لباسش پنهان کرده بود .ناگهان در
میان سخنان مال عمر پرید و از او
پرسید چرا.
مال عمر جوابی را که او میخواست
نداد و با بیاعتنایی نگاه یک چشمش
را از او برگرداند .منصور تفنگچهاش
را کشید و بر او شلیک کرد -یک بار
به صورتش و دو بار به شکمش.
این کودتای خونبار پایان خیانتآمیز
به زندگی مرد منفوری بود که
جنگجویانش جان  454سرباز
بریتانیایی و هزارها شهروند
غیرنظامی افغانستان را در جریان 14
سال گذشته گرفتهاند.

اخیرا شخصی به نام صدیق متین خود را رییسجمهور
افغانستان اعالم کرد .چنان که انتظار میرفت ،این
کار او با موجی از استهزا روبهرو شد و همه گفتند
که ایشان عقل خود را از دست داده .من هم وقتی
ویدیوی او را دیدم ،دلم برایش سوخت و فکر کردم
که او نیاز به کمک روانی دارد .چیزی که هرگز از
خاطرم نگذشت این بود که ممکن است این شخص
تا امسال سالم بوده باشد و پس از روی کار آمدن
دولت وحدت ملی چنین شده باشد.
پریروز دو تن از دوستان قدیمیام را دیدم .عقیل و
فرحان .عقیل در رشتهی جیولوژی درس خوانده و از
دانشگاه هاروارد دکترا دارد .فرحان از آکسفورد فارغ
شده و فوق لیسانس تاریخ جهان است.
در قهوهخانهیی نشستیم تا ساعتی حرف بزنیم .اولین
چیزی که به یاد من آمد ،همین ویدیویی بود که در آن
صدیق متین خود را رییسجمهور اعالم کرده .با خنده
پرسیدم که این ویدیو خیلی خنده دار نیست؟
عقیل :نخیر .کجایش خندهدار است؟ در این شرایط
رییسجمهوری کار داریم که مثل آقای متین قوی و
صادق باشد.
فرحان :من فکر میکنم آقای متین مثل یک نعمت
خداوندی بر ما نازل شده و باید قدرش را بدانیم.
من :شوخی میکنید...
عقیل :چرا شوخی؟ به نظر من تنها کسی که حاضر
است پاکستان را بمباران اتمی کند ،همین صدیق
متین است.
فرحان :موافقام .وقتی که این شیرمرد پاکستان را به
خاکستر تبدیل کرد ،ما میتوانیم از خاکستر پاکستان
کود کیمیاوی بسازیم و به تمام جهان صادر کنیم.
من :چرا مزخرف میگویید؟
عقیل :مزخرف کسی میگوید که بر شیشهی امید
مردم سنگ ناامیدی میزند .من تا پای جان از
ریاستجمهوری صدیق متین حمایت میکنم.
فرحان :تو همیشه ساز مخالف میزنی .بگذار این
وطن وطن شود و صاحب پیدا کند .ما از نظر اخالقی
و انسانی مکلفایم که از این فرصت سود ببریم و
با حمایت از صدیق متین وطن را از بحران نجات
بدهیم.
(من نتوانستم بیش از این به حرفهای آن دو گوش
بدهم .از قهوهخان ه بیرون آمدم .سوالی که از رهبران
دولت وحدت ملی دارم ،این است :شما چه کار
میکنید که در دیوانه کردن هوشیارترین آدمهای
مملکت اینقدر توفیق دارید؟
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بگو مگو از
Najiba Amini
در والیت بامیان حتا یک وکیل مدافع زن وجود ندارد
ماده سی و یکم قانون اساسی حکم میکند که :هر
شخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا
برای اثبات حق خود ،وکیل مدافع تعیین کند .همچنان
در ماده یازدهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم
قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان بر داشنت وکیل مدافع تاکید کرده است .
مطابق موادات فوق یکی از حقوق هر شهروند که مورد اتهام قرار میگرد داشنت
وکیل مدافع میباشد .اما این مهم چی وقت تحقق مییابد؟ زمانیکه وکیل مدافع
ویا مساعد حقوقی برای آنان قابل دسترس باشد.
نبود وکیل مدافع و مساعد حقوقی بطور عموم و خصوص ًا برای زنان را در این
والیت یکی از چالشهای فراروی تامین عدالت است .متاسفانه در بامیان زنان در
مواقع که مدعی و یا مدعی علیه قرار میگیرند به وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی
زن که بتواند بطور درست با وی مشکالت خود را مطرح منایند ،دسترسی
ندارند و منیتوانند آنچه را که میخواهند بنا به دالیل مختلف با یک وکیل
ویا مساعدتهای حقوقی مطرح منایند .با توجه به نفوس کلی و وقایع جزایی
وحقوقی به هیچ وجه وکالی مدافع موجود رسیدگی منیتوانند.
زنان مترضرین که به دادگاهها مراجعه میکنند ،به دلیل نبود کارمند زن در محاکم
بامیان ،مشکالت آنان دو چند میگردد و اکرث آنان منیتوانند به حقوق شان دست
یابند؛ که یک زن روستایی بیسواد که تازه از قریه و خانهاش برآمده باشد ،در
محکمه و سارنوالی در مقابل یک سارنوال و قاضی با تجربه ایستاده شده و از
حقش دفاع مناید؟
به همین دلیل است تا قضایای کوچک شان را توسط موسفیدان قریه به صورت
اصالحی حل منایند .ضعف محاکم این والیت سبب شده که شامر زیادی از
زنان بامیان ،دعاوی شان را توسط موسفیدان محل از مجراهای غیرقانونی حل و
فصل میسازند.
راه حل این معضله حضور فیزیکی کارمندان زن در دستگاه عدلی و قضایی این
والیت است.
با وجودی که کارمندان ادارات دولتی و کارمندان مؤسسات غیردولتی در والیت
بامیان را زنان تشکیل میدهند ،ولی در ارگانهای عدلی و قضایی این والیت به
شمول پولیس کشفی ،ریاست حقوق ،دادستانی و دادگاهها حتا یک قاضی و
سارنوال زن هم وجود ندارد.
ال مردانه استند و این بخش از بدنۀ
ارگانهای عدلی و قضایی والیت بامیان کام ً
دولت در انحصار مردان قرار دارد که قربانی آن زنان مدعی و یا مدعیعلیه
میباشند.


