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3صفحه

رسانه ها هم حق دارند و هم وظیفه دارند که بر آنچه در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و 
عرصه های سیاسی می گذرد، نظارت و دیده بانی کنند. آن ها می توانند از این طریق به باال 

رفتن آگاهی جامعه یاری برسانند  و واقعیت ها را چنان که باید، به تصویر بکشند.
برای آن که کار رسانه ای در مسیر سالم و سودمند خود قرار بگیرد، ضوابط و اصولی برای 
آن در نظر گرفته شده است تا اعتبار و ارزش آن را حفظ کند و نقشی که به عهده ی آن 

نهاده، به شکل بهتری انجام پذیرد.
از جمله ی اصول مهم خبرنگاری، دقت در گزارش ها، حفظ بی طرفی، توجه جدی به منابع 
تهیه ی خبر و امانت داری در گزارش کردن آن هاست. در واقع، هم فرد خبرنگار و هم 
رسانه ی خبری، دست اندرکار تغذیه ی ذهن و روان جامعه است و بنا به اهمیتی که این 
کار دارد، باید سالم ترین و مقوی ترین غذا را تهیه و به دسترس مخاطبان خود قرار دهد. 

کوچک ترین سهل انگاری در این زمینه، یا ساده ترین تخطی از اصول فنی...

این فرمانده داعش در کشور، مال عبدالرووف خادم نام داشت. امنیت 
ملی می گوید که ]بازداشت یا قتل[ عبدالرووف یکی از اهداف نیروهای 
امنیتی در یک ماه اخیر بوده است. این فرمانده داعش در چند ماه 
گذشته برای این گروه در والیت هلمند سربازگیری کرده است.
عبدالرووف از فرماندهان پیشین طالبان بود و پس از اختالف میان 
رهبران این گروه، به داعش پیوست. او سپس به عنوان معاون رهبری 
داعش در خراسان از سوی این گروه معرفی شد. عبدالرووف پیش تر 
با انتشار ویدیویی با ابوبکر البغدادی، رهبر داعش اعالم بیعت کرد و 
سپس بغدادی بیعت وی را با ارسال پیامی پذیرفت...

پاسخ در مورد گزارش های نشرشده در مورد 
تشکیالت و مقرری های اداره ی امور ریاست جمهوری
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امنیت ملی: 
فرمانده داعش 
در افغانستان 
کشته شد

تحقیق از پولیس 
به خاطر داشتن پیوند با طالبان

خبر بد برای افغانستان:
 فرار 30 هزار تن از صفوف 

نیروهای امنیتی

در این 10 موقعیت 
با روان شناسان دوست باشید
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با گذشت یک سال ناآرام در افغانستان، 2015 نیز برای غیرنظامیانی که از تشدید جنگ مسلحانه رنج 
می برند، نفس راحتی به ارمغان نیاورده است. مشقت های بی شمار، به شمول حمالت بزرگ بی رویه ]که 
تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان قایل نیست[ و مشکالت فزاینده ای که دامن گیر بخش صحت شده اند، 
از جمله ی واقعیت های ترسناک و شومی اند که این مردم خسته از جنگ با آن مواجه اند. از آن جایی که 

چشم انداز خشونت پایانی ندارد، نگرانی هایی وجود دارند که در سال جاری اوضاع حتا بدتر خواهد شد.
جین نیکوالس مارتی، رییس دفتر کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در افغانستان  گفت: »جنگ مداوم و 
شدید، از جمله نقض جدی قوانین جنگ، هم چنان بر مردم افغانستان تأثیر اسف ناک خواهد داشت«. »با 
کاهش تدریجی کمک های بشردوستانه در کشور، وضعیت برای قربانیان جنگ حتا خراب تر خواهد شد«. 
افزایش خشونت در جریان دوازده ماه گذشته، که برای کارکنان ساحه ای کمیته ی بین المللی صلیب سرخ 

آشکار بوده است، افزایش نیازها به کمک های بشردوستانه را در پی داشته است. 

افزایش خشونت؛ درد و رنج فزاینده ی افغان های خسته از جنگ



اطالعات روز: پس از نشر گزارش ها در مورد 
بار یک  برای نخستین  حضور داعش در کشور، 
فرمانده این گروه با پنج تن از افرادش در والیت 
دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در  شدند.  کشته  هلمند 
اطالعات  روزنامه ی  به  ملی  امنیت  رسانه های 
روز  به  داعش  فرمانده  این  که  است  آمده  روز 
دوشنبه در عملیات نظامی در مربوطات ولسوالی 

کجکی هلمند کشته شد.
عبدالرووف  مال  کشور،  در  داعش  فرمانده  این 
که  می گوید  ملی  امنیت  داشت.  نام  خادم 
اهداف  از  یکی  عبدالرووف  قتل[  یا  ]بازداشت 

است.  بوده  اخیر  یک ماه  در  امنیتی  نیروهای 
این فرمانده داعش در چند ماه گذشته برای این 

گروه در والیت هلمند سربازگیری کرده است.
بود  طالبان  پیشین  فرماندهان  از  عبدالرووف 
به  گروه،  این  رهبران  میان  اختالف  از  پس  و 
داعش پیوست. او سپس به عنوان معاون رهبری 
داعش در خراسان از سوی این گروه معرفی شد. 
ابوبکر  با  ویدیویی  انتشار  با  پیش تر  عبدالرووف 
البغدادی، رهبر داعش اعالم بیعت کرد و سپس 

بغدادی بیعت وی را با ارسال پیامی پذیرفت.
حضور  مورد  در  گزارش هایی  اخیر  ماه  چند  در 

از  شماری  در  )داعش(  اسالمی  دولت  افراد 
هلمند،  جمله  از  شمالی،  و  جنوبی  والیت های 
می شوند.  نشر  فراه  و  پکیتکا  غزنی،  سرپل، 
داعش  کنون حضور  تا  امنیتی  مقام های  هرچند 
نکرده  اند؛  تأیید  رسمی  صورت  به  را  کشور  در 
اما از آمادگی شان برای مبارزه با این گروه خبر 

داده اند.
شورای  گذشته  هفته ی  چهارشنبه  روز  به 
که  داد  دستور  امنیتی  نیروهای  به  ملی  امنیت 
از  پس  بگیرند.  آمادگی  داعش،  با  مبازه  برای 
با  مبارزه  برای  آمادگی اش   از  داخله  وزارت  آن 

داعش خبر داد. با این همه، کارشناسان داعش 
بدون  دارند،  تأکید  و  می دانند  جدی  خطری  را 
بهار  در  آن  افراد  گروه،  این  علیه  جدی  اقدام 

نو حمالتی را در کشور راه اندازی خواهند کرد.
این  و  کرد  ظهور  سوریه  و  عراق  در  داعش 
افراد ملکی در جهان کم سابقه  گروه، در کشتار 
خوانده می شود. از سوی دیگر، دولت اسالمی در 
نقشه ی خود افغانستان و ایران را به نام خراسان 
باور  نظامی  مسایل  آگاهان  و  کرده  نام گذاری 
دارند، این گروه تالش می کند، خالفت اسالمی 

را زیر نام خراسان گسترش دهد.

از  تا  است  آماده  چین  دولت  روز:  اطالعات 
صلح  گفت وگوهای  در  پاکستان،  بر  خود  نفوذ 
استفاده  کشور  در  ثبات  و  صلح  برقراری  برای 
خارجه ی  وزیر  معاون  جیانچاو،  لیو    کند. 
که  است  گفته  مطلب  این  بیان  با  کشور  این 
از  کشورش  خارجی  سیاست  در  افغانستان 

اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
عنوان  به  افغانستان  به  چین  او،  گفته ی  به 
نگاه  نزدیک  متحد  و  استراتژیک  دوست  یک 
در بخش های مختلف  تا  است  آماده  و  می کند 
کند.  تقویت  را  کشور  دو  میان  همکاری ها 

کابل  به  سفرش  در  را  اظهارات  این  جیانچاو 
غنی،  اشرف  با  دیدار  در  دیروز  او  کرد .  بیان 
که  کرد   تأکید  ارگ  در  کشور  جمهور  رییس 

کشورش در مبارزه با تروریزم متحد است.
با  دیدار  این  در  چین  خارجه ی  وزارت  معیین 
با  کشورش  همکاری  و  کمک  تداوم  بر  تأکید 
به  مردمی،  روابط  که  است  گفته  افغانستان، 
جامعه ی  ملی،  شورای  اعضای  دیدارهای  ویژه 
در  می تواند  چین  و  افغانستان  جوانان  و  مدنی 
روابط میان دو کشور، ممد  گسترش و تحکیم 

واقع شود.

اهمیت  منطقه  برای  افغانستان  او،  گفته ی  به 
استراتژیک دارد و نقطه ی وصل همکاری های 
اقتصادی و امنیتی منطقه است. دفتر رسانه های 
ریاست جمهوری با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، 
که  عواملی  با  گفت،  دیدار  این  در  غنی  اشرف 
باعث ناامنی و شهادت افراد ملکی درافغانستان 

می شوند، مبارزه خواهد کرد.
وظیفه ی  را  مردم  از  دفاع  غنی  جمهور  رییس 
اساسی خود عنوان کرد  و گفت که در این راستا 
جهانی  جامعه ی  بیش تر  همکاری های  خواستار 
افغانستان  که  دارد  تأکید  غنی  اشرف  است. 

و  است  متعهد  تروریزم  با  مبارزه  زمینه ی  در 
راستا  این  در  چین  بیش تر  همکاری  خواهان 

می باشد.
او خواستار همکاری چین در عرصه ی اقتصادی، 
از  و  منابع آب شد  زیربناها و مدیریت  به ویژه 
و  مدنی  جامعه ی  ملی،  شورای  اعضای  بازدید 
جوانان دو کشور با هم دیگر، ابراز خرسندی کرد 
چین  خواند.  مهم  روابط  تحکیم  برای  آن  را  و 
نقش  که  است  افغانستان  از همسایه ها ی  یکی 
مهم  کشور  در  ثبات  و  صلح  برقراری  در  آن 

خوانده می شود.

 10 بازداشت  از  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
حمل  موتر،  پلیت  دزدی  قتل،  به  پیوند  در  تن 
غیرقانونی سالح و قاچاق مواد مخدر از مناطق 
مختلف شهر کابل خبر داد. در خبرنامه ی ارسالی 
آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  وزارت  این 
است، در پیوند به دزدی پلیت موتر، سه مرد از 
مربوطات حوزه های دهم و هفدهم امنیتی شهر 

کابل بازداشت شده اند.

در پیوند به قتل یک مرد، چهار تن از مربوطات 
مأموریت سمت 1۹ شهر کابل بازداشت شده اند. 
بر اساس خبرنامه، دو مرد در پیوند به قاچاق مواد 
مخدر از مربوطات حوزه ی هفدهم همراه با 10 
بازداشت شده اند. هم چنان  کیلوگرام مواد مخدر 
مرد  یک  سالح،  غیرقانونی  حمل  به  پیوند  در 
همراه با یک میل تفنگچه از مربوطات حوزه ی 

چهارم کابل بازداشت شده است.

است،  آمده  داخله  وزارت  خبرنامه ی  ادامه ی  در 
 1۶۳ محموله ی  یک  لوگر  والیت  پولیس 
نمود.  ضبط  و  کشف  را  تریاک  کیلوگرامی 
از  یک شنبه  روز  به  مخدر  مواد  محموله ی  این 
مرکز والیت  علم،  پل  آب چکان شهر  منطقه ی 

لوگر به دست آمده است. 
در پیوند به این رویداد، کسی بازداشت نشده؛ اما 
تحقیقات پولیس پیرامون شناسایی عامالن این 

رویداد جریان دارد.
بر اساس خبرنامه  ی وزارت داخله، پولیس والیت 
بدخشان نیز دو قاچاق بر مواد مخدر را همراه با 
یک  و  تفنگچه  میل  یک  تریاک،  کیلوگرام   ۴0
این  ارگون  ولسوالی  مربوطات  از  موتر  عراده 
اطمینان  وزارت  این  کرده اند.  بازداشت  والیت 
داده است که مأموران پولیس با جرایم مختلف 

مبارزه می کنند.

میان  سه جانبه ای  نشست  روز:  اطالعات 
چین  و  پاکستان  افغانستان،  حکومت  سران 
کابل  در  دیروز  صلح  گفت و گوهای  برای 
معاون  سراج،  سراج الحق  است.  شده  برگزار 
دیروز  کشور  خارجه ی  امور  وزارت  سخنگوی 
این  در  گفت،  رسانه ها  به  خبر  این  تأیید  با 
با  مبازره  روی  داخله،  وزارت  مقر  در  نشست 
است.  شده  بحث  پروژه ها  تطبیق  و  تروریزم 
چنین  بدین سو  سال  چند  از  او،  گفته ی  به 
برگزار  کشور  سه  سران  بین  نشست هایی 

آن موضوعات  و محور گفت  وگوهای  می شوند 
منطقه  ای  صلح  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
دیروز  گفت و گوی  مورد  در  سراج  هرچند  اند. 
نکرد؛  ارائه  بیش تر  جزئیات  کشور  سه  سران 
به  نسبت  نشست  این  برگزاری  که  گفت  اما 

بوده است. گذشته متفاوت تر 
خارجه ی  وزارت  سیاسی  معین  کرزی،  خلیل 
کشور، معین وزارت خارجه ی چین و نماینده ی 
نشست  این  در  پاکستان  خارجه ی  وزارت 
این  نتایج  به گفته ی سراج،  حضور داشته اند و 

گذاشته  میان  در  رسانه ها  با  به زودی  نشست 
از تشکیل حکومت وحدت ملی،  می شود. پس 
در  افغانستان  با  همکاری  برای  چین  عالقه ی 
اقتصاد،  و  امنیت  جمله  از  مختلف،  بخش های 

بیش تر شده است.
معین وزارت خارجه ی چین در سفرش به کابل 
رییس  و  جمهور  رییس  با  گذشته  روز  دو  در 
اجرایی روی موضوعات مختلف گفت وگو کرد. 
پادرمیانی  برای  بود،  کرده  اعالم  چین  پیش تر 
افغانستان  حکومت  میان  صلح  گفت وگوهای 

با  زمینه  این  در  و  دارد  آماد گی  طالبان،  با 
این کشور همکاری می کند. حکومت 

در  گفت وگو  برای  طالبان  هیأت  یک  پیش تر 
کابل،  مقام های  و  شد  چین  وارد  صلح  مورد 
گفت وگوهای  زمینه ی  در  چین  تالش های  از 

کردند. استقبال  صلح 
این  نقش  چین،  به  سفرش  در  غنی  اشرف   
رشد  و  ثبات  و  صلح  برقراری  برای  را  کشور 
گسترش  بر  و  خواند  مهم  کشور  اقتصادی 

روابط دو کشور تأکید کرد.

ریاست  معاون  محقق،  محمد  روز:  اطالعات 
ریاست  این  نمایندگان  که  گفت  دیروز  اجرایی 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  در  حضور  برای 
شده  فرستاده  جمهوری  ریاست  به  و  مشخص 
د کتر  و  عاصم  محمد  ناطقی،  محمد  است. 
در  برای حضور  اجرایی  ریاست  نمایندگان  انور، 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی انتخاب شده اند. 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی هنوز ایجاد نشده؛ 

آینده ی  در  کمیسیون  این  که  گفت  محقق  اما 
نزدیک ایجاد خواهد شد. معاون ریاست اجرایی 
افزود که در این کمیسیون 7 تا ۹ تن، به شمول 
داشت.  خواهند  حضور  مدنی،  جامعه ی  اعضای 
ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی از مهم ترین 
توافق های رییس جمهور و رییس اجرایی است. 
در چند هفته ی اخیر نهادهای ناظر بر انتخابات 
تأکید  کمیسیون  این  زودتر  هرچه  ایجاد  بر  نیز 

در  گسترده  تغییرات  بر  هم چنان  آنان  کرده اند. 
می گویند،  و  دارند  تأکید  انتخابات  کمیسیون 
بدون آن هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات 

شفاف و عادالنه وجود ندارد. 
و  جمهور  رییس  از  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
رییس اجرایی نیز خواسته اند  تا جبهه  گیری های 
سیاسی را کنار بگذارند و کار عملی اصالح نظام 

انتخاباتی را آغاز نمایند.

مستقل  کمیسیون  مسئوالن  حال،  این  با 
غیرقانونی  تغییرات  داده اند،  هشدار  انتخابات 
قانون  تعدیل  نمی پذیرند.  را  کمیسیون  این  در 
شهروندان  عضویت  عدم  یا  عضویت  انتخابات، 
کاری  دوره ی  انتخابات،  کمیسیون  در  خارجی 
شدن  مشخص  و  انتخابات  کمیسیون  اعضای 
مورد  کمیسیون  این  کنونی  اعضای  سرنوشت 

بحث سران حکومت است.

کمیته ی جهانی صلیب سرخ با انتشار خبرنامه ای، 
افغانستان  به  بشردوستانه  کمک های  کاهش  از 
ابراز نگرانی کرده است. در این خبرنامه به نقل 
از نیکوالس مارتی، رییس دفتر صلیب سرخ در 
افغانستان گفته شده است که جنگ های شدید 
جدی  تخطی های  دارند،  ادامه  افغانستان  در 
وضعیت  و  می گیرند  صورت  جنگ  قانون  از 

غیرنظامیان افغان اسفبار است.
برای  وضعیت  که  است  معتقد  مارتی  آقای 
قربانیان غیرنظامی منازعات در افغانستان ممکن 
کمک های  چون  شود؛  بدتر  هم  این  از  است 
در  یافته؛  کاهش  افغانستان  برای  بشردوستانه 

وجود  هم چنان  کمک ها  این  به  نیاز  که  حالی 
دارد. آمار و بررسی های کمیته ی جهانی صلیب 
سرخ نشان می دهد که در سال 201۴ به دلیل 
افزایش ناامنی ها، میزان دسترسی غیرنظامیان به 
مرکزهای درمانی، 1۸ درصد کاهش یافته است.

است  آمده  سرخ  صلیب  کمیته ی  خبرنامه ی  در 
مراکز  به  که  مجروحانی  گذشته شمار  که سال 
منتقل  سرخ  صلیب  اورتوپیدی  هفت گانه ی 
شده اند، افزایش یافته و موارد قطع اعضا نسبت 
است.  برابر شده  تا سه  دو  آن،  از  قبل  به سال 
سرخ  صلیب  جهانی  کمیته ی  دیگر  نگرانی 
افغانستان،  در  درگیر  طرف های  که  است  این 

تفکیک  هم  از  را  غیرنظامیان  و  جنگ جویان 
نمی کنند.

از سپری  نیکوالس مارتی معتقد است که پس 
وضعیت   ،201۴ پرتنش  و  خونین  سال  شدن 
برای  روشنی  نشانه ی  است،  شکننده  هم چنان 
پایان درگیری دیده نمی شود و این ترس کماکان 
کمک های  کاهش  دلیل  به  که  دارد  وجود 
بدتر  وضعیت  امسال  افغانستان،  به  بشردوستانه 

هم شود.
مسئوالن  گفته ی  به  که  است  حالی  در  این 
به  افغانستان  نیاز  سرخ،  صلیب  کمیته ی 
نیافته،  کاهش  تنها  نه  بشردوستانه  کمک های 

حال،  همین  در  است.  شده  هم  بیش تر  بلکه 
صلیب  کمیته ی  مسئوالن  از  سرمست،  زرلشت 
این سازمان  کابل می گوید کمک های  در  سرخ 
داشت  خواهند  ادامه  همیشه  مثل  افغانستان  در 
گذشته  سال های  به  نسبت  آن  بودجه ی  و 
بین المللی صلیب  کمیته ی  است.  نیافته  کاهش 
را  فعالیت هایش  میالدی   1۹۸7 سال  در  سرخ 
تاکنون  زمان  آن  از  و  کرد  آغاز  افغانستان  در 
وسعت  نظر  از  است.  بوده  فعال  افغانستان  در 
در  آی سی آرسی  دفتر  نهاد،  این  فعالیت های 
افغانستان با داشتن بودجه ی ۸0 میلیون فرانک 

سویسی، در جایگاه سوم قرار دارد. )بی بی سی(
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امنیت ملی:

 فرمانده داعش در افغانستان کشته شد

چین: از نفوذ خود بر پاکستان در مذاکرت صلح استفاده می کنیم

بازداشت 12 تن به اتهام دزدی، قتل و حمل غیرقانونی سالح

کابل، میزبان نشست سه جانبه ی افغانستان، پاکستان و چین

محقق: نمایندگان ما برای کمیسیون اصالحات انتخاباتی مشخص شدند

نگرانی از کاهش کمک های بشردوستانه به افغانستان

موضع متناقض 
دولت افغانستان در ارتباط 

با حضور داعش

اداره ی عمومی امنیت ملی اعالم کرده است که مال عبدالرووف، 
با پنج همکارش کشته شده است.  افغانستان  فرمانده داعش در 
از  فرمانده داعش  این  امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است که 
اهداف عمده ی نیروهای امنیتی در یک ماه اخیر بود و دیروز در 

یک عملیات نظامی ویژه کشته شده است.
مال عبدالرووف در گذشته یکی از فرماندهان طالب بود که مدتی را 
در زندان گوانتانامو نیز گذرانده بود. دو ماه پیش ویدیویی منتشر شد 
که نشان می داد این فرمانده پیشین طالبان با شماری از همراهانش 
با ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش بیعت می کند. در طول دو ماه 
گذشته، این فرمانده داعش در والیت هلمند فعالیت های گسترده ی 
نظامی و تبلیغی را شروع کرده بود. وی از مردم و جنگ جویان 
دولت  علیه  و  بپیوندند  اسالمی  دولت  به  که  می خواست  طالب 
افغانستان و پاکستان بجنگند. او به جنگ جویان طالب پیش نهاد 
داده بود که در بدل 500 دالر در هرماه، به این گروه بپیوندند و برای 

دولت اسالمی بجنگند.
نگرانی از حضور داعش در افغانستان در چند ماه اخیر اوج گرفته 
در  بیگانه  و  ناشناخته  مسلح  زن  و  مرد  هزاران  حضور  است. 
والیت های مختلف افغانستان که هیچ تشابه و اشتراکی با مردم 
آورده که ممکن است  را به وجود  این نگرانی  ندارند،  افغانستان 
آن ها جنگ جویان وابسته به گروه دولت اسالمی یا داعش باشند. 
گفته می شود هم اکنون در حدود شصت هزار تن به نام مهاجر و 
بی جاشده ی پاکستانی در نقاط مختلف افغانستان مستقر شده اند که 
تمام شان مجهز به سالح های پیش رفته هستند. برخی از این افراد 
عمال پرچم گروه داعش را برافراشته و در روستاها و مناطق دورافتاده 
و خارج از کنترول دولت، از مردم می خواهند که به آن ها بپیوندند. 
با وجود این همه  اما مسئوالن امنیتی هنوز هم حضور داعش در 
افغانستان را نپذیرفته اند. آن ها می گویند، این افراد یا بی جاشدگان 
پاکستانی هستند که پس از عملیات نظامیان پاکستانی از آن کشور 
فراری و به افغانستان آمده اند، یا هم برخی از جنگ جویان طالبان 
در نتیجه ی اختالفات درونی، با تغییر لباس و پرچم، خود را منسوب 
به داعش اعالم کرده و هیچ ارتباط رسمی ای با این گروه ندارند. 
سخنگوی وزارت امور داخله روز یک شنبه، هراس از نفوذ داعش 

در افغانستان را تبلیغات منفی خواند.
حقیقت این است که دولت افغانستان در ارتباط با پدیده ی حضور 
داعش در افغانستان، در یک وضعیت متناقض قرار دارد. از یک سو 
سخنگوی وزارت امور داخله حضور داعش در کشور را مطلقا رد 
می کند؛ اما از سوی دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی می گوید، 
فرمانده  این  و  کشته  را  داعش  جنگ جوی  چند  و  فرمانده  یک 
داعش را یکی از اهداف عمده ی نیروهای امنیتی در یک ماه اخیر 
دانسته است. در همین حال، شورای امنیت ملی رسما از حضور 
داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کند و برای مقابله با این پدیده، 
خواهان همکاری کشورهای منطقه می شود. این امر، آشکارا تشتت 
و تناقض در فهم و نگاه نیروهای امنیتی و رهبری دولت در ارتباط 

با پدیده ی حضور داعش در افغانستان را نشان می دهد.
واقعیت این است که گروه داعش از چند ماه بدین سو در افغانستان 
از شکل  افغانستان،  در  است. رخنه ی عوامل داعش  رخنه کرده 
بخش های  در  عمال  داعش  جنگ جویان  و  گذشته  آن  تبلیغی 
مختلف کشور مشغول سازمان دهی، برنامه ریزی و جلب و جذب 
اند. هم اکنون کمپ های آموزشی جنگ جویان داعش در والیت 
نظامی  آموزش  آن  در  گروه  این  اعضای  عمال  و  اند  فعال  فراه 

می بینند.
این پدیده  با  ارتباط  از تشتت و تناقض در  باید  افغانستان  دولت 
یک  منطقه  در  داعش  نفوذ  روز افزون  نماید. گسترش  خودداری 
اجتماعی  نظر  از  پاکستان  و  افغانستان  و  است  جدی  واقعیت 
بهترین بستر برای رشد تفکرهای تکفیری و افراطی نظیر داعش 
می باشند. با توجه به استراتژی اصلی داعش و هدف اصلی این 
گروه، افغانستان و پاکستان یکی از اهداف اصلی گروه داعش است. 
بنابراین، ضرور است که دولت افغانستان به این پدیده به مثابه ی 
یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان نگاه کند  و باید قبل از 
را  آن  افغانستان،  در  گروه  این  گستراندن   شاخه  و  گرفتن  ریشه 

نابود کند.
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در  آنچه  بر  دارند که  و هم وظیفه  دارند  رسانه ها هم حق 
سیاسی  عرصه های  و  اجتماعی  زندگی  مختلف  سطوح 
این  از  می توانند  آن ها  کنند.  دیده بانی  و  نظارت  می گذرد، 
طریق به باال رفتن آگاهی جامعه یاری برسانند  و واقعیت ها را 

چنان که باید، به تصویر بکشند.
برای آن که کار رسانه ای در مسیر سالم و سودمند خود قرار 
بگیرد، ضوابط و اصولی برای آن در نظر گرفته شده است تا 
اعتبار و ارزش آن را حفظ کند و نقشی که به عهده ی آن 

نهاده، به شکل بهتری انجام پذیرد.
از جمله ی اصول مهم خبرنگاری، دقت در گزارش ها، حفظ 
بی طرفی، توجه جدی به منابع تهیه ی خبر و امانت داری در 
و هم  خبرنگار  فرد  واقع، هم  در  آن هاست.  کردن  گزارش 
جامعه  روان  و  تغذیه ی ذهن  رسانه ی خبری، دست اندرکار 
و  سالم ترین  باید  دارد،  کار  این  که  اهمیتی  به  بنا  و  است 
قرار  خود  مخاطبان  دسترس  به  و  تهیه  را  غذا  مقوی ترین 
دهد. کوچک ترین سهل انگاری در این زمینه، یا ساده ترین 
تخطی از اصول فنی و ضوابط اخالقی این کار، می تواند به 
مسمومیت ذهن و ضمیر مردم بینجامد و موجب تشویش 

افکار عامه یا آشفتگی اجتماعی گردد.
این درست است که بخشی از رسانه ها وابستگی سیاسی یا 
گرایش های خاص فکری دارند؛ اما علی رغم آن، برای حفظ 
اعتبار خود ناچار اند اصول یادشده را مراعات کنند  و از زیر پا 

کردن آن ها اجتناب ورزند.
گزارشی که در شماره ی 770، تاریخ 1۴ دلو 1۳۹۳ روزنامه ی 
و  تشکیالت  به  »نگاهی  عنوان  تحت  روز،  اطالعات 
مقرری های اداره ی امور ریاست جمهوری« منتشر گردید، به 
دلیل اطالعات ناقص و خطاآلودی که داشت، گفت وگوها و 
گمانه هایی را در باره ی تعیینات جدید در ریاست اداره ی امور 
ریاست جمهوری برانگیخت. بیش تر محتویات آن گزارش 
یا  و گمان ها،  از روی حدس  و  نشده  تهیه  موثقی  منبع  از 
از طریق برخی افراد مغرض که به دالیل شخصی موضع 

مخالف در برابر تغییرات دارند، به دست آمده است.
اشکالی ندارد که یک روزنامه یا هر رسانه ی دیگر، تغییرات و 
تحوالتی را که در یک اداره ی دولتی رخ می دهند، صادقانه 
گزارش کند، بلکه کار شایسته  ای هم هست؛ اما مشروط به 

این که گزارش دقیق و معتبری باشد.
یا  سیاسی  رویدادی  باره ی  در  خبری  گزارش  یک  وقتی 
تهیه کننده ی  و  نویسنده  می گردد،  نشر  و  تهیه  اجتماعی 
را مطالعه کند   اولین قدم زمینه های آن رویداد  باید در  آن 
و گزارش را در زمینه ی مناسب آن قرار بدهد تا به تفاسیر و 

برداشت های غلط نینجامد.
در  جدید  چهره های  آمدن  کار  روی  با  که  می دانند  همه 
تغییر  نیز  برنامه ها  و  پالیسی ها  کشور،  یک  رهبری  سطح 
می کنند  و به همان تناسب، در میکانیزم ها و ترتیبات اداری 
نیز تغییراتی صورت می پذیرند. یک دلیل عمده ی آن این 
است که رهبری امور باید به دست کسانی باشد که معتقد به 
تغییرات و اصالحات و باورمند به پالیسی های جدید هستند. 
این امر در همه ی کشورهای دموکراتیک رخ می دهد و تا 
کنون از این بابت کسی انتقاد جدی ای نداشته است. اساسا 
برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید همه به خاطر این 
است که پالیسی ها و سیاست ها اصالح شوند یا تغییر کنند. 
اجرا  کسانی  را  تغییرات  و  اصالحات  این  که  است  طبیعی 
می کنند که به آن باور دارند  و خود در طراحی پالیسی های 
جدید نقش داشته اند و برای معرفی آن در خالل مبارزات 
انتخاباتی فعالیت کرده و رای دهندگان را به چارچوب طرح ها 

و برنامه های جدید قناعت داده اند.
از طرف دیگر، هر وقت که تغییراتی در یک اداره رخ می دهد، 
شماری از افراد از برخی مسئولیت ها به ناچار کنار گذاشته 
تغییر  اداره  آن  تشکیالتی  هرم  در  جایگاه شان  یا  می شوند 
مزایا  از  منبعی  به چشم  را  منصب  آن  آنان  اگر  و  می کند ، 
بابت ناخشنود می شوند و به  این  از  امتیازات می دیده اند،  و 
مقاومت و حتا  به  تغییرات شروع  آن  برابر  در  دلیل،  همان 