Barry Salaam
انفجار میشود .سخت تکان میخوری .میلرزی.
میگویی :خدایا خیر! بعد با شتاب رساغ تیلفون
یزنی؛ و
میروی؛ به همه نزدیکانت زود زود زنگ م 
نفس گرفته جویای احوالشان میشوی؛ میپرسی:
با ِ
«همه خوبند ،بهخیر گذشت؟» .میگویند« :بلی بهخیر
گذشت»؛ و چون درمییابی که همه جور و صحتاند ،یک نفس راحت میکشی؛
تیلفونت را به جایش میگذاری و به کارت ادامه میدهی؛ دوباره رسگرم میشوی!
چون از تو کسی کشته نشده ،پس مشکلی نیست؛ فرقی منیکند؛ و مهم نیست بر
دیگران چی گذشته!
روزمرهگی یعنی همین! خو گرفنت با وحشت یعنی همین! فاجعه یعنی همین!


Abdullah Watandar
متحدین جرنال ،عکس شلیک میکنند
یک وقتی از همکاری و اتحاد عطا محمد نور ،محمد
محقق و جرنال دوستم برای مبارزه با طالبان سخنها
گفته میشد .میگفتند که سه مرد قدرتمند شامل،
تعهد کردهاند که باهم در مقابل طالبان استادگی کنند،
و مردم را از بالی تروریسم ،رهایی بخشند.
جرنال دوستم رفت و مبارزهاش در مقابل طالبان را رشوع کرد .گرچند تعداد زیادی
ابراز تردید میکردند ،اما اینک روشن شده است که ایشان مشغول جنگ هستند،
توانستهاند در عمل کاری بکنند ،و در دلهای بسیار ،عشق کاشتهاند و شاید هم
نفرت .ولی دوستم ،جایگاهش در مقابل دشمن را ،روشن و رشافتمندانه ،اعالن
کرده است.
آقای عطا محمد نور ،هم زمان با رشوع پیکار دوستم ،رشوع کرد به پخش و نرش
تصویر در فسبوک .به کابل آمد ،و پیکار مالقات آدمهای افغانی و خارجی را به
راه انداخت .از این مالقاتهای بی شامر عکس گرفت ،و در فسبوک نرش شان
کرد.
همین طور ،با رشوع پیکار دوستم ،محمد محقق به ایران رفت ،و رشوع کرد به
مالقات آدمهای خارجی و افغانی و بازدید از شهر «مقدس» .ایشان آن قدر عکس
مالقات از ایران شلیک کردند /میکنند که فرصت خواندن اخبار با ارزش مقاومت
دوستم را از آدم میگیرد.
باز هم خانه محقق آباد که حد اقل مثل آقای نور ،برای هوادارانش دستور بدنام
کردن دوستم و مقاومتش را نداده است .این هم نوعی پیرشفت است!