کارشکنی می کنند.
مشکلی که در این سال ها در جامعه ی ما اتفاق افتاده، این 

است که پیش از این، هر وقت کسی به مسئولیتی گماشته 
شده است، شمار چشم گیری از وابستگان شخصی، قومی، 
سیاسی، یا منطقه ای و...  خود را در اداره ی تحت امرش به 
کار گماشته است. با آمدن شخص جدیدی در رأس آن اداره، 
اداره به  کسانی که وابستگان مسئول قبلی هستند، به آن 
گونه ای می نگرند که گویا قلمرو مالکیت شخصی شان است 
و قرار است تا ابد مناصب و موقعیت های کلیدی آن را در 
چنگ داشته باشند. طبیعی است که چنین منطقی در تعامل 
اداری، موجب می شود در برابر هر تغییر و تحولی شروع به 
کارشکنی کنند  و در برابر تغییرات و اصالحاتی که باید انجام 
شوند، ایستادگی کنند. ریاست پیشین اداره ی امور نیز از این 

قاعده مستثنا نیست.
سر  بر  اداره  یک  جدید  مسئوالن  وضعیتی،  چنین  در 
اداره و سیستم  باید مصلحت  یا  دوراهی قرار می گیرند که 
را فدای مصلحت های کوچک تر کنند و به خاطر این که هیچ 
همان  نگه دارند،  راضی  را  همه  و  نگیرد  صورت  اعتراضی 
وضعیت را بی هیچ تغییر و تحولی حفظ نمایند، یا اصل را 
بر تغییر وضعیت و بهبود شرایط کاری اداره بگذارند و در آن 
صورت، هزینه ی کارشکنی ها، هیاهو و تبلیغات منفی را که 

بر ضد شان به راه می افتند، پذیرا شوند.
رسانه ی  یا  خبرنگار  که یک  است  زمینه ای  از  بخشی  این 
خبری باید در ضمن تهیه ی گزارش خود در نظر بگیرد. هیچ 
تحول و تغییری در خال صورت نمی گیرد  و خبرنگار وظیفه ی 
حرفه ای اش این است که آن تغییر و تحول را در بستر واقعی 
شرایط و مناسبت هایی که خلق شده یا وجود داشته است، 
بفهمد و سپس به گزارش آن بپردازد. این درست نیست که 
به صورت ابتدا به ساکن شروع به گزارش یک رویداد کند؛ 
گویا همه چیز از صفر شروع شده و تغییراتی که رخ داده اند، 

همه بی ضابطه یا بر اساس روابط شخصی انجام شده اند.
پس از درک زمینه ی وقوع رویداد، نوبت می رسد به شناخت 
حجم حادثه و دامنه ای که پوشش می دهد. این نیز بخشی از 
تصویری است که خبرنگار باید در گزارش آن صداقت و دقت 
حرفه ای خود را جدا مراعات کند. وقتی گفته می شود که مثال 
بیست  و  چند نفر جدید در یک اداره  جابه جا شده اند، باید این 
هم گفته شود که بیش از دو هزار نفر در این اداره مشغول به 
کار هستند  و برای این که وظایف این شمار چشم گیر نظم و 
نسق صحیح پیدا کند، ضرورت به این بوده است که شماری 
از مسئوالن تغییر کنند. اگر خواننده نداند که حجم حادثه به 
چه پیمانه است، دچار غلط فهمی می شود  و تصوری غیرواقعی 
از رویداد به او دست می دهد، که در اثر سهل انگاری عمدی 
یا غیرعمدی خبرنگار رخ داده است. اما تغییر ده تا بیست نفر 
در یک ساختار اداری که بیش از دو هزار کارمند دارد، تحولی 
بسیار معمول و قابل قبول است  و یک ناظر بی طرف می تواند 

آن را به راحتی درک کند.
باید  باشد،  تغییرات  آن  گزارش  بر  قرار  اگر  بعد،  قدم  در 
اطالعات از منبع موثق و معتبر به دست بیاید، نه از طریق 
افرادی که نقش جاسوس را در اداره دارند  و عالوه بر این که 
آنان بی غرض و بی طرف نیستند، حتا معلومات الزم را هم 
ندارند و نیمی از معلومات شان از روی حدس و تخمین است. 
به این خاطر است که افراد مختلف در لیست یادشده به اقوام 

مختلف نسبت داده شده اند؛ در حالی که افراد خبررسان نه 
از قومیت بیش تر آنان اطالع داشته اند و نه از تخصص آنان.

درست است که در فضای سوء ظن و بدبینی و گرم بودن 
خبر  نادرستی یک  و  درستی  این که  از  بیش  شایعات،  بازار 
توجه  جلب  و  سروصداآفرینی  میزان  باشد،  داشته  اهمیت 
مشتریان اهمیت دارد  و شماری از رسانه ها، خصوصا آن هایی 
که ابزار دست حلقات سیاسی هستند، تنها به همین جنبه 
اصل  در  که  خبررسانی،  نام  زیر  را  آن  و  می دهند   اهمیت 
حرفه ای ارزشمند و حیاتی برای یک جامعه ی دموکراتیک 
است، می پوشانند؛ اما اگر جلو خبرسازی های کاذب از مجاری 
قانونی آن گرفته نشود  و اجازه داده شود که هرکس با هر 
هدف و انگیزه ای شروع به تخریب گری سیاسی کند ، و آن هم 
با نشر خبرهای غیرمعتبر و جهت دار، در این صورت، هم به 
اصل حرفه ی خبرنگاری خیانت می شود و هم به اعتمادی که 

مردم به نهاد رسانه دارند.
از  شماری  بحث،  مورد  لیست  در  که  است  این  واقعیت 
چهره های غیرپشتون و متعلق به اقوام دیگر، به نام پشتون 
خوانده شده اند، تا واقعیت به شکل وارونه به نمایش گذاشته 
شود. یا در باره ی تخصص برخی از آنان معلوماتی داده شده 
است که از پایه ناقص یا بی اعتبار است. هم چنان در نحوه ی 
گزارش این تغییرات، بزرگ نمایی و اغراق صورت گرفته و 
به ابعاد مثبتی که در این تغییرات وجود دارند، توجهی نشده 
است. با کسانی که ماه ها برای ایجاد تشکیالت جدید تالش 
کرده و به هدف بِه سازی این اداره با جدیت زحمت کشیده اند، 
هیچ تماسی برقرار نشده و از آنان نظری خواسته نشده است.

نمی توان ادعا کرد که همه ی کارهایی که صورت می گیرند، 
از هرگونه عیب و کاستی مبرا اند، چرا که همه ی آشنایان 
به امور اداری می دانند که منطق آزمون و خطا بر بسیاری 
سالم تری  پیشرفت  تا  است،  حاکم  اصالحات  و  تغییرات  از 
روزنامه نگاری  اخالق  خالف  و  بی انصافی  اما  شود؛  انجام 
حرفه ای است که همه ی جوانب مثبت نادیده انگاشته شوند  
و به گزارش چند موردی که در صحت و اعتبار آن ها هم 
خلل های اساسی وجود دارند، اکتفا شود. نباید از نعمت آزادی 
بیان و از فرصت گران قدری که شبکه های اجتماعی در اختیار 
مردم می گذارند، به شکل غرض ورزانه استفاده کرد و با آن 

به  جای خبررسانی، صرفا خبرسازی و شایعه پردازی نمود.
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اگر چشم داشته باشیم و این چشم به چیزی به نام عقل وصل باشد، می بینیم که 
کارگران هر جامعه، ستون حیات همان جامعه اند. مثاًل شما دهقانان را در نظر بگیرید 
که زحمت می کشند، کشت می کنند، حاصل می گیرند و مواد خوراکی بقیه ی اعضای 
دارد،  را ضرورت  آنچه  همه ی  نمی تواند  فرد  یک  این که  می کنند.  فراهم  را  جامعه 
تولید کند، در حقیقت یکی از پایه های زندگی اجتماعی را فراهم می کند. یکی باید 
باید خدمات  لباس و پوشاک تهیه کند، یکی  باید  تولید کند، دیگری  مواد خوراکی 
ضروری روزانه را عرضه کند و به همین ترتیب، همه باید سهمی در رفع نیازهای 

زندگی اجتماعی بگیرند. 
هیچ کشوری نیست که نیروی کار نداشته باشد و کارگرانش ضرورت های زندگی را 
تولید نکنند. در تمام این کشورها، هویت های تعریف شده ی مشخصی وجود دارند. از 
رییس جمهور و وزیر و رییس گرفته تا کارگرانی که بیش ترین زحمت را می کشند و 
کم ترین آسایش را دارند. تعریف و احترام به این هویت ها از یک کشور تا کشور دیگر 
فرق می کند. بسا کشورهایی وجود دارند که کارگران آن در ذهنیت عمومی به همان 
اندازه محترم اند که یک وزیر و یک رییس جمهور. بسا کشورها هستند که میزان 
احترام به گونه ی کثیفی میان طبقات، از لحاظ کار، تقسیم شده است. افغانستان در 
قطار کشورهای دوم است. این جا عمومًا احترام از نوع انسانی نیست. مثاًل دهقانی که 
اول تا آخر سال را گندم می کارد، به هیچ عنوان از آن احترامی برخوردار نیست که 
ارباب قریه اش دارد، چه رسد به این که پای وزیر و وکیل را پیش کنیم. حساب رییس 

جمهور به مثابه فرمان روای کل مملکت، سال ها و قرن هاست که از بقیه جداست.
احترامی که وکیل و وزیر و رییس جمهور از آن برخوردار اند، به نحوی احترام پوشالی 
و به نرخ روز است. شاید آن دهقانی که در دامنه های کوه بابا یا هندوکش به کشت 
گندم رو آورده، ته دلش هیچ احترامی به این طبقات نداشته باشد. لزومی هم ندارد 
این  وزیر  و  وکیل  و  جمهور  رییس  که  همان گونه  درست  باشد.  داشته  احترام  که 
مملکت، هیچ احساسی در قبال آن  گندم کار ندارد. هرچند کار و ارزش کار در زندگی 
اجتماعی ما آن گونه که باید باشد، مطرح نیست؛ با آن هم، می توان ادعا کرد کارگران 
در رشته های متفاوت کاری، نقش بزرگی در رفاه و آسایش طبقات مرفه دارند. اگر 
از این فراتر برویم و نقش طبقات مرفه )رییس جمهور، وزیران و مدیران کشور( را 
در زندگی طبقات کارگر بررسی کنیم، می بینیم که این ها به صورت مستقیم عامالن 

رنجی اند که یک کارگر در دنیای کار خود با آن مواجه است. 
از آن جایی  قابل بحث است.  زوایای مختلفی  از  تأثیرگذاری دوجانبه و مخالف  این 
که ساختن زیربنا ها جزو وظایف حکومت است، کوتاهی حکومت به رهبری رییس 
این زمینه محسوس است و کارگران  امور، در  جمهور و شراکت وزیران و رییسان 
کشور از این ناحیه رنج فراوانی می کشند. ایجاد بازار و اتصال بازارها، جزو وظایف 
دولت است که کوتاهی دولت در این زمینه، بازهم بر رنج کارگران می افزاید. حمایت 
از کار و محصوالت کاری کارگران، از وجایب دولت است و ما می بینیم که میزان این 
حمایت ناکافی است. حکومت های محلی شاید اصاًل خبر نباشند که در یک والیت، 
مثاًل قندوز، چه تعداد نیروی کار وجود دارد و چند نوع شغل و حرفه عماًل بازار دارد 
و محصوالت آن چقدر است؟ با این حساب، حرف حمایت از کارگران و محصوالی 
صاحب  مقام های  زندگی  به  کار  لحاظ  از  اگر  حاال  است.  زود  هنوز  کاری شان، 
صالحیت این مملکت نگاه کنیم، می بینیم که مصرفی ترین زندگی را همین مقام ها 
دارند. مقام هایی که تمام آسایش شان به دست کارگران خلق می شو د. این که این ها 
برای آسایش کارگران می کنند، من هنوز کشف نکرده ام. درسته که هر  چه کاری 
سال یک مبلغ پول را برای تنظیم امور هر والیت و هر ولسوالی اختصاص می دهند؛ 
اما نوع مصرف این بودجه پیش از آن که در حمایت از زندگی و آسایش عمومی باشد، 
برای حفظ مقام های روی چوکی قدرت مصرف می شود. تنوع قومی-مذهبی، نگاه 
از پیش  مریض می کند. پارامترهای دیگری  مریض حکومت به کارگران را بیش تر 
هم وجود دارند که در وخامت نوع دیدگاه حکومت به کار و محصوالت کاری نیروی 
شاغل در فعالیت های تولیدی درون مرزهای جغرافیایی کشور، کمک می کنند؛ مثل 
بازارهای سیاه و سیاست های خاکستری  در  فعالیت های غیرقانونی، تجارت  ناامنی، 
استفاده  خود شان  باالکشیدن  و  قدرت  حفظ  برای  محلی  قدرت مندان  دست  به  که 

می شوند. 
اگر اجازه باشد، من متیقینم که این دولت خوب می فهمد که کجا زمینه ی کار است و 
کجا نیروی کار، انگیزه ی کار را دارد. کجا فرصت فعالیت های تولیدی و بهره برداری 
زراعت  وزیر  است. هم  عامدانه  زده،  نفهمی  به  را  خود  این که  نیست؛  کجا  و  است 
باشد،  باید  سطحی  چه  در  و  است  سطحی  چه  در  افغانستان  زراعت  که  می فهمد 
را  آبی  برق  نیروگاه های  ایجاد  ظرفیت  ما  دریاهای  که  می فهمد  غنی  اشرف  هم 
فراوان دارند. این که هیچ کدام برای رسیدن به وضع مطلوب تالش نمی کنند، حساب 
با  یا  تلویزیون می بینم،  در  را  اشرف غنی  بار که چهره ی  باور کنید هر  است.  شده 
عکسش در فیس بوک روبه رو می شوم، اتومات به یادم می آید که »من افغانستان را به 
صادرکننده ی برق تبدیل می کنم«. یکی از دالیلی که باعث می شود احترام متولیان 
امور پوشالی باشد، همین نکته است. مثاًل همین حاال اگر تعلقات قومی-مذهبی را 
کنار بگذاریم، میزان محبوبیت آقای رییس جمهور به چه سطحی خواهد بود؟ شک 
مرتبط  جمهور  رییس  با  را  خود  نحوی  به  که  دولتی  کارمندان  از  بیرون  که  ندارم 
می دانند، افراد  زیادی نخواهند بود که به او احترام قایل باشند. همین طور از رییس 
اجرایی و وزیران و رییسان این حکومت! دلیلش هم این است که این عالی جنابان، 
چندان عالقه  به احترام کردن بقیه ندارند و همیشه دیگران را مکلف به احترام خود 

و خاندان خود می دانند. 
به قول آن پیر مردی که سیب می فروخت و سیب های گنده را از کارتن می کشید و 
می گفت، اگر این سیب های فاسد را جدا نکنم، کل کارتن را فاسد خواهند کرد. تا 
وقتی که مهره های فاسد از درون حکومت و دولت جدا و نابود نشوند، تباهی مجموعه 
احترام  عدم  و  احترام  با  پیوندی  چه  این  که  می پرسید  حتمًا  است.  متصور  همیشه 
هویت های تعریف  شده ی یک جامعه دارد؟ عرض کنم که باور کنید هوا آلوده است. 

گرده ام به مشکل برخورده و درست کار نمی کند!