شرکتمخابراتیافغانبیسیمخدماتانترنتی
سوپر وایفای ( )Super Wi-Fiرا افتتاح نمود

رشکت مخاب راتی افغان بیسیم سه شنبه،
 27اسد ،سال جاری خدمات آزمایشی
سوپر وایفای( )Super Wi-Fiو )HD
 (Voiceرا افتتاح و به بهره برداری سپرد.
در م راسمی که به همین منظور با حضور
مقامات بلند پایۀ حکومتی ،وکالی
پارملان ،هیئت رهربی وزارت مخاب رات
و تکنالوژی معلوماتی ،اعضای جامعه
مدنی ،متشبثین عرص ههای خصوصی
و خ ربنگاران از سوی رشکت مخاب راتی
افغان بیسیم در دفرت مرکزی این رشکت
برگ زار گردیده بود ،ابتدا محرتم امین
رامین ،رییس رشکت مخاب راتی افغان
بیسیم در مورد افتتاح خدمات سوپر
وایفای( )Super Wi-Fiتوضیحات
دادند.
وی گفت «:رشکت افغان بیسیم افتخار
دارد تا به سلسله دس تآوردهای موفقیت
آمیز خویش مبنی بر فعالی تهای با
کیفیت مخاب راتی ،خدمات امتحانی
 Super Wi-Fiخود را افتتاح مناید و
بار دیگر توانایی خویش را در راستای
ابتکار و خالقیت مخاب راتی به اثبات
برساند ،تکنالوژی ()Super Wi-Fi
عبارت از شبکۀ بی سیم فوق العادهای
است که عالوه بر دس ترسی به
باندهای مختلف ان رتنتی ،امكان استفاده
از بان دهای قابل توجهی از تکنالوژی
 4 Gو  3Gرا نیز ف راهم م یمناید و از
ط ریق  Wirelessروی بسرت ارتباطی
انتشار م ییابد و در مساف تهای طوالنی
از م وانع مختلف عبور منوده و رسعت
باال با تأخیر کم را ارائه م یمناید».
آقای رامین ه مچنان افزود« :راه اندازی
این تکنالوژی منجر به كاهش ت راكم
شبك ههای ان رتنتی شده و سبب م یگردد
که با وجود ازدحام ام واج ان رتنتی در
م راكزی چون هامی شها ،میدانهای
ه وایی و ه مچنین امكان اف زایش تعداد
تبل تها ،تلیفونهای هوشمند و باال
رفنت مشاهده تصاویر ویدیویی در
منازل و دفاتر کاری بر رسعت باالی

ان رتنت افزوده شود».
رییس رشکت مخاب راتی افغان بیسیم
این تکنالوژی را ارتباطات مکاملاتی
سودمند خ وانده و افزودند« :خدمات
 Super Wi-Fiافغان بیسیم در
م وبایلهایی که قابلیت استفاده خدمات
وای فای را دارا باشند و ه مچنین در
لپ تاپها و تبلی تها قابل استفاده
م یباشد».
آقای رامین اضافه منود «:ما کوشش
م یمناییم که متام شهر کابل را توسط
شبکه سوپر وای فای پوشش دهیم تا
متام کسانی که رضورت به ان رتنت رسیع
دارند بت وانند از آن استفاده منایند .در
آینده نزدیک ما م یکوشیم که در نقاط
کلیدی شهرکابل ،مثل میدان ه وایی،
پوهنتون کابل ،بعضی از دانشگاههای
خصوصی و م راکز تجارتی سوپر
وایفای را راه اندازی مناییم تا عرضه
این خدمات را توسعۀ بیشرت بخشیده
باشیم».
رییس رشکت مخاب راتی افغان بیسیم
در قسمت دیگری از سخنان خود به
تع ریف و توضیح تکنالوژی خدمات
ارتباطات صوتی با کیفیت باال پرداخته
و گفتند« :یکی دیگر از خدماتی که
امروز شاهد افتتاح آن هستیم تکنالوژی
خدمات ارتباطات صوتی با کیفیت باال
یا  HD Voiceم یباشد که ب رای اولین
بار رشکت افغان بیسیم توانسته است تا
این تکنالوژی را مورد استفاده ق رار دهد.
با استفاده از این تکنالوژی باند وسیع
که در نوع خود در رسارس کشور بی
نظیر است ،سه ولتی را ب هوجود م یآورد
که در اینگ ونه تلیفونها رسوصداهای
اضافی را از بین برده ،شفافیت صدا را
باال م یبرد و رسوصداهای پس منظر
کاهش داده م یشود.
در ادامه عبدالرزاق وحیدی ،وزیر
مخاب رات و تکنالوژی معلوماتی ،ضمن
ای راد بیان های چنین گفت« :یک و نیم
دهه قبل از امروز ما تصور من یکردیم
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که در منطقه از نگاه کیفیت در چنین
سطح باالیی ق رار بگی ریم .ما امیدواریم
که امروز نقطۀ عطفی باشد تا در آینده
نه تنها در بکار گیری از تکنالوژی در
جایگاه خ وبی ق رار داشته باشیم بلکه
در عرضه تولید انکشاف معلومات و
دانش تکنالوژی هم سهم ب رازندهای را
در منطقه داشته باشیم».
آقای وحیدی افزود HD Voice « :و
 Super Wi-Fiیک تکنالوژی جدید
است که با ف ریکوینسی پایانتر از
 Power Systemوایفای بکار گرفته
م یشود .افتتاح این دورۀ آزمایشی از
این تکنالوژی در کابل در واقع یک
گام مهم در جهت توسعه تکنالوژی
و استفاده از جدیدت رین سیست مها که
در سطح کشورهای بسیار پی رشفته
بکار گرفته م یشود امروز در افغانستان
آغاز شده ما این گام را به دیدۀ قدر
م ینگ ریم و من از رشکت مخاب راتی
افغان بیسیم بخاطر پا نهادن در ه مچو
عرصۀ بسیار مبتک رانه و جدید و
ه مچنان اینکه اینها همیشه همگام
و همکار با حکومت هستند ب رای شان
آرزوی موفقی تهای بیشرت دارم».
محمد ق ربان حقج و ،رییس ادارۀ آیسا،
از سخ نرانان دیگر این م راسم در رابطه
چنین گفت « :ب رایم جای افتخار است
که امروز در ب رنام های اش رتاک م یمنایم
که شاهد افتتاح یکی از ابتکارات خارق
العاده و خوب از سوی رشکت مخاب راتی
افغان بیسیم هستم و این یک امتیاز
ویژه رشکت مخاب راتی افغان بیسیم است
که همیشه در آوردن تکنالوژیهای
جدید در مارکیت پیش قدم است؛
هامن قسمی که به عن وان پیش آهنگ
درعرصه رسمایه گذاری خصوصی در
افغانستان بوده است تا حال نیز این
جایگاه را حفظ کرده است و جا دارد
که در اینجا من ب رایشان ت ربیک
بگویم و موفقی تهای مزید شان را در
آینده از درگاه خداوند خ واهانم».
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توقف خانگی منچستریونایتد
مقابل نیوکاسل

دیدار تی مهای منچسرتیونایتد و نیوکاسل
دیروز با نتیجه تساوی بدون گول خامته یافت
تا یونایتدها اولین تساوی فصل را در خانه
تجربه کنند.
هفته سوم لیگ برتر انگلیس با دیدار تی مهای
منچسرتیونایتد و نیوکاسل در ورزشگاه
الدت رافورد آغاز شد .دو تیم در رشایط کامال
متفاوتی مقابل هم ق رار گرفتند .منچسرتیها
هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت رس
گذاشته بودند اما نیوکاسل از دو دیدار قبلی
خود تنها یک امتیاز اندوخته بود.
بازی با برتری منچسرتیونایتد آغاز شد و
این تیم با حرکات خوب دیپای ،شواینی و
یانوزای در مرکز زمین ،کنرتل میدان را در
اختیار گرفت .شیاطین رسخ در هامن دقیقه
 4توسط رونی به گول رسیدند اما کمک داور
این گول را مردود اعالم کرد .یونایتدها چند
بار دیگر نیز توسط دیپای فرصت گولزنی به
دست آوردند اما بدشانسی و درخشش رودی
کرول(دروازهبان نیوکاسل) مانع از دستیابی
آنها به گول شد.
جدیترین خطر نیوکاسل را نیز دقیقه 24
میرتوویچ خلق کرد و رضبه رس زیبای او به
تیر دروازه برخورد کرد تا منچسرتیها با
خوش شانسی از دریافت گول بگریزند .آیوزه
پرز نیز در دو موقعیت این شانس را داشت
تا نیوکاسل را صاحب گول کند اما رضبات او
خارج از چارچوب بودند.
نیمه اول در رشایطی بدون گول به امتام رسید
که برتری یونایتد محسوس بود اما نیوکاسل
هم با ضدحمالت خطرناکش نشان داد که