خبرنگار ناراضی

احترام شان واجب است؟

هادی دریابی
یادداشت: روزنامه ی اطالعات روز در شماره ی 770 مطلبی را تحت عنوان »نگاهی به تشکیالت و مقرری های اداره ی امور ریاست 
جمهوری« به قلم »محمد یاسین صمیم« منتشر کرده بود. در آن یادداشت نویسنده ی مطلب وعده های دوران مبارزات انتخاباتی محمد 
اشرف غنی احمدزی را با عملکرد های او پس از رسیدن به ارگ ریاست جمهوری، به بررسی گرفته بود. نویسنده در ادامه مطلب از 
سه اشکال عمده در تعیینات و استخدام های اداره ی امور یاد آوری و انتقاد کرده بود. آن مطلب در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده 
داشت. بخش رسانه های ریاست جمهوری در همان روز نخست وعده داده بود که با تصحیح اشتباهات این مطلب، پاسخی قانع کننده و 
اصالحیه ای را به دفتر روزنامه می فرستد. اینک این یادداشت را به قلم »یوسف رهگشا« از بخش »ارتباط با رسانه ها«ی دفتر مطبوعاتی 

رییس جمهور فرستاده است. اداره ی روزنامه ی اطالعات روز بدون دخل و تصرف در محتوای این نوشته، آن را منتشر می کند.

از طرف دیگر، هر وقت که تغییراتی 
در یک اداره رخ می دهد، شماری از 
افراد از برخی مسئولیت ها به ناچار 
کنار گذاشته می شوند یا جایگاه شان 
در هرم تشکیالتی آن اداره تغییر 
می کند ، و اگر آنان آن منصب را 
به چشم منبعی از مزایا و امتیازات 
می دیده اند، از این بابت ناخشنود 
می شوند و به همان دلیل، در برابر 
آن تغییرات شروع به مقاومت و حتا 
کارشکنی می کنند.

پاسخ در مورد گزارش های نشرشده در مورد 
تشکیالت و مقرری های اداره ی امور ریاست جمهوری

»یوسف رهگشا«
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برای  نیز   2015 افغانستان،  در  ناآرام  سال  یک  گذشت  با 
غیرنظامیانی که از تشدید جنگ مسلحانه رنج می برند، نفس 
راحتی به ارمغان نیاورده است. مشقت های بی شمار، به شمول 
حمالت بزرگ بی رویه ]که تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان 
قایل نیست[ و مشکالت فزاینده ای که دامن گیر بخش صحت 
شده اند، از جمله ی واقعیت های ترسناک و شومی اند که این 
مردم خسته از جنگ با آن مواجه اند. از آن جایی که چشم انداز 
سال  در  که  دارند  وجود  نگرانی هایی  ندارد،  پایانی  خشونت 

جاری اوضاع حتا بدتر خواهد شد.
جین نیکوالس مارتی، رییس دفتر کمیته ی بین المللی صلیب 
جمله  از  شدید،  و  مداوم  »جنگ  گفت:  افغانستان   در  سرخ 
نقض جدی قوانین جنگ، هم چنان بر مردم افغانستان تأثیر 
کمک های  تدریجی  کاهش  »با  داشت«.  خواهد  اسف ناک 
حتا  جنگ  قربانیان  برای  وضعیت  کشور،  در  بشردوستانه 

خراب تر خواهد شد«. 
برای  که  گذشته،  ماه  دوازده  جریان  در  خشونت  افزایش 
کارکنان ساحه ای کمیته ی بین المللی صلیب سرخ آشکار بوده 
است، افزایش نیازها به کمک های بشردوستانه را در پی داشته 
است. در جریان سال گذشته، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ 
شاهد ۳7 درصد افزایش در انتقال مجروحان جنگی از میدان 

والیت  در  طالبان  فرماندهان  از  یکی  مجاهد،  مال  که  زمانی 
داشت  وجود  کمی  دلیلی  بود،  شده  دستگیر  گذشته  ماه  قندوز، 
که فکر کنیم، دستگیری اش برای او یا حکومت افغانستان پیامد 
زیادی داشته باشد. در مورد قبلی ای که مال مجاهد دستگیر شده 
بود، بزرگان قومی دخالت کردند و او را آزاد کردند. اما این بار 

متفاوت از آب درآمد.
در  قندوز،  والیت  از  پارلمان  اعضای  از  یکی  پیمان،  عبدالودود 
بازجویی  هنگام  مجاهد  مال  که  گفت  تیلفونی  مصاحبه ی  یک 
به توصیف آغاز کرد که چگونه افسران پولیس، گاهی با فروش 
عملیات های  مورد  در  اطالع رسانی مخفیانه  با  گاهی  و  مهمات 
قریب الوقوع پولیس، به جنگ جویان طالب کمک کرده اند. آقای 
پیمان گفت که سپس فرمانده اسیر طالبان به گرفتن نام آن ها 

آغاز کرد.
امنیت ملی( را  افغانستان )ریاست  امر، سازمان استخباراتی  این 
برانگیخت تا تحقیقات کالنی را در نیروهای پولیس قندوز، در 
والیت شمالی ای که طعمه ی گروه های جنایت کار، ملیشه های 

نبرد به مرکز های صحی بوده است.
در مرکزهای توان بخشی فیزیکی این نهاد در سرتاسر کشور، 
بدن شان قطع شده اند،  اعضای  بیمارانی که  شدت زخم های 
دو  افراد  این  تعداد  مواردی  در  و  است  نگران کننده  عمیقا 
به  برابر شده است. در جریان سال گذشته،  یا حتا سه  برابر 
دستیابی  زمینه ی  در  ملکی  مردم  خشونت ها،  افزایش  دلیل 
به مرکزهای بهداشتی به شکل هشداردهنده ای با مشکالت 

مواجه بودند.
توسط  که  درمانگاه هایی  از  شبکه ا ی  افغانستان  سرتاسر  در 
حمایت  و  می شوند  اداره  افغانستان  احمر  هالل  جمعیت 
دلیل  به  دارند،  خود  با  را  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی 
خاطر  به  بهداشتی  تسهیالت  به  رسیدن  در  بیماران  ناتوانی 
دسترسی  کشور،  نقاط  از  برخی  در  امنیتی  وضعیت  خرابی 
بیماران به خدمات صحی 1۸ درصد کاهش یافته است. جین 
نیکوالس مارتی گفت: »دسترسی به مراقبت های بهداشتی در 
جریان سال گذشته به طور جدی به خطر افتاده است که برای 

ما یک نگرانی کالن است«.
دوازده ماه گذشته نشان دهنده ی حمالت کالن و ویرانگر بر 
بین المللی  کمیته ی  مشخص،  طور  به  بود.  نیز  ملکی  مردم 
درگیر  ناکامی طرف های  بود که گرایش  صلیب سرخ شاهد 

آقای  کند.  راه اندازی  است،  شده  طالبان  بازخیر  و  غیر مسئول 
کنون حد اقل  تا  که  گفتند  روز یک شنبه  مقام ها  دیگر  و  پیمان 
۳2 افسر پولیس مظنون شناخته شده اند. واسع باسیل، سخنگوی 
والی  قندوز گفت که از جمله ی آن ها، بیش از ده افسر پولیس، 
از  یا  دیگران  دستگیر شده اند.  ارشد،  فرمانده  چندین  به شمول 

کارشان برکنار شده اند، یا وظایف شان به تعلیق درآمده است.
تعداد افسرانی که در این قضیه دست داشته اند، این تحقیقات را 
به یکی از مهم ترین تحقیقات در مورد فساد در نیروهای پولیس 
ملی در جریان چندین سال تبدیل می کند. هرچند فساد نیروهای 
پولیِس افغانستان شهره است؛ اما اتهاماتی از این قبیل، نادر اند.

حمداهلل  ندارند.  ارتباط  طالبان   برای  جاسوسی  به  ادعاها،  تمام 
دانشی، معاون والی قندوز، گفت، اعتقاد برآن است که برخی از 
افسرانی که از آن ها تحقیقات می شود، در یک حلقه ی اختطاف 
دو کودک در اواخر ماه جنوری، دست داشته اند. این مقام گفت 
که  چیزی  است؛  افزایش  حال  در  باج  خاطر  به  آدم ربایی  که 
نشانه ی گسترش گروه های مسلح در شهر قندوز و در سرتاسر 

جنگ در قایل شدن تفاوت میان ملکی ها و نظامی ها هم چنان 
آن  دلیل  که  نمی کند  »فرقی  گفت:  مارتی  آقای  دارد.  ادامه 
اسلحه  از  بی رویه  استفاده ی  یا  بی رویه  اسلحه ی  از  استفاده  
گیر  آتش  تبادل  در  ملکی ها  از  زیادی  بسیار  تعداد  باشد، 
بین المللی، حمالت  قوانین بشردوستانه ی  بنیاد  ماندند«. »بر 
قرار دهند، قطعا ممنوع  را هدف  ملکی  بی رویه ای که مردم 
است. تنها نظامیان می توانند هدف قرار بگیرند، غیرنظامیان 

هرگز هدف حمالت نیستند«.
در سال 201۴، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ نیز کمک های 
شده اند،  بی جا  جنگ  توسط  که  مردمی  به  را  اضطراری اش 
تقویت کرد. در جریان دوازده ماه گذشته، کمک های غذایی 
و دیگر اشیای خانگی این سازمان به بی جاشدگان افغانستان، 
»در  گفت:  مارتی  نیکوالس  جین  یافت.  افزایش  درصد   ۴0
امن کمک ها  تحویلی  برای  ناآرام هم چنان  اوضاع  که  حالی 
چالش خلق می کند، ما به پاسخ دادن به نیازهای بشردوستانه 
در افغانستان متعهد می مانیم؛ کاری که در سه دهه ی گذشته 
سومین  افغانستان  مصرف،  میزان  نظر  از  داده ایم«.  انجام 
سال  در  را  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  بزرگ  عملیات 
جاری تشکیل می دهد و بودجه ی آن به هشتاد میلیون فرانک 

سویس می رسد.

این والیت است.
دارد،  مشترک  مرز  تاجکستان  با  که  والیت  این  امنیتی  اوضاع 
طالبان  رشد  به  رو  حضور  است.  شده  بدتر  اخیر  سال های  در 
شوند؛  بسیج  حکومت  طرف دار  شبه نظامیان  دیگر  تا  شد  باعث 
اخاذی  و  انتقام جویانه  قتل های  در  به سرعت  که  شبه نظامیانی 

شهرت یافتند.
در یک مورد در سال 2012، مردی که برای یک واحد پولیس 
محلی افغانستان که توسط امریکایی ها آموزش دیده بودند، کار 
و  چوپان  یک  ساله ی   1۸ دختر  یک  ربودن  اتهام  به  می کرد، 
قندوز  برآوردها،  بعضی  بنیاد  بر  بود.  شده  دستگیر  او  به  تجاوز 

حدود ۳000 شبه نظامی دارد.
در اواخر سال گذشته، که اکثریت نیروهای خارجی این والیت را 
ترک کرده بودند، طالبان به طور مؤثر دو ولسوالی والیت قندوز 
را یک  قندوز  غنی والیت  رییس جمهور  کنترول می کردند.  را 
اولویت اعالم کرده و یک والی جدید و مقام های امنیتی جدید در 

این والیت گماشته است.
آقای پیمان گفت که هنوز واضح نیست که چرا آخرین دستگیری 
با دفعات پیشین  اواسط ماه جنوری، در مقایسه  مال مجاهد در 
این قدر متفاوت بود. آقای پیمان گفت که مال مجاهد سی ساله 
که نام واقعی اش انوارالحق است، در بازداشت به سر می برد. وی 
اضافه کرد: »مال مجاهد در بازجویی اش اعتراف کرد و افرادی را 
که از داخل نیروهای پولیس با آن ها کمک کرده اند، نام گرفت«. 
در حال حاضر، کامال واضح نیست که آیا بازجویان ادعاهای مال 
مجاهد را باور می کنند و ادعاهای او کامال درست اند یا خیر. اما 
از فروش مهمات  افسران، که  اتهام ها علیه  این مقام گفت که 
فراتر می روند، یک شکل غیرمعمول فساد نیست. آقای باسیل، 
اطالعات  »فرستادن  به  برخی  که  گفت  قندوز   والی  سخنگوی 
و  حمالت  بتوانند  طالبان  »تا  شده اند  متهم  شبه نظامیان«  به 

کمین های شان را برنامه ریزی کنند«.

سوی  به  را  افغانستان  تجارتی  مسیر  ترکمنستان،  به  ارتباطی  خط  دوم؛ 
وقت  چند  فقط  می کند.  باز  ازبکستان  به  همین طور  و  روسیه  قزاقستان، 
پیش، ساخت راه آهن اوزن )ازبکستان( به اتمام رسید که این مسیر ابتدا 
به برکت ]Берекет[ و اتریک )ترکمنستان( و از آن طریق به گرگان 
خزر  دریای  شرقی  ساحل  به  مستقیم  خیلی  مسیر  و  یافته  امتداد  )ایران( 
است. همان طور که گفته شد، ساخت این مسیر اکنون به اتمام رسیده و 
در ماه گذشته ی سال جاری، ایران نخستین محموله ی وارداتی خود را که 

گندم بود، از کشور قزاقستان دریافت کرد.
افغانستان  دولت  برای  مهم  خیلی  از شاخه های  یکی  مواصالتی،  راه  این 
و  صادراتی  محموله های  راحتی  به  می شود  مسیر  این  از  که  زیرا  است؛ 
وارداتی را با هزینه ی حمل و نقل ارزان تر و مسیر کوتاه تر  فرستاد یا به دست 
به زودی  دریای خزر،  در سواحل  بندر  دومین  این  که  آورد. گمان می رود 
حمل و نقل  هرنوع  از  استفاده  امکان  که  طوری  به  یافت،  خواهد  توسعه 

دریایی، به سادگی میسر شود.
آینده، راحت ترین مسیر و در عین  این پروژه چه در زمان حال و چه در 
حال، مطمئن تر و امن ترین مسیر برای صادرات و واردات افغانستان است. 
برای این که از مسیر مذکور حد اکثر استفاده صورت گیرد، ضرورت است 
که به زودترین زمان ممکن خطوط ارتباطی- تجارتی آتمورات-آکینا، که 
مسیر راه آهن ترکمنستان را هم پوشش می دهد، ساخته شود. این مسیر 
بازهم برای افغانستان یک ایستگاه بزرگ و کافی محموله های تجارتی و 
وارداتی را فراهم می کند و از این طریق، بندر حیرتان بیش از پیش رونق 
خواهد گرفت. هم چنین الزم است که به خاطر اطمینان بخشی بندرگاه ها، 
پس از کارهای مقدماتی بالفاصله طرح یک راه آهن 1520 میلی متری که 
می تواند مسیر انتقال کاال را به سراسر نقشه ی سابق اتحاد شوروی ضمانت 

می کند، روی دست گرفته شود.
هم چنین مسیر مذکور ظرفیت گشایش این را نیز دارد که یک کار مقدماتی 
قدرت  با  کشتی  سه  یا  دو  حد اقل  برای  تجارتی  ناوگان  منظور  به  دیگر 
دست  روی  شده(  کانتینر  و  خشک  )محموله های  تنی  هزار   ۳ گنجایش 
دریای  بنادر  برای  کاال  این طرح می تواند شرایط حمل و نقل  گرفته شود. 
کند.  آسان  خیلی  را  باکو،  و  آکتاو  به  باشی  ترکمن   بندر  جمله  از  خزر، 
کارگرانی که در این بنادر مصروف می شوند، می توانند در نخستین فرصت 
و به منظور توسعه ی کاروبار حمل و نقل افغانستان، به نیروهای مفید تبدیل 
برای فرستادن کشتی های تجارتی،  شوند. ممکن است فدراسیون روسیه 
نووگوراد  نیژنی  کشتی سازی  کارخانه ی  مثال،  برای  شوند.  داوطلب  خود 
]Нижнем Новгороде[ مدت زمان طوالنی است که مصروف 
ساخت یک کشتی با ظرفیت و گنجایش زیاد، برای فرستادن آن به بنادر 

دریای خزر است.
خب، البته مسلم است که در حال حاضر پرچم ناوگان تجارتی افغانستان 
شبیه یک ایده ی سردرگم کننده است؛ با این حال، دولت افغانستان فرصت 
این را دارد که با حضور کشتی های تجارتی خود، آن هم از طریق یک مسیر 
جدید حمل و نقل، پرواز هایی با مسافت طوالنی خود را با مسیر کم هزینه تری 
تعویض کند. این مسیر به کاروان های حمل و نقل افغانستان اجازه می دهد 
تا خط منظم تر و مطمئن تری را برای خود هموار کنند. برای مثال، مسیر 
مذکور راه حمل و نقل افغانستان را به بنادر ترکمن باشی- استانبول ، و بندر 
ولگا در دریای آزوف، باز می کند. خط منظم حمل و نقل، عماًل ارزان ترین و 

مناسب ترین فرصت برای باربری جهانی است.
البته برای فراهم ساختن و عملی سازی امکانات این مسیر، به یک راه حل 
خزر  دریای  تجارتی  بنادر  شامل  کشورهای  همکاری  طریق  از  سیاسی 
ضرورت است. در عین حال، به نظر می رسد که پنج کشور فعال و شریک 
امکان  و  شوند  قایل  استثنا   یک  می توانند  این جا  در  خزر  دریای  بنادر  در 
پیوستن افغانستان- کشور ششمی- را به بندر، فراهم سازند. با این حال، در 
صورتی که این کار عملی شود، به کارآفرینان افغان فرصت فراهم می شود 
تا شرکت های حمل و نقل خود را منسجم کرده و زیر پرچم کشورهای بنادر 

دریای خزر، محموله های شان را این بار از طریق دریا جابه جا کنند.
بدون شک، پیوستن افغانستان به حوزه ی بنادر دریای خزر، برای افغانستان 
فصل  و  حل  برای  راه  بهترین  واقع  در  راه،  این  و  است  بزرگی  فرصت 

مشکالت حمل و نقل تجارت خارجی این کشور نیز است.