حریف دست و پا بست های نیست.
نیمه دوم این بازی را باید نیمه منچسرتیونایتد
بنامیم؛ چ را که بارها هافب کها و مهاجامن
این تیم روی دروازه نیوکاسل خطرساز شدند
اما درخشش رودی کرول درون دروازه و نیز
در چند موقعیت ،مدافعان این تیم مانع از
دستیابی آنها به گول شدند.
لوک شاو یک بار و وین رونی دو بار
موقعی تهای بسیار خوبی ب رای گولزنی
داشتند که با دخالت مدافعان حریف
ب یاثر ماندند؛ ضمن ای نکه یکی از بهرتین
فرص تهای گولزنی شیاطین رسخ را
چیچاریتو در دقیقه  79از دست داد.
این مهاجم مکزیکی که فصل گذشته قرضی
ب رای رئال بازی م یکرد ،در یک موقعیت تک
به تک با دروازهبان نیوکاسل توپ را به بدن او
کوبید تا آه از نهاد هواداران منچسرتیونایتد
بلند شود .در دقیقه  91نیز کریس اساملینگ
روی یک رضبه کرنر ارسالی ،با رضبه رس ،تیر
دروازه نیوکاسل را به لرزه در آورد تا بهرتین
شانس گول شیاطین رسخ نیز از دست برود.
برگشت همین توپ نیز نزدیک بود به
یک گول ب رای نیوکاسل ختم شود که رضبه
تائووین بی دقت بود و به بیرون رفت.
فان خال در این نیمه کریک ،والنسیا و
چیچاریتو را بجای شواینی ،دارمیان و یانوزای
وارد زمین کرد اما گره از کار شیاطین رسخ
باز نشد .بدین ترتیب یونایتد پس از دو
پیروزی ،اولین تساوی فصل را در زمین خود
تجربه کرد و نیوکاسل نیز به رسیال  7شکست
متوالی در خانه حریفان پایان داد.

بنیتس :رئال به مهاجم جدید
نیازی ندارد
رئال مادرید امشب در ورزشگاه ال مولینون ،اولین بازی فصل
خود را ب رابر اسپورتینگ خیخون برگزار خواهد کرد.
رافا بنیتس ،رسمربی جدید رئال مادرید ،ب ههمین منظور در
یک نشست خربی رشکت کرد و در مورد مسائل مختلف با
خربنگاران به گفتگو نشست.
او در مورد بازی امشب رئال ب رابر خیخون گفت :ب رای این
بازی هیجان خاصی دارم .از عم لکرد بازیکنان در مترینات
راضی هستم و از ای نکه روی نیمکت رئال خواهم نشست
احساس غرور م یکنم .امیدوارم پس از بازی نیز همی نقدر
راضی و خوشحال باشم.
بنیتس دیروز در مورد ترکیب احتاملی تیمش ب رابر خیخون
گفت :هنوز چیزی مشخص نیست .همه بازیکنان جز بنزما
و کوئن رتائو را در اختیار دارم و سطح رقابت درون تیم نیز
بسیار باالست .فردا (امروز) شخص خواهد شد چه کسانی از
ابتدا در ترکیب ثابت ق رار خواهند داشت.
رسمربی رئال در مورد شایعه درخواست وی از مدیریت
باشگاه در مورد جذب یک مهاجم جدید گفت :هرگز چنین
درخواستی از مدی ران باشگاه نداشته ام .ما رونالدو ،بیل،
بنزما ،خسه و مایورال را در اختیار داریم و در حال حارض
هیچ نیازی به یک مهاجم دیگر حس من یشود .درست است
که بنزما در حال حارض مصدوم است اما امید زیادی به او دارم
و امیدوارم او حداقل  25گول ب رای ما بزند.
بنیتس در مورد نحوه ق رارگیری مهاجامنش در زمین گفت:
این مساله بیش از هرچیزی به این بستگی دارد که بازی
چگونه پیش م یرود .بسته به نوع بازی ممکن است مکان
بازیکنان تغییر کند اما من به رونالدو و دیگر مهاجامنم
آزادی عمل تام داده ام.
رونالدو از منطقه چپ کارش را رشوع م یکند اما در طول بازی
ممکن است به همه مناطق رسکشی کند .ب رای من راحتی
مهاجامن اهمیت زیادی دارد و دوست دارم آنها از بازی خود
لذت بربند.
بنیتس در مورد رشایط رئال پیش از بازی امروز گفت :یک
مجموعه بسیار خوب و بزرگ در اختیار دارم .رئال مادرید
باشگاه بسیار بزرگی است و هر بازیکنی در دنیا را وسوسه
م یکند و همواره در پی جذب بهرتی نهاست .این بهرتین
تیمی است که تاکنون رهربی کرده ام.
از همه چیز راضی هستم اما بازیهای ابتدایی فصل همیشه
دشوار هستند .ما در تابستان سفرهای زیادی داشتیم و این
مساله ممکن است روی ما در ابتدای فصل تاثیر بگذارد.
دوست دارم تیمم همیشه برنده باشد و همواره از پیروزیهای
رئال صحبت شود .داشنت توازن درون تیمی ب رای من بسیار
حائز اهمیت است؛ چ را که اگر ای نگونه باشد ،کسب پیروزی
و فتح جامهای مختلف نیز امکان پذیر خواهند شد.





هازارد :میخواهم از پدرو چیزهای زیادی
یاد بگیرم

مورینیو :پدرو برای تعطیالت
به چلسی نیامده

ادن هازارد ضمن استقبال از پیوسنت پدرو
رودریگز به چلسی ،اظهار امیدواری کرد که
بتواند از تجربیات باالی این مهاجم استفاده
کند.
دو روز پیش بود که رسانجام پدرو از بارسلونا
جدا شد و با ق راردادی به ارزش  30میلیون
یورو به چلسی پیوست تا ه مبازی ستارهای
چون ادن هازارد شود .پدرو که سالها کنار
بزرگانی چون مسی ،ژاوی و اینیستا بازی
کرده ،م یتواند نقش موثری در موفقی تهای
احتاملی این فصل چلسی نیز داشته باشد.
هازارد ،ستاره بلژیکی و جوان چلسی که

فصل گذشته بهرتین بازیکن لیگ برتر
انگلیس شناخته شد ،در مورد پدرو به
اسکای اسپورتس گفت :وقتی در چلسی
بازی م یکنید ،دوست دارید ه متیم یهایتان
بازیکنان بزرگی باشند .پدرو هم چنین
بازیکنی است .او مهاجم خیلی خوب ،رسیع
و باتجرب های است و همیشه دوست داشتم
کنارش بازی کنم.
می خواهم از او چیزهای زیادی یاد بگیرم.
من هنوز جوانم و م یخواهم روزی بهرتین
بازیکن دنیا شوم و ب رای این کار نیاز دارم تا
از بهرتی نها چیز یاد بگیرم.



کنایه جالب مورینیو
به سرمربی یوونتوس

ماسیمیلیانو آلگری نیز از نیش و کنای ههای
آقای خاص به دور مناند و جمعه شب
کیلومرتها دورتر از تورین ،نامش در نشست
خربی مورینیو به میان آمد.
مورینیو روز جمعه در نشست خربی بازی
چلسی و وست بروم حضور یافت و به
سواالت مختلف خربنگاران پاسخ گفت.
یکی از این سواالت در مورد عالقه مورینیو
به جذب پل پوگبا ،ستاره ف رانسوی یوونتوس
بود.

آقای خاص با شنیدن این سوال ،واکنش تندی
از خود نشان داد و گفت :من هرگز در مورد
بازیکنان تی مهای دیگر صحبت من یکنم و
مشخصا نام هیچ بازیکنی را در مصاحب ههایم
من یآورم .برعکس من ،آلگری(رسمربی یووه)
در متام تابستان در مورد اسکار و رامیرس ،دو
بازیکنی که با چلسی ق رارداد دارند صحبت
کرد .از من چنین سواالتی نپرسید؛ چون
جوابی ب رایشان ندارم .پاسخ ای نگونه سواالت
را فقط آلگری م یداند.