افغانستان به حوزه ی 
دریای خزر بر می گردد

دیمیتری ورختوروف
منبع: افغانستان.رو

بخش دوم و آخر

افغانستان در نگاه

دوازده ماه گذشته نشان دهنده ی حمالت 
کالن و ویرانگر بر مردم ملکی نیز بود. 

به طور مشخص، کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ شاهد بود که گرایش ناکامی 

طرف های درگیر جنگ در قایل شدن 
تفاوت میان ملکی ها و نظامی ها هم چنان 

ادامه دارد. آقای مارتی گفت: »فرقی 
نمی کند که دلیل آن استفاده  از اسلحه ی 

بی رویه یا استفاده ی بی رویه از اسلحه 
باشد، تعداد بسیار زیادی از ملکی ها 

در تبادل آتش گیر ماندند«. »بر بنیاد 
قوانین بشردوستانه ی بین المللی، حمالت 

بی رویه ای که مردم ملکی را هدف قرار 
دهند، قطعا ممنوع است. تنها نظامیان 

می توانند هدف قرار بگیرند، غیرنظامیان 
هرگز هدف حمالت نیستند«.

افزایش خشونت؛ 
درد و رنج فزاینده ی افغان های خسته از جنگ

تحقیق از پولیس به خاطر داشتن پیوند با طالبان

منبع: کمیته ی بین المللی صلیب سرخ

نویسنده: جوزف گلدشتین

منبع: نیویارک تایمز

برگردان: حمید مهدوی

برگردان: علی راسخ



اداره ی ارزیابی استخبارات ملی )NIE( که توسط 1۶ اداره ی 
رییس  به  گزارش دهی  برای  متحده  ایاالت  ملی  استخبارات 
بود  کرده  پیش بینی  گذشته  سال  است،  شده  ساخته  جمهور 
که حکومت افغانستان پیش از 201۶ سقوط خواهد کرد. اما 
بدبختانه، روند آن خیلی سریع به پیش می رود و پیش از آن 
زمان اتفاق خواهد افتاد. هفته ی گذشته، اداره ی بازرسی ویژه ی 
آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، اعالم کرد که جنرال 
نیروهای  تمام  فرمانده  کمپبل،  جان  متحده،  ایاالت  ارتش 
بین المللی در افغانستان، اکثر گزارش های این اداره در رابطه 
به مصارف مالیات دهندگان امریکایی در این کشور اسالمی در 
حال فروریزی را شامل اسناد طبقه بندی شده کرده است. بازرس 
عمومی، جان سوپکو  و مطبوعات امریکایی فرمانده نظامیان 
را  او  تلویزیون شرم سار ساختند و  تویتر و در  را در  امریکایی 
مجبور کردند که گزارش ها را برای بررسی مالیات دهندگان در 

اختیارشان قرار دهد.
شوربختانه، عقب نشینی جنرال کمپبل از موضعش، تمام ماجرا 

نیست.
پنتاگون در  ماجرای اصلی در عقب تصمیم شکست خورده ی 
افغانستان،  امنیتی  نیروهای  با  باره ی طبقه بندی اسناد مرتبط 
کاهش نیروهای امنیتی افغانستان است؛ درسال مالی گذشته، 
۳0 هزار سرباز اردوی ملی افغانستان گریخته اند. این رقم در 
گزارش وزارت دفاع ایاالت متحده در ماه اکتوبر نشر شد. در 
این گزارش آمده است: »تشکیل اردوی ملی افغانستان به 1۶5 
هزار  بود(  هدف  مورد  تعداد  که  هزار  از 1۹5  پایین تر  )خیلی 
تن می رسد که این رقم شامل تقریبا ۶000 نیروی هوایی نیز 
می شود. میزان فرار در میان اردوی ملی هنوز چالش جدی ای 
را در برابر توسعه و پیشرفت اردوی ملی افغانستان قرار داده 

است.«
نگرانی اصلی ایاالت متحده و متحدانش در رابطه به نیروهای 
امنیتی افغانستان، هم چنان، »کمبود سرمایه و ظرفیت انسانی در 
وزارت دفاع است.« به عبارت دیگر، مشکل بزرگی در استخدام 
و حفظ آنان در صفوف اردوی ملی وجود دارد. این مسئله به این 
دلیل مشکل ساز و بحث برانگیز است که وقتی مردم افغانستان 
خودشان از جنگ با طالبان و دیگر جنبش های جهادی برای 
وطن شان روی می گردانند، پس چرا مالیات دهندگان امریکایی 

به مصرف پول و خون شان برای آنان ادامه دهند؟
مشکل حل ناشده ی دیگر، فساد در درون حکومت افغانستان 
است. این کشور قادر نیست که میان مصرف و درآمدش تعادل 
ایجاد کند و اصرار دارد که ایاالت متحده کسر بودجه ی عادی 
آن را نیز بپردازد که برای مالیات دهندگان امریکایی 500 ملیون 
دالر دیگر اضافه خواهد شد. و این پول به مردمی پرداخته خواهد 

شد که تولید ناخالص داخلی آن ۴5 میلیارد دالر است. 
گزارش اخیر مسئولیت امریکا را نیز روشن می سازد، »ایاالت 
متحده می خواهد که حضور نظامی اش را با تقریبا ۹۸00 تن 
خواهد  آغاز   2015 جنوری   1 از  که  کند  حفظ  افغانستان  در 
شد و آنان دو مأموریت جداگانه اما مرتبط با هم را به پیش 
خواهند برد. نخست ایاالت متحده قسمت اعظم نیروهای ناتو 
افغانستان  نیروهای  به  کمک  و  مشوره  آموزش،  برای  که  را 
باقی می مانند، فراهم خواهد کرد. این مأموریت به نام مأموریت 
نهادهای  برای توسعه ی ظرفیت  یاد می شود و  حمایت قاطع 
امنیتی افغانستان و ایجاد ظرفیت در آن ها کار خواهند کرد تا 
آنان قادر شوند که وظایف گوناگون را در سطح ملی به پیش 
نیروهای  ساختن  پایدار  و  منابع  تولید  در  وظایف  این  ببرند. 
زمینی در مناطقی که آنان جابه جا می شوند، حیاتی خواهد بود. 
 Operation( دوم، با پایان یافتن عملیات آزادی همیشگی
 ،201۴ دسامبر   ۳1 تاریخ  به   )Enduring Freedom

نیروهای باقی مانده ی امریکایی به وارد کردن فشار بر بقایای 
هسته ی القاعده و گروه های وابسته به آن که زیر چتر مأموریت 
ادامه خواهند  ایاالت متحده قرار می گیرند،  با تروریزم  مبارزه 
داد. با پایان سال 2015، ایاالت متحده مجموع نیروهایش را 
به نصف کاهش خواهد داد و تا پایان سال 201۶ مأموریتش را 
متمرکز به کابل خواهد کرد. اما آنان کمک امنیتی عظیمی را با 
خود خواهند داشت و بر مدیریت کمک های مالی وزارت دفاع 
ایاالت متحده و نظارت از آن تمرکز خواهند داشت. کمک های 
وزارت دفاع ایاالت متحده برای پایدار ساختن نیروهای امنیتی 

افغانستان ادامه خواهد یافت.«
جنرال فرانسه ای، جوزف اندرسن، در ماه گذشته با ابراز تأسف 
گفت که نیروهای امنیتی افغانستان »به دلیل گریز و افزایش 
اند.  مواجه  مشکل  با  سربازان شان  تعداد  حفظ  برای  تلفات، 
ملی  اردوی  در  منصب ها  درصد  به 20  نزدیک  اکتوبر  ماه  تا 
افغانستان خالی بودند. استخدام و پس از آن فرار، با هم سازگار 
واقع نمی شوند و تلفات را  نیز  فراموش نکنید.« این جنرال که 
فرماندهی مشترک نیروهای آیساف را به عهده دارد، گفت: »از 
آغاز سال تا کنون نزدیک به 5000 تن از افراد پولیس و اردوی 
ملی افغانستان کشته شده اند.« این جنرال فرانسه ای در ادامه 
گفت که نیروهای امنیتی افغانستان، »بی ظرفیت و  بی مهارت« 
هستند و توانایی اولیه  برای حفظ و مراقبت تجهیزاتی را که 

ایاالت متحده و متحدان آن فراهم کرده اند، ندارند. 
سیاست مداران امریکایی واقعیت هایی را که در گزارش اداره ی 
می گیرند.  نادیده  است،  یافته  بازتاب  ملی  استخبارات  ارزیابی 
این گزارش ها نتیجه گیری می کنند که افغانستان هیچ گاهی در 
منطقه نمی تواند روی پای خودش بایستد و نهادهای امنیتی 
آن پایدار شوند. گروه های تروریستی از این وضعیت به خوبی 
آگاه  اند. سیاست مداران امریکایی به شکل احمقانه ای، بر پیش 
راندن ماشین جنگ ایاالت متحده تأکید دارند و تالش می کنند 
که مالیات دهندگان را به این باور برسانند که ماجراجویی آنان 
در خاور میانه، یک سیاست پویا و موفق است. اما واقعیت های 

اند.  آنان  هدف  شکست  نشان دهنده ی  کشورها  این  عینی 
برندگان این وضعیت اما سیاست مداران فاسدی اند که با پول 
مالیات دهندگان امریکایی، حساب های بانکی شان را پر می کنند. 
گزارش  اداره ی ارزیابی استخبارات ملی اعتراف می کند که حتا 
بعد از امضای موافقت نامه  ی دوجانبه ی امنیتی و حتا اگر ایاالت 
متحده ساالنه ۸ میلیارد دالر به این کشور کمک کند، احتمال 
این که طالبان کنترول افغانستان را به دست گیرند، زیاد است. 

آن  در  استخباراتی  اداره ی   1۶ نظرات  که  اداره   این  گزارش 
سربازان  کاهش  از  بعد  که  می کند  پیش بینی  یافته،  انعکاس 
امریکایی در افغانستان، نفوذ طالبان بیش تر خواهد شد. حتا بعد 
از امضای موافقت نامه ی  دوجانبه ی امنیتی، ناامنی در افغانستان 

افزایش یافت. 
در کنار گزارش این اداره ی استخباراتی، هزارها سند افشاشده 
توسط ویکی لیکس نشان می دهند که ایاالت متحده از فساد 
بی حد و مرز و احتمال بازگشت افغانستان به حکومت قبیله ای 

آگاه بوده  است. 
اسناد ویکی لیکس نشان  می دهند که از سفارت امریکا نامه هایی 
تبادله شده اند که در آن ها بر ناکامی افغانستان در تأسیس یک 
جدی  موانع  از  یکی  است.  شده  تأکید  کارامد  مرکزی  دولت 
در  است.  قبایل  بزرگان  میان  نزاع  و  جنگ  تداوم  پیشرفت، 
این  در  امریکایی  دالر  میلیاردها  مداوم،  بی ظرفیتی  نتیجه ی 
کشور گم شده است. در این نامه ها گفته شده است که با خروج 
نیروهای ناتو، هرج و مرج آغاز خواهد شد، تا حدود زیادی شبیه 

جنگ های فرقه ای در عراق. 
ناظران بر این باور اند، این نوع گزارش ها معموال پیش از تصمیم 

گرفتن برای آوردن تغییرات عمده در پالیسی نشر می شوند. 
آیا چنین  این فکرند که  به  امریکایی ها  از جنگ،  با خستگی 
که  حالی  در  بود؟  خواهد  خوب  کشور  این  برای  معامله ا ی 
گروه های دیگر استدالل می کنند که پیش از مصرف پول برای 
مبارزه با تروریزم، ایاالت متحده باید زیربناهای آن کشور را 

اعمار نماید. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

این  که  کسانی  حتا  داریم.  دوست  ما  همه ی  را  افغانستان 
وطن را نمی پرستند و در عوضش قادر متعال را می پرستند، 
نیز این ملک را دوست دارند. شاید گاهی از خود بپرسید که 
عاشق  قدر  این  که  ماییم  تنها  جهان  مردمان  میان  از  چرا 
وطن خود هستیم. به نظر من، دالیل این عشق بسیار اند. 
است  این  است،  برجسته تر  آن چه  تمام دالیل،  میان  در  اما 
که این وطن برخالف دیگر جاهای دنیا، شگفتی زیاد دارد. 
یعنی هیچ نمی گذارد که شما شب بخوابید و صبح که بیدار 
شدید، دهان تان از تعجب یک کفش باز نماند. انتخابات که 
که  شنیده اید  حاال  تا  کشید.  قرن طول  یک  یادتان هست. 
صندوق رای در کدام مملکت اسم مستعار داشته باشد، آن 
هم گوسفند؟ پیش از انتخابات هم البته شگفتی کم نداشتیم. 
تصور کنید که یکی آمده و می گوید، دنبال »آرِد استخوان« 
به دل تان وحی  و  نگاهی می کنید  او  آدم است. شما طرف 
ناراضی ام.  برادر  است،  من  برادر  این  آها!  که  می افتد 
می خواهد استخوان های مرا ببرد و آرد کند و فطیر استخوان 
بپزد. در کجای دنیا شما دیده اید که یک نفر خرسی را که بر 
شکمش نشسته و قصد دارد روده اش را بیرون بیاورد، برادر 
خود بگوید؟ از آن طرف، وقتی که مردمان جهان در باره ی 
می زنند،  حرف  فرهنگش  و  زبان  و  خود  کشور  پیشینه ی 
همین چند صد سال پیش یادشان می آید و زیاد عالقه نشان 
نمی دهند که بسیار دور بروند. نوبت به ما که رسید  می گوییم، 
آن سیبی که حضرت آدم و حوا خوردند، از قندهار به بهشت 
رفته بود. همین چند روز پیش یکی از قاضیان محترم این 
ملک به زنی که شکایت کرده بود سرش تجاوز شده، راه حل 
یعنی  می کشتی.  را  خودت  باید  تو  گفت  داد؛  نشان  جالبی 
بکشید که  را  هر وقت کسی سر شما ستمی کرد، خودتان 
آن بی چاره ی ستم گر از شر تان خالص شود. راستی، ستم گر 
گفتم پاکستان یادم آمد. افغان ها معموال در تشخیص دوست 
که  وقتی  خاطر،  به همین  ندارند.  خوبی  سلیقه ی  دشمن  و 
شیشه های  شدند،  عصبانی  فرانسوی  کارتونیست های  سر 
خود  کشور  پولیس  به  یا  می شکنند،  را  کابل  مردم  تاکسی 
فحش می دهند. اما همین مردم در مورد پاکستان تشخیص 
از  باد  درستی داده اند. خوب، کرگدن هم می بود، می فهمید 
کجا می آید. حاال که همه به درستی فهمیده اند که پاکستان 
این  افغانستان است، بزرگان مملکت به  دشمن شماره یک 
نتیجه رسیده اند که پس اگر این طور است، بیایید دانشجویان 
خود را به آن جا بفرستیم که خوب تربیه شوند و برگردند و 
مصدر خدمت برای افغانستان شوند. به این می ماند که قوطی 
نصوار خود را به دشمن خود بدهید و خود تان تشناب بروید 
و قبل از رفتن به او بگویید: »من بروم رفع حوایج کنم، شما 
لطف کنید این قوطی را در دیگی که سر منقل گذاشته ام و 

در آن شوربا می جوشد، خالی نکنید«.