پدرو رودریگز با ق راردادی به ارزش  30میلیون یورو از بارسلونا
به چلسی پیوست.
پدرو در رشایطی پی راهن چلسی را به تن کرد که پیش از
این بسیاری او را در آستانه پیوسنت به منچسرتیونایتد
م یدانستند اما چند متاس تلفنی از سوی مورینیو و نیز
توصی ههای فابرگاس باعث تغییر عقیده پدرو و کج شدن راه
وی از منچسرت به لندن شد .پیش از پدرو نیز بابا رحامن ،بال
چپ باشگاه آگسبورگ به چلسی اضافه شده بود.
مورینیو ،رسمربی چلسی که در نشست خربی بازی با وست
بروم رشکت کرده بود ،در مورد پیوسنت پدرو به چلسی گفت:
ما در این هفته دو بازیکن خوب و ارزشمند جذب کردیم.
ابتدا یک بال چپ جوان و قدرمتند را به خدمت گرفتیم(بابا
رحامن) و روز پنجشنبه هم پدرو که یکی از بهرتین مهاجامن
دنیاست به جمع ما اضافه شد.
او بازیکن بسیار باتجربه ایست و خصوصیاتی دارد که بسیار
مورد توجه من هستند .پدرو م یخواست بارسلونا که یکی از
بهرتین باشگاههای تاریخ فوتبال دنیاست را ترک کند و ب رای
این کار انگیزه باالیی داشت .این نشان از جاه طلبی باالی این
بازیکن دارد و به همین دلیل ما به دنبال جذب او رفتیم.
او عاشق بارسلوناست اما ب رای ادامه فوتبالش به دنبال
چیزهای دیگری بود .او دوست داشت در هر مسابق های
حارض باشد اما در بارسلونا این امر ب رایش میرس نبود و به
همین خاطر از این تیم جدا شد .پدرو البته از سالها بازی
کنار مسی ،اینیستا و دیگر ستارگان بارسا چیزهای زیادی یاد
گرفته است.
او به چلسی آمده تا بازی کرده ،پیروز شود و از فوتبال لذت
بربد .پدرو ب رای تعطیالت به ای نجا نیامده و باید بگویم که از
جذب او بسیار خوشحامل.

فان خال:
دخیا را نمیفروشیم
لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد،
احتامل فروش داوید دخیا به رئال مادرید را
رد کرد.
دروازهبان اسپانیایی قصد جدایی از
منچسرتیونایتد به مقصد رئال مادرید را دارد
و تا به حال در لیست یونایتد ب رای بازیهای
این فصل ق رار نگرفته است .رئال قصد دارد
حدود  20میلیون یورو ب رای خرید او هزینه
کند در حالی که منچسرت ،به پیشنهادات

کمرت از  35میلیون یورو توجهی ندارد.
فان خال در این رابطه گفت :فکر م یکنم
وقتی یونایتد بازیکنی را م یخواهد ،او به
تیم جذب خواهد شد .همین موضوع درباره
فروش هم صدق م یکند .قصد فروش دخیا
را نداریم.
یونایتد رسجیو رومرو ،دروازهبان آرژانتینی را
نیز به خدمت گرفته و فعال در غیاب دخیا،
او در دروازه منچسرت حضور دارد.



مورینیو:
چلسی فاتح سه گانه خواهد شد
ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی به شوخی
عنوان کرد که تیمش ب رای کسب س هگانه
تالش م یکند.
چلسی رشوع ضعیفی در لیگ برتر داشته
و در دو بازی ابتدایی خود 1 ،تساوی و 1
شکست کسب کرده است .با این حال،
مورینیو عنوان کرد که قصد ندارد خ رافاتی
باشد و موضوع عدم کسب پیروزی مقابل
آقای پی (پیگرینی) ب رایش مهم باشد.
او گفت :من یخواهم وارد بخش خ رافاتی

فوتبال شوم :من هی چگاه مقابل آقای پی
پیروز نشدم .یک فصل با تساوی  2-2در
خانه رشوع شد و من س هگانه بردم .پورتو،
اینرت مقابل باری و حاال تساوی  2-2مقابل
سوانسی .شاید این فصل . . .سه گانه؟"
اینرت در فصلی که به هم راه مورینیو
س هگانه برد ،فصل را با تساوی  1-1مقابل
باری رشوع کرد و پورتو در سال ،2002-03
فصل را با تساوی  2-2مقابل بلننس رشوع
کرده بود.



آلگری :جوابی برای مورینیو ندارم
مکس آلگری ،رسمربی یوونتوس ،ترجیح داد
در نشست خربی خود به کنای ههای مورینیو
پاسخ ندهد.
یوونتوس امروز اولین بازی فصل خود در
رسی  Aایتالیا را ب رابر اودینزه برگزار خواهد
کرد .قهرمان  4فصل گذشته ایتالیا ،امسال
سه بازیکن کلیدی خود یعنی ته وز ،ویدال
و پیرلو را از دست داده و بازیکنانی چون
دیباال ،خدی را ،زازا و مانژوکیچ را جایگزین
کرده است.
آلگری در آستانه دیدار با اودینزه به خربنگاران
گفت :امروز فصل جدید آغاز م یشود و فکر
م یکنم چالش بزرگی ب رای ما خواهد بود .به
اعتقاد من رقابت ب رای کسب عنوان قهرمانی،
دشوارتر از سالهای گذشته است؛ چون سطح

تی مها به هم نزدی کتر شده است.
میالن ،اینرت و رم قدرمتندتر شده اند و هم راه
ما در کورس قهرمانی خواهند بود .بدون
شک فصل جذاب و دشواری پیش روی ماست
و باید از همین ابتدا کارمان را مقتدرانه آغاز
کنیم.
مورینیو ،رسمربی چلسی در پاسخ به سوالی
در مورد عالقه اش به جذب پوگبا(هافبک
ف رانسوی یووه) گفته بود که وی عالق های
ندارد ه مچون آلگری در مصاحب ههایش از
بازیکنان تی مهای دیگر(اسکار و رامیرس)
صحبت کند .آلگری در پاسخ به سوالی در
همین مورد گفت :اظهار نظر مورینیو؟ بهرت
است فقط در مورد رسی  Aصحبت کنیم و به
حاشیه نپردازیم.



ردپیشنهادمنچستریونایتدتوسطبارسلونا
باشگاه بارسلونا پیشنهاد خیره کننده
منچسرتیونایتد ب رای جذب نیامر را بالفاصله
رد کرد.
اشتهای مدی ران منچسرتیونایتد ب رای اغوای
ستارگان تی مهای دیگر متام نشدنی به نظر
م یآید .پس از تالش نافرجام ب رای جذب
بازیکنانی چون رونالدو و گرت بیل از
رئال ،نرشیه سان دیروز گزارش داد که در
جریان مذاک رات بر رس پدرو ،نایب رئیس
منچسرتیونایتد پیشنهادی جذاب ب رای به

خدمت گرفنت نیامر به مدی ران بارسلونا ارائه
داده است.
موندودپورتیوو نیز در واکنش به این خرب
ادعا کرد که مذاک راتی در این زمینه در حال
پ یگیری نیست؛ چون این پیشنهاد بالفاصله
از سوی مدیریت باشگاه بارسلونا رد شده
است .یونایتد پس از ناکامی در جذب پدرو
و نیامر ،حاال قصد دارد با پیشنهادی 85
میلیون یورویی ،توماس مولر از بایرن مونیخ
را به خدمت بگیرد.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها

یکشنبه

شمارههایتماس:
+93(0) 707 190 737 - +93 (0) 781 687 737
+93(0) 700 547 013 - +93 (0) 786 409 997
ایمیل آدرس:
info.herotravel@gmail.com

skype:
herotravel1
herotravel2
kamran.naya2
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با خوراکیهای لذیذ
قابلی پلو ازبکی ،پلو ،کباب و کرایی
در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد
با ما طعم واقعی غذای افغانی را تجربه کنید!

آدرس :چهارراهی شهید ،دهبوری ،کابل شامرههای متاس0778328412 0789420092 :
دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته  ،بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود ،را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال  24250زایرین محترم
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود  ،آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است 15 .پرواز از
کابل به مدینه منوره  14 ،پرواز از هرات به مدینۀ منوره 8 ،پرواز از کابل به جده 10 ،پرواز از مزار شریف به جده و  4پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.