وطن عشق تو 

انتحارم

Examiner :منبع
برگردان: جواد زاولستانی 

سیاست مداران امریکایی واقعیت هایی را که در گزارش اداره ی ارزیابی استخبارات ملی 
بازتاب یافته است، نادیده می گیرند. این گزارش ها نتیجه گیری می کنند که افغانستان 
هیچ گاهی در منطقه نمی تواند روی پای خودش بایستد و نهادهای امنیتی آن پایدار شوند. 
گروه های تروریستی از این وضعیت به خوبی آگاه  اند. سیاست مداران امریکایی به شکل 
احمقانه ای، بر پیش راندن ماشین جنگ ایاالت متحده تأکید دارند و تالش می کنند که 
مالیات دهندگان را به این باور برسانند که ماجراجویی آنان در خاور میانه، یک سیاست 
هدف  شکست  نشان دهنده ی  کشورها  این  عینی  واقعیت های  اما  است.  موفق  و  پویا 
آنان اند. برندگان این وضعیت اما سیاست مداران فاسدی اند که با پول مالیات دهندگان 

امریکایی، حساب های بانکی شان را پر می کنند. 
گزارش  اداره ی ارزیابی استخبارات ملی اعتراف می کند که حتا بعد از امضای موافقت نامه  ی 
دوجانبه ی امنیتی و حتا اگر ایاالت متحده ساالنه 8 میلیارد دالر به این کشور کمک کند، 

احتمال این که طالبان کنترول افغانستان را به دست گیرند، زیاد است. 
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بگو مگو از

در جست وجوگر گوگل نوشتم، »من چرا این قدر احمقم؟«  
وقتی این جمله را می نوشتم، هیستوری گوگل برای این که 
کارم را آسان کند، فهرستی از جمالت کمابیش مشابه را 
قرار:  این  به  بودند.  شده  قبال جست وجو  که  کرد  نمایان 
من چرا این قدر تپلم؟، من چرا این قدر بدبختم؟  من چرا این قدر تنهام؟ من چرا این قدر 
بدشانسم؟  من چرا این قدر زشتم؟  من چرا اینقدر بی پولم؟ من چرا این جوریم؟  من چرا 

اینجام؟
چرا ما سوال می کنیم؟ چرا از گوگل سوال می کنیم؟ من سوالم را پرسیدم، چون از احمق 
بودنم به تنگ آمده ام . از گوگل پرسیدم، خب، چون احمقم. دیگران چاق اند، زشت اند، 
بدبخت اند، تنها اند و... اما چرا جواب خود را در گوگل جست وجو می کنند؟ چون آن ها 
نیز به تنگ آمده اند. این پرسش های هول ناک، چنان آن ها را مستأصل و بیچاره کرده اند 

که همه جا دنبال پاسخ می گردند.
خوش بختی بزرگی خواهد بود اگر پیش از آن که مشتی خاک سرد دهان ما را پرکند، به 

جواب سوال های خود برسیم.

می گویند، تعدادی از جسم ها که قامت می کشند، رنگ 
با  را  ارتباط  امتناع  و کالن می شوند،  ریشه می گیرند  و 
خود دارند. وجود آنان، قامت، رنگ، ریشه و حضورشان در 

زمین خدا مایه ی ننگ به حساب می آید.
یک حکم کلی می گوید: »امتناع از ارتباط، مقصر فاجعه است.« این حکم عصاره و 
جوهره ی هستی این موجودات است. این موجودات با آمدن شان حصار و دیوار  بلندی 
را با خود می آورند که دیگران را از ارتباط برقرار کردن مانع می شود. قدیمی ها عقیده 
داشتند که از »جذامیان« باید دور باشیم تا جذام نگیریم. این دسته اما از جذامیان نیز 

بدتر اند.
به تعبیری می توان گفت، زندگی برای بعضی ها هیچ گاه اندازه ی تن شان نمی شود. نه 
این که تن شان از زندگی بسیار بزرگ است، بلکه تن شان نسبت به زندگی بسیار حقیر 
و کوچک است. این حقارت نوعی مشروعیت کشتار را در حق این موجودات فراهم 
می کند. البته تصور نشود که این حقارت ذاتی است، نه اصال. بلکه این حقارت را آن 

دیگران در حق خود شان روا می دارند و حتا جغرافیا مایه ی حقارت می شود.
تصور کنید وقتی مذهب، نژاد، قبیله و جغرافیا مایه ی تحقیر و عامل کشتار و خلق فاجعه 
باشد، ارتباط چه دشوار می شود. بن بست ارتباط. من شخصا از این دسته موجوداتم. چه 
در تاریخ و چه حاال با مشکل ارتباط روبه رو هستم. چیزهایی هستند که مایه ی تحقیرم 
می شوند. مثال همین قیافه ی نحسم. جغرافیا و نژادی که با آن و در آن متولد شده ام 
و باور مذهبی ای که به من داده شده است، همگی به بن بست ارتباط کمک کرده اند.

من تقصیر فجایع را به دوش »ارتباط« می اندازم. امتناع از ارتباط حتا سبب شده است 
که به من و امثال من دختر ندهند که او از نژاد پاک، برتر و بزرگ و من ناف سگم. 
المذهب! انتخاب جغرافیا، نژاد، عقیده ی مذهبی و قبیله در اختیار من نبود. من بی اختیار 

چنین شدم و اگر بتوانم چون خیاطی خودم بدوزم و ببافم، به اندازه ی تنم می دوزم.

به همکارانم در ارگ ریاست جمهوری،
معین  با  جمهور  رییس  مالقات  تصاویر  و  ویدیو  امروز 
مالقات  دیدم.  رسانه ها  از  را  چین  خارجه ی  وزارت 
در  نشر  قابل  وزارت،  معین یک  با  رییس جمهور  یک 
از نقطه نظر تشریفات، پایین رتبه ترین مقام یک کشور که یک  مطبوعات نیست. 
رییس جمهور می تواند همراهش ببیند و جریان مالقات تشریفاتی و رسانه ای شود، 
شمول  به  کشور ها،  مقام های  سایر  با  می تواند  جمهور  رییس  است.  خارجه  وزیر 
سفیر ها هم ببیند، ولی این مالقات ها نمی توانند تشریفاتی و مطبوعاتی باشند. این 

فقط یک مشوره ی مفت است.

دالالن سفارت پاکستان
امروز از ساعت هشت تا ساعت یک بعدازظهر در صف، 
منتظر گرفتن ویزه ی پاکستان نشستم؛ اما موفق نشدم. 
را  کار  سفارت،  این  دروازه ی  دالالن  و  کمیشن کاران 

برای مراجعان ویزه دشوار کرده  اند.
را به عنوان منبع درآمد تعریف  این کار  نان می خورند و  این راه  از  افرادی که  از 
کرده اند، تا سربازان پولیس بخش امنیتی این سفارت و ابلق پوشان مستقر در آن جا، 
همه دالل اند. امروز چندین بار نوبتم را دالالن گرفتند و  افرادشان را پیش کشیدند. 

تا نوبت به من رسید، وقت تمام شد و دروازه ها را بستند و کار تعطیل شد.
می آیند  سفارت  به  کردند،  پیدا  نظر  اختالف  خود  بین  در  که  دالالن  و  سربازان 
آن طرف،  از  دیگر.  بهانه های  یا  است.  بی نظمی  کن  بسته  که  می کنند  شکایت  و 
پاکستانی پشت میز هم بر شهروندان پوزخند زده و می بندد. افرادی که از شش صبح 

تا یک منتظر مانده، مجبورا فردا باید عین برنامه را دنبال و تحمل کنند.
کمیشن این نوبت گرفتن و اخذ ویزه چنان بلند است که مجبورا باید منتظر ماند. 
جلو  چشمم مردی از کنار صف پیر مردی را که در ظاهر آشنایش بود، صدا کرد و 
گفت، هزار افغانی بده که نفر تو را صدا کند. وی پذیرفت و دو دقیقه نگذشت که 

نوبتش رسید و از وسط صف رفت و کار ش را انجام داد.
باز ما از پاکستانی ها و  ایرانی ها شکایت داریم؛ در حالی که سربازان و هم شهریان 
خود ما بر ما دوکان داللی و تجارت باز کرده اند. کسی هم نیست که بپرسد چه 

و چرا.
مردی کهن سال که تازه از پشاور برگشته بود و خانمش در شفاخانه  ای در پشاور به 
سر می برد، بارها التماس کرد تا به وی نوبت و اولویت داده شود؛ اما نه دل رحم در 
مراجعان بود و نه سربازان و دالالن با وی مدارا کردند. بسیار جای افسوس است و 
هر باری که در چنین صف ها و انتظارات به ادارات مراجعه کنیم، جز  تحقیر، توهین، 

ناراحتی و لعنت خواندن چیزی نمی بینیم.

Khalil Farzam

Hamid Fidel

Waheed Omer

 جلیل تجلیل







موقعیت    1 0 این  در   
با روان شناسان دوست باشید

جدا از مواقعی که هرکدام از ما دچار مشکل می شویم 
مشاور  یا  روان شناس  با  تا  می کنیم  نیاز  احساس  و 
او بهره مند  از کمک های تخصصی  تماس گرفته و 
شویم، آیا موقعیت هایی وجود دارند که بهتر است در 
راستای پیش گیری از بروز مشکالت، قرار مالقاتی با 
روان شناس داشته باشیم یا با شرکت در کارگاه های 

آموزشی، سطح اطالعات خود را باال ببریم.
به  که  را  موقعیتی  ده  تا  داریم  این مطلب قصد  در 
صورت معمول مراجعه به روان شناس می تواند از بروز 
مشکالت تا حد زیادی جلوگیری کند و در رابطه با 
کنیم.  معرفی  شما  به  کند ،  کمک  موضوعات  این 
این موقعیت ها به خودی خود  این نکته که  با ذکر 
آسیب رسان نیستند و مراجعه به روان شناس در این 
بروز  از  پیش گیری  منظور  به  همه  از  بیش  شرایط 

مشکالت بعدی است.
1- بلوغ و دوران نوجوانی

این که فرزندتان در سن بلوغ باشد یا خودتان در حال 
طی کردن این دوران حساس هستید، تفاوتی ندارد. 
کسب اطالعات درست و کامل در رابطه با این دوران 
می تواند کمک بزرگی برای شما باشد و احتمال بروز  

مشکل را کاهش دهد.
2- شکست در روابط صمیمانه

هر  در  زندگی  در  ما  که  زمانی  در  کلی  صورت  به 
زمینه ای دچار شکست می شویم، نیاز به کمک داریم 
تا بتوانیم خودمان را پیدا کنیم و به بازسازی دوباره ی 
روابط  در  شکست  شاید  اما  بپردازیم.  خود  زندگی 
اصطالح شکست عشقی حساسیت  به  و  صمیمانه 

بیش تری دارد.
باشیم،  داشته  توجه  آن  به  باید  که  مهمی  نکته ی 
بروز  احتمال  بتواند  که  است  مهارت هایی  یادگیری 
بروز  در صورت  یا  دهد  کاهش  ما  برای  را  شکست 

چنین اتفاقاتی، آسیب پذیری ما را کم کند.
3- انتخاب همسر

ترجیح  که  افرادی  تعداد  روزها  این  خوش بختانه 
تجربه ی  از  همسر  انتخاب  زمینه ی  در  می دهند 
مشاوران و روان شناسان استفاده کنند، رو به افزایش 
است. نکته ی مهمی که بد نیست بدانید، این است 
که  همسر  انتخاب  کارگاه های  در  شرکت  برای  که 
توسط برخی متخصصان برگزار می شود، الزم نیست 
شما نامزد کرده یا مورد خاصی را برای ازدواج درنظر 
گرفته باشید، بلکه می توانید پیش از ورود به بحث 
انتخاب همسر، با شرکت در این برنامه های آموزشی، 
با معیارهایی که الزم است در نظر داشته باشید، آشنا 

شوید.
4- آغاز زندگی مشترک

دشواری  موقعیت های  از  یکی  مشترک،  زندگی  آغاز 
است که الزم است هر فردی در این زمینه اطالعات 
کافی به دست آورد. آشنایی زنان از دنیای مردان و 
نیز برعکس، از مهم ترین موضوعاتی است که الزم 
است همسران جوان در آن زمینه اطالعاتی به دست 
آورند. یادمان باشد، درصد زیادی از اختالفات زناشویی 
جنس  ویژگی های  با  همسران  ناآشنایی  خاطر  به 
مقابل و البته آشنانبودن با مهارت های مورد نیاز در 
زندگی مشترک است. البته یکی دیگر از ضرورت های 
در  مهارت های الزم  با  آشنایی  زندگی مشترک،  آغاز 

زمینه ی روابط جنسی است.
5- بچه دار شدن و فرزندپروری

تربیت فرزند در این دوران می تواند دشواری های زیادی 
از بچه دار شدن رابطه ی  داشته باشد. از طرفی، بعد 
نداشتن  آشنایی  می شود.  نوسان  دچار  نیز  همسران 
رابطه ی همسران  در  آمده  پیش  مدیریت مسایل  با 
فرزندپروری،  مهارت های  از  نداشتن  آگاهی  البته  و 
می تواند تجربه ی شیرین بچه دار شدن را به تجربه ای 
باشد،  یادمان  کند.  تبدیل  ناراحت کننده  و  استرس زا 
صرف انرژی برای آشنایی با مهارت های فرزندپروری 
نیز  آن  نتیجه ی  البته  که  است  سرمایه گذاری  یک 

خیلی زود نمایان خواهد شد.
6- انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل

آشناشدن با استعدادها و توان مندی های فردی یکی 
در  می تواند  شغلی  مشاوره های  که  است  اهدافی  از 
شغل  انتخاب  در  اول  قدم  البته  بگذارد.  فرد  اختیار 
مکتب  در  تحصیلی  رشته ی  صحیح  انتخاب  شاید 
و سپس دانشگاه باشد. با توجه به افزایش و فراوانی 
توانایی های  و  تمایل  که  اهمیتی  البته  و  رشته ها 
از  گرفتن  بهره  دارد،  عهده  بر  زمینه  این  در  فردی 
انتخاب  تا  کند  کمک  می تواند  روان شناسان  دانش 

بهتری داشته باشیم.
7- به سوگ نشستن نزدیکان

یکی  داغ دیدگی،  تجربه ی  و  نزدیکان  دادن  از دست 
استفاده  است.  زندگی  دشوار  موقعیت های  از  دیگر 
این موقعیت های دشوار  در  از تجربه ی متخصصان 
می تواند کمک کند تا بهتر از این مرحله عبور کنید و 
عوارض کمتری را تجربه کنیم. توجه داشته باشید که 
غمگین شدن ولو به صورتی بسیار شدید، به خودی 
نمی شود،  تلقی  مشکل  روان شناختی  نظر  از  خود 
و  سوگ  دوره ی  شدن  طوالنی  نمونه،  برای  بلکه 

باورهاست که می تواند نشان دهنده ی  تغییرات نظام 
لزوم مشاوره با روان شناسی باشد.
8- تغییرات میان سالی

در  که  است  تغییراتی  با  همراه  میان سالی  دوران 
صحیح،  مدیریتی  شیوه های  بستن  کار  به  صورت 
می تواند عوارضی را به دنبال داشته و سالمت روان را 
با مخاطراتی رو به رو سازد. به صورت معمول، بسیاری 
از افراد در این دوره ی سنی تصور می کنند دیگر به 
تمامی  از عهده ی  باید خودشان  که  رسیده اند  سنی 
مسایل برآمده و از دیگران و به ویژه جوان ترها کمک 
داشته  توجه  نکته  این  به  است  خوب  اما  نگیرند. 
از تغییرات این دوران، خود  باشیم که آگاهی یافتن 
قدم بسیار مهمی در پیش گیری از مشکالت احتمالی 

است.
9- ازدواج فرزندان

به  ازدواج  و  همسر  انتخاب  زمان  در  جوانان  این که 
پذیرفته  امر  زیادی  حد  تا  کنند،  مراجعه  روان شناس 
نظر  به  که  است  این  واقعیت  اما  است؛  شده ای 
والدین  تا  است  الزم  کار،  تکمیل  برای  می رسد 
از خدمات  آن ها  ازدواج  زمان  در  نیز  همسران جوان 
هر  از  بیش  را  نیاز  این  کنند.  استفاده  روان شناسی 
در  دخالت  بابت  خانواده ها  از  شکایت  آمار  چیزی 
زندگی همسران  نشان می دهد. در واقع در کشور ما 
از دالیل مهم طالق، دخالت خانواده ها عنوان  یکی 
می شود و چه بهتر که خانواده ها برای پیش گیری از 

بروز مشکل، از خدمات تخصصی بهره بگیرند.
10- طالق

فردی،  هر  برای  موقعیت ها  دشوارترین  از  یکی 
می تواند زمانی باشد که زندگی مشترک او به شکست 
از  می تواند  روان شناسی  خدمات  هرچند  می انجامد. 
بروز بسیاری از طالق ها، به شرط استفاده ی صحیح 
و به هنگام از این خدمات جلوگیری کند؛ اما به هر 
نکته ی  اجتناب ناپذیرند.  از طالق ها  بخشی  صورت، 
مهم این است که طالق اگرچه به معنای پایان یافتن 
افراد  فردی  زندگی  پایان  اما  است؛  مشترک  زندگی 
نیست و آن ها حق دارند بعد از طالق نیز از زندگی 
زندگی  برای  دیگری  انتخاب های  و  ببرند   لذت  خود 
برهه ی  در  می تواند  روان شناسی  باشند.  داشته  خود 
حساس بعد از طالق، از بروز مشکالت جلوگیری کند  
و به افراد کمک کند تا بهتر با این شرایط دشوار کنار 
داشته  تازه ای  برنامه ریزی  خود  زندگی  برای  و  بیایند 

باشند.
 )برترین ها(
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نیمار: با مسی و سوارز 
هماهنگ تر خواهم شد

یحیی توره: 
سال ها منتظر این جام بودم

انریکه: قهرمان اللیگا 
هفته ی آخر مشخص می شود

بانوی پیر با ۴ دست 
جلو رفتن پوگبا را می  گیرد!

از  پس  عاج  عاج  ساحل  ملي  تیم  هافبک  توره،  یحیي 
به  آفریقا  ملت هاي  جام  در  کشورش  ملي  تیم  قهرماني 
در  که  عاج  ساحل  پرداخت.  تیمش  عملکرد  از  تمجید 
در  داشتند،  شرکت  اخیر  سال   9 در  فاینل شان  سومین 
را  غنا  پنالتی موفق شدند حریف خود  در ضربات  نهایت 

شکست داده و قهرمان شوند.
باشگاهی  تیم  با  »وقتی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  توره 
ملی  تیم  با  ولی  است،  فوق العاده  می شوید،  قهرمان 
باورنکردنی است. نمی دانم چند سال است که منتظر این 
فوق العاده  آن  کسب  کاپیتان،  عنوان  به  و  هستم  عنوان 
بود. امروز شانس با ما یار بود. خیلی خوش حالم. در فاینل 
دو اشتباه کردم که قبولش برایم خیلی سخت بود. امروز 
عالی بود. استرس بسیار باالیی به خاطر پنالتی ها داشتیم. 
باید به کوپا بری تبریک بگویم. او به ما استحکام و قدرت 
واقعی را نشان داد. بدون مربی ما هیچ چیزی نمی بردیم. 

او فوتبال آفریقا را خیلی خوب می شناسد«.

لوییس انریکه، سرمربي بارسلونا پس از پیروزي تیمش مقابل 
اتلتیک بیلبائو و کاهش اختالف امتیازات در صدر جدول با 
ریال، عنوان کرد که رقابت اللیگا به هفته هاي آخر خواهد 
بارسلونا یک شنبه شب موفق شد پیروزی دلچسبی  کشید. 
مقابل بیلبائو به دست آورد و با نتیجه 5-2 در سن مامس، 

این تیم را شکست دهد. 
بازی  و  بود  خوبی  گفت: »شب  خبرنگاران  جمع  در  انریکه 
خوبی دیدیم، ولی در طول فصل، اتفاقات عجیبی رخ خواهد 
این  دارند.  پایین  و  باال  تیم ها  همه ی  فصل،  طول  در  داد. 
جام به دست باثبات ترین تیم خواهد رسید ولی تا روز آخر 
مشخص نخواهد شد. بنابراین ممکن است پایان غم انگیزی 
داشته باشد. باید برای هر شرایطی آماده باشیم. بارسا از روز 
نیستند.  ربات  و  ماشین  بازیکنان  است.  بوده  اول همینطور 
اشتباه  ما  همه ی  می کنند.  افت  گاهی  و  بهترند  گاهی 
می کنیم. همیشه می خواستم بهترین نمایش و عملکرد را از 

خودمان به جا بگذاریم«.

به حفظ  تورینی ها مصمم  اعالم شد  آن که  از  بعد  روز  یک 
»پل پوگبا« هستند، روزنامه ی ورزشی توتو اسپرت، گزارشی 
تحت  مقاله ای  در  نشریه  این  کرد.  منتشر  زمینه  همین  در 
عنوان »بانوی پیر )یوونتوس( با 4 دست جلو  رفتن پوگبا را 
می گیرد!« عنوان کرد، تورینی های تمام امکانات و پتانسیل 
موجود خود را صرف نگه داشتن ستاره ی 21 ساله و ملی پوش 

فرانسوی کرده اند. 
 2019 سال  تا  کالچو  مطرح  تیم  با  پوگبا  افزود:  نشریه  این 
بزرگ  تیم  چند  جدی  توجه  مورد  اکنون  هم  و  دارد  قرارداد 
مسئوالن  حال  این  با  است.  مادرید  ریال  جمله  از  اروپایی 
تورین می دانند هر چه به تابستان نزدیک تر شوند، باید فشار 

زیادی را برای حفظ این ستاره ی متحمل شوند.
افزایش  با  می خواهد  تورین  نشریه،  این  گزارش  براساس 
حقوق سالیانه ی 10 میلیون یورویی، گامی کامال جدی در 

راه حفظ پدیده ی خویش بردار د.

نیمار، ستاره ی بارسلونا به تمجید از خط حمله ي قدرت مند 
لیونل  پرداخت.  بیلبائو  مقابل   2-5 پیروزي  از  پس  تیمش 
هماهنگ  یک دیگر  کنار  در  به خوبی  نیمار  و  سوارز  مسی، 
نیمار  شدند.  گولزنی  به  موفق  گذشته  روز   3 هر  و  شده اند 
معتقد است که این 3 ستاره ی آمریکای جنوبی، قادر هستند 

دستاوردهای بزرگی در کنار یک دیگر کسب کنند.
او گفت: »به نظرم ما غیرقابل توقف نیستیم ولی خیلی به 
تیم کمک می کنیم. مطمئنم که بیش تر و بیش تر خواهیم 
به  باید  ولی  پیش می رویم،  بهتر خواهیم شد. خوب  و  برد 
همین روند ادامه دهیم. از عملکرد فعلی مان در زمین خیلی 
خوش حال هستم. هنوز بازی های زیادی باقی مانده است و 
این فصل خیلی طوالنی است. ولی خیلی خوش حالیم که 
در کنار صدرنشین قرار داریم. حاال باید بیش از پیش متمرکز 

باشیم. باید در زمین خوب کار کنیم، مثل امروز«.

موراتی: مانچینی می تواند
 اینتر را از بحران خارج کند

بارسلونا از مرز 100 گول گذر کرد

بارتومئو: اتلتیکو بازهم شانس اول قهرمانی است

آغاز مذاکرات تمدید قرارداد دخیا با یونایتد

موراتی: به مانچینی اعتماد کامل دارم

انریکه: 
مربی مسی بودن، یک امتیاز است

دی ماریا: مسی مشکلی 
برای کار با مورینیو ندارد

موراتا: چیزهای زیادی از ته وز یاد گرفتم

هامان: لواندوفسکی بهترین شماره 9 دنیاست

ونگر: واکنش مناسبی به شکست نشان می دهیم

مورینیو: ایوانوویچ 
از بهترین  خرید های  چلسی  است

اینتر،  باشگاه  سابق  رییس  موراتي،  ماسیمو 
معتقد است که روبرتو مانچیني مي تواند این 
تیم را از شرایط  دشوار کنوني خارج کند. اینتر 
در حال حاضر در رتبه سیزدهم جدول سری 
با  که  است  موراتی  معتقد  اما  دارد؛  قرار    A 
هدایت مانچینی، نرآتزوری می تواند در پایان 

فصل رتبه بهتری کسب کند.
کسب  به  »باید  گفت:  خبرنگاران  به  او 
تیم  بازی  در سبک  بود.  امیدوار  بهتر  نتایج 

پیشرفت هایی حاصل شده ؛  اما ما واقعا انتظار 
باید  آیا  نداشتیم.  را  دشواری  فصل  چنین 
هم چنان به مانچینی اعتماد داشته باشیم؟ او 
 خوب کار کرده و در اولین مقطع حضورش در 
اینتر به موفقیت هایی رسیده است. من به او 
اطمینان دارم.  او با موانعی جدی روبه رو است؛ 
اما می تواند خودش را ثابت کند. او قبال هم 
به من ثابت کرده که چقدر  اینتر برایش مهم 

است«.

با 5 گولي که بارسا دیروز به اتلتیک بیلبائو 
همه ی  در  خود  گول هاي  مجموع  زد، 
رقابت هاي این فصل را به 102 رساند. بارسا 
با درخشش مسی که یک گول زد و روی سه 
گول دیگر نقش اصلی را ایفا کرد، موفق شد 
بیلبائو را شکست داده  اتلتیک  میزبان خود 
زمین  در  نشدن  پیروز  طلسم  سال   4 به  و 

اتلتیک پایان دهد. 
رقابت های  همه ی  در  گول،   5 این  با  بارسا 
آماری  است.  زده  گول   102 فصل  این 
فوق العاده از شاگردان انریکه که به روزهای 
با  بارسلونا در اللیگا  بازگشته اند.  خوب خود 
زدن 62 گول، پایین تر از ریال مادرید 70 گوله 

قرار دارد. 

رییس باشگاه بارسلونا معتقد است که اتلتیکو 
داد،  ارائه  ریال  مقابل  که  نمایشي  با  مادرید 
محسوب  اللیگا  در  قهرماني  اول  شانس 
مي شود. بارسلونا یک شنبه شب موفق شد در 
زمین اتلتیک بیلبائو با نتیجه ی پر گول 2-5 
به برتری دست یافته و به یک امتیازی ریال 

مادرید برسد.
بارسلونا،  باشگاه  رییس  بارتومئو  ماریا  جوزپ 
در پایان بازی به خبرنگاران گفت: »سه امتیاز 
بسیار مهمی بود و این برد با ارائه یک بازی 
امتیازی  یک  به  حاال  شد.  حاصل  درخشان 
امیدوارتر  آینده  روزهای  به  و  رسیده ایم  ریال 
خوبی  بسیار  سال  می تواند  امسال،  شدیم. 

برای ما باشد«.
بارتومئو در مورد نمایش مسی گفت: »مسی 
داد  نشان  و  داشت  نقش  گول ها  همه  روی 
بهترین بازیکن دنیاست. او مهره ی فوق العاده 
تعیین کننده ای است. به کمک او، به تدریج به 
فرم همیشگی مان نزدیک می شویم«. بارتومئو 
در مورد پیروزی پرگول اتلتیکو بر ریال گفت: 
»اتلتیکو امسال هم شانس اول قهرمانی در 
اللیگاست. آن ها را به خوبی می شناسم. در 
سه بازی اخیر، شکستشان داده ایم اما در بازی 
آخر اللیگا باید به زمین این تیم برویم. بازی 
دشواری خواهد شد. فصلی طوالنی در پیش 

است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد«.

برنامه هاي دیوید دخیا  خورخه مندس، مدیر 
قرارداد  تمدید  براي  مذاکرات  که  کرد  تأیید 
بین دیوید و منچستریونایتد آغاز شده است. 
ریال مادرید به شدت دنبال جذب دخیا است 
و منچستریونایتد خطر را حس کرده و قصد 
که  را  قرارادادش  او،  حقوق  باالبردن  با  دارد 
کند.  تمدید  دارد،  اعتبار   2016 تابستان  تا 
به  دخیا  با  ریال  که  می شد  گفته  پیش تر 
هستند  منتظر  و  رسیده اند  کتبی  توافق 
او  ساله،   24 دروازه بان  قرارداد  پایان  از  پس 
 ، مندس  حال،  این  با  بگیرند.  خدمت  به  را 

رسیدن به هرگونه توافقی را تکذیب کرد و 
یونایتد در حال مذاکره برای  با  او  گفت که 

تمدید است. 
مادرید  ریال  با  توافقی  که  »این  گفت:  او 
حاصل شده درست نیست. من برای تمدید 
با منچستریونایتد در حال مذاکره  قراردادش 
هستم. ما هنوز هیچ چیزی امضا نکرده ایم. 
چیزی  چه  که  می گیرند  تصمیم  بازیکنان 
نظر  به  و  دارد  وجود  مذاکراتی  می خواهند. 
هنوز  ولی  داشت،  خواهد  ادامه  که  می رسد 

چیزی امضا نشده است«.

ماسیمانو موراتي، مدیر افتخاري اینتر عنوان 
مي تواند  مانچیني  است  مطمئن  که  کرد 
چنین  انتظار  و  دهد  تغییر  را  اینتر  شرایط 
فصل سختي را نداشته است. در زمان ریاست 
افتخارات  اینتر  همراه  به  مانچینی  موراتی، 
زیادی کسب کرد و 3 بار موفق شد قهرمان 
اسکودتو شود. یک شنبه شب اینتر پس از 3 
شکست متوالی، موفق شد 3-0 پالرمو را از 
به  که  کرد  عنوان  موراتی  و  بردارد  رو  پیش 

مانچینی اعتماد کامل دارد. 
بهتر  نتیجه ی  برای یک  او گفت: »همیشه 
پیشرفت هایی  بازی  سبک  در  امیدواریم. 
حاصل شده است، ولی مسلما ما انتظار چنین 
فصل سختی را نداشتیم. آیا باید به مانچینی 
اولش در  او در دوره ی  باشیم؟  اعتماد داشته 
اینتر خیلی خوب کار کرد. من به او اعتماد 
دارم و او با چالش های سختی روبه رو خواهد 

شد. او نشان داده که سطح باالیی دارد«.

عنوان  بارسلونا  سرمربي  انریکه،  لوییس 
مسي  لیونل  با  کردن  کار  به  که  کرد 
اوایل  در  انریکه و مسی  افتخار مي کند. 
فصل به مشکل خورده بودند, ولی به نظر 
می رسد با شروع درخشش مسی مشکالت 
بین این دو حل شده است. مسی در سال 
تاثیر مستقیم  بارسا  جدید روی 13 گول 
ستاره ی  از  تمجید  به  انریکه  و  داشته 
آرجانتینی تیمش پرداخت. او گفت: »کار 

کردن با مسی و باقی بازیکنان تیم یک 
امتیاز برای من است. در طول فصل، هر 
لیگ،  قهرمان  دارد.  پایی  و  باال  تیمی 
داشته  بیش تری  ثبات  که  است  تیمی 
داشته  تمرکز  بیش تر  باید  حاال  باشد. 
باشیم و سعی کنیم بهتر و بهتر شویم 
ما در  که همین موضوع، کلید موفقیت 
طول فصل خواهد بود. در حال حاضر دوم 

هستیم و باید خود را باال بکشیم«.

منچستریونایتد،  هافبک  ماریا،  دي  آنخل 
براي  لیونل مسي مشکلي  که  است  معتقد 
کار کردن با ژوزه مورینیو  نخواهد داشت. به 
تازگی شایعاتی در مورد جدایی مسی از بارسا 
منتشر شد و گفته می شد که او  در صورت 
دی  رفت.  خواهد  چلسی  به  نوکمپ،  ترک 
ماریا که در ریال با مورینیو کار کرده و در تیم 
است،  هم بازی  مسی  با  هم  ملی  آرجانتین 
به  رفتن  در صورت  هموطنش  است  معتقد 
با  خوبی  می تواند  همکاری  استموفدربریج، 
آقای خاص داشته باشد؛ هرچند او انتظار دارد 

که مسی در بارسا بماند.  
دی ماریا به سایت فیفا گفت: »فکر نمی کنم 
مورینیو  با  کردن  کار  برای  مشکلی  مسی 
داشته باشد. البته فکر  نمی کنم لیو بخواهد 

بارسا را ترک کند. جدا شدن از باشگاهی که 
همه چیز به شما داده، دشوار است؛ جایی  که 

در آن پرورش پیدا کرده اید«. 
او هم چنین مسی و کریس رونالدو را با هم 
همین  همیشه  »من  گفت:  و  کرد  مقایسه 
متفاوت  بازیکنانی  کامال  آن ها  گفته ام؛  را 
دیدار،  هر  در  لیو  بازی  ویژگی های  هستند. 
پشت  و  ریز  دریبل های  کوتاه،  استارت های 
در  توپ  حفظ  و  بازیکن  چند  سر  گذاشتن 
فضاهای کوچک است.   بازی کریس بیش تر 
است؛  دور  راه  و شوت های  قدرت  مبنای  بر 
من  اگر  هستند.  متفاوت  بایکنانی  آن ها 
اهدا  توپ طال  جایزه ی  دو  بودم،  جای  فیفا 
رونالدو  و  رقابت مسی  برای  می کردم؛ یکی 

و یکی هم برای بقیه«. 

آلوارو موراتا، مهاجم جوان یوونتوس، از این که 
بازي  ته وز  کارلوس  مانند  بازیکني  کنار  در 

مي کند، ابراز  خشنودي کرد.  
یوونتوس شنبه شب توانست با گولزنی ته وز 
و موراتا، 3-1 میالن را از پیش رو  بردارد. ته وز 
با 14 گول در 21 دیدار، بهترین گولزن حال 
حاضر سری  A  است و موراتا تأکید کرد از  بازی 
در کنار این مهاجم باتجربه چیزهای زیادی یاد 
گرفته است. او به خبرنگاران گفت: »کارلوس 

یک الگوی خوب برای هر مهاجمی است. من 
چیزهای زیادی از او یاد  گرفتم. او یک قهرمان 
واقعی است؛ یک مهاجم در کالس جهانی. 
قدرتمند  بسیار  تکنیکی  جنبه  از  تنها  نه  او 
 است، بلکه کاریزمای فوق العاده ای هم دارد و 
می تواند عطش پیروزی و جنگندگی اش را به 
تیم منتقل  کند«. موراتا که در تابستان از ریال 
 ،A  به یوونتوس، در 17 دیدار این فصل سری

5 گول به ثمر رساند. 

با  بایرن مونیخ،  دتمار هامان، هافبک سابق 
لواندوفسکي، این ستاره ی  از روبرت  ستایش 
لهستاني را بهترین  شماره 9 دنیاي توصیف 
لواندوفسکی فصل گذشته در ترکیب  کرد.   
رقابت های  گولزن  بهترین  عنوان  دورتموند، 
این فصل  اما  آورد؛  به دست  را  لیگا   بوندس 
در ترکیب بایرن نتوانست انتظارات را برآورده 
کند و در 27  دیدار در همه ی رقابت ها، تنها 10 

گول برای باواریایی ها به ثمر رساند.  
که  است  معتقد  هامان  وجود،  این  با 
لواندوفسکی یکی از بهترین مهاجمان حال 

حاضر فوتبال اروپاست و  دلیل اصلی مشکالت 
دورتموند دراین فصل را ناشی از جدایی این 
بازیکن می داند.   او به اسکای گفت: »به نظر 
من، لواندوفسکی بهترین شماره 9 دنیاست. 
او ستاره ی سرنوشت ساز دورتموند  بود که به 
بایرن پیوست. او مهم ترین بازیکن دورتموند 
بود. اهمیت او برای دورتموند، بیش از اهمیت 
 رویس در حال حاضر است و همین طور بیش 
از گوتزه در زمان حضورش در وست فالن. برای 
نمی توان  دورتموند  برای  او  توصیف  اهمیت 

کلمه ای پیدا کرد«. 

آرسنال عنوان کرد که  آرسن ونگر، سرمربي 
 1-2 شکست  به  سریعي  واکنش  تیمش 
نشان  لندن  شمال  دربي  در  تاتنهام  مقابل 
 0-1 که  حالی  در  توپ چی ها  داد.  خواهد 
با دو گول هری کین در  افتاده بودند،  پیش 
نهایت شکستن خوردند و در رده ی پنجم باقی 
ماندند. آرسنال امروز به مصاف لسترسیتی در 
فرانسوی  سرمربی  و  رفت  خواهد  امیریتس 
به  سریعی  واکنش  تیمش  که  است  معتقد 

شکست مقابل تاتنهام نشان خواهد داد. 
او گفت: »اولین باری نیست که در یک بازی 
چه  که  می دانیم  ولی  می خوریم  شکست 
درس هایی باید از آن بازی بگیریم و واکنش 
است  کننده  ناراحت  دهیم.  نشان  سریعی 

اشتباهات  به سختی تالش کردیم ولی  زیرا 
از  زیادی  توپ های  داشتیم.  زیادی  تاکتیکی 
دست دادیم در نقاطی که می توانستیم تاتنهام 
را دچار مشکل کنیم. نکته خنده دار این است 
که هر موقع به یک سوم آن ها می رسیدیم، 
برسیم ولی خوب کار  به گول  می توانستیم 
انکار  را  آن  نمی توان  که  چیزی  نمی کردیم. 
کرد، شکست در دیدار مقابل تاتنهام است«. 

ونگر ادامه داد: »در مجموع راه طوالنی پیش 
روی ماست بنابراین باید ایمان داشته باشیم 
که می توانیم رو به جلو حرت کنیم و قدرت 
خود را با واکنش مناسب در دیدار سه شنبه 
نشان دهیم و سپس، باید ببینیم که در چه 

جایگاهی ایستاده ایم«.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي عنوان کرد که 
از  یکي  تیمش،  مدافع  ایوانوویچ،  برانیسالو 
است.  بوده  چلسي  تاریخ  خرید هاي  بهترین 
ایوانوویچ در دیدار مقابل استون ویال موفق 
ثمر  به  را  چلسی  بخش  پیروزی  گول  شد 
برساند. او همچنین گول های بسیار مهمی 
ثمر  به  حساس  لحظات  در  چلسی  برای 
رسانده است. مثل گولش مقابل لیورپول در 
لیگ  فاینل  در  یا  اتحادیه  جام  نهایی  نیمه 
با  مسکو  لوکوموتیو  از   2008 سال  او  اروپا. 
و حاال  پیوست  به چلسی  پوند  میلیون   10
مورینیو او را یکی از بهترین خرید های تاریخ 

باشگاه می داند. 

خرید های  بهترین  از  یکی  او  »آیا  گفت:  او 
می کنم.  فکر  اینطور  بله،  است؟  باشگاه 
پیوست  تیم  به  من  جدایی  از  پس  دقیقا 
دارد.  باشگاه  با  خوبی  خیلی  هماهنگی  و 
مهم  است.  بزرگ  قلبی  با  رقابتی  بسیار  او 
جان  مثل  امثالش  و  او  درباره ی  چیز  ترین 
تری یا گری کیهیل این است که ما بدون 
تیم  دهیم.  انجام  نمی توانیم  کاری  آن ها 
مدافع  یک  و  ادن هازارد  مثل  هنرمند  یک 
مثل برانیسالو است. ترکیب این دوست که 
یک تیم خوب را می سازد. هر مهاجمی در 
جهان با به ثمر رساندن چنین گولی افتخار 

می کرد. عالی بود«.
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اطالعات روز: پس از توشیح قانون ثبت احول نفوس، حلقات مخالف توزیع شناس نامه ی 
الکترونیکی، رییس جمهور را وادار کرده اند تا مانع توزیع این شناس نامه ها شود. راشد منگوری، 
عضو پیشین اداره ی توزیع شناس نامه  ی الکترونیکی دیروز با بیان این موضوع به طلوع  نیوز گفت: 
»بعد از توشیح قانون و سروصداها، شماری از افراد رییس جمهور را وادار کردند که به سرپرست 

وزارت داخله نامه بفرستد تا توزیع این شناس نامه ها را آغاز نکند«.
توزیع شناس نامه ی الکترونیکی برای تأمین امنیت، برگزاری انتخابات شفاف و حکومت داری 
خوب مهم خوانده شده است. قانون ثبت احوال نفوس دوماه پیش توشیح شد و در حال حاضر در 
جریده ی رسمی چاپ شده است؛ اما هنوز معلوم نیست توزیع شناس نامه ی الکترونیکی چه زمانی 
آغاز می شود.  مسئوالن اداره ی ثبت احوال نفوس در چند هفته ی اخیر همواره گفته اند، روند 
توزیع شناس نامه ی الکترونیکی به زودی آغاز می شود و نخستین شناس نامه  به رییس جمهور 
داده می شود؛ اما تا به  حال این کار نشده است. این در حالی  است که انتقادها در این مورد روز به روز 
در حال افزایش اند و شماری از اعضای مجلس حکومت را در این زمینه متهم به سهل انگاری 
سران  از  دیروز  مجلس  قانون  عملی شدن  از  نظارت  و  مرکزی  تفتیش  کمیسیون  می کنند. 
حکومت وحدت ملی خواستند که بیش از این توزیع شناس نامه ی الکترونیکی را به تأخیر نیدازند. 
عارف رحمانی، عضو این کمیسیون تأکید کرد که عدم توزیع شناس نامه ی الکترونیکی، جفای 
بزرگی در حق مردم است. رحمانی گفت، حکومت وحدت ملی، به ویژه جناحی از این حکومت، 
اراده ی سیاسی الزم برای توزیع شناس نامه  ی برقی ندارد. با این حال،  ریاست اجرایی کار توزیع 
شناس نامه ی الکترونیکی را مربوط به وزارت داخله دانسته است. معاون سخنگوی این ریاست 
دیروز ابراز امیدواری کرد که وزیر امور داخله توزیع شناس نامه ی الکترونکی را به زودی آغاز کند.

اطالعات روز: قرار است تمام شهروندان کابل از 
تا سال 2017 به طور 2۴  برق وارداتی ترکمنستان 
کابل  برق  شرکت  مسئوالن  شوند.  مستفید  ساعته 
دیروز با بیان این مطلب گفته اند، در سال های آینده 
وردک،  قندهار،  زابل،  غزنی،  والیت های  باشندگان 
ترکمنستان  وارداتی  برق  از  نیز  پکتیا  و  خوست 

مستفید می شوند.
اکنون برِق کابل 2۴ ساعته نیست و یک روز در میان 
تنظیم شده است. از سوی دیگر، شماری از باشندگان 
کابل می گویند، عدالت در توزیع برق پرچوی  نیز در 
نظر گرفته نمی شود. با این حال، وحیداهلل توحیدی، 
سخنگوی شرکت برق کابل به صدای امریکا گفت، 
نیازمندی  کنون  تا  زیاد،  تقاضای  دلیل  به  نهاد  این 

برق شهروندان کابل را رفع نتوانسته است. 
 ۸00 به  کابل  شهر  سرما  فصل  در  او،  گفته ی  به 
میگاوات و در فصل گرما به 5۸0 میگاوات برق نیاز 

دارد؛ اما ما توان عرضه ی ۳۸0 تا ۴15 میگاوات برق 
را داریم. سخنگوی شرکت برق کابل گفت، ساحات 
غیرپالنی در عرضه ی برق برای آنان مشکالت ایجاد 

کرده است.
به گفته ی او، مصرف برق ساحات غیرپالنی روز به روز 
گونه ی  به  خانواده ها  از  شماری  و  می یابد  افزایش 
اما  می گیرند.  برق  همسایگان شان  از  غیرقانونی 
توحیدی گفت که بر اساس یک برنامه، قرار است به 
ساحات پالنی و غیرپالنی شهر کابل برق مساویانه 
توزیع شود، ولی ابتدا به شفاخانه ها، ریاست جمهوری 

و ساحات دیپلماتیک اولویت می دهیم.
سخنگوی شرکت برق در ادامه افزود که جریان برق 
وارداتی ترکمنستان پرچوی برق را 55 درصد کاهش 
کارشناسان  و  شهروندان  حال،  این  با  داد.  خواهد 
ابراز  آینده  سال های  در  برق  عرضه ی  افزایش  از 
خوش بینی کرده اند؛ اما تأکید دارند، برای حل مشکل 

دایمی در این زمینه، باید بندهای برق در کشور ایجاد 
شوند.

نصب میترهای جدید
سنجش  دارند،  شکایت  شهروندان  از  شماری 
میترهای برق در خانه ها متفاوت است. یعنی در این 
در  و  خانه ها کم تر  از  برخی  در  برق  میترها مصرف 
شماری از خانه های دیگر بیش تر از حد مصرف شده  
می آید. یکی باشندگان کابل گفت، در یک ماه مصرف 

برقش ۳0 هزار افغانی آمده است.
با این حال، مسئوالن شرکت برق می گویند که برای 
دقت در سنجش صرفیه ی برق  مشتریان، میترهای 
این  در  آنان،  گفته ی  به  می شود.  نصب  دیجیتالی 
میترها مصرف برق به طور درست و معیاری سنجش 
این  از  کابل گفت،  برق  می شود. سخنگوی شرکت 
امریکایی  و  اروپایی  کشورهای  در  زیادتر  میترها 

استفاده می شود.

دخالت برخی حلقات، مانع توزیع 
شناس نامه ی الکترونیکی شده است

تا سال 2017 برِق تمام کابل 24 ساعته می شود

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       
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کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   


