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پنج ساعت درگیری در قلب پایتخت
حمله ی تروریسـتی بر وزارت مخابـرات 
با هفت کشته و هشت زخمی پایان یافت

صفحه ۲
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برای بسیاری از زنان در افغانستان، گفت وگوهای صلح میان ایاالت متحده و 
طالبان یادآور تاریک ترین روزهای زندگیشان است؛ دورانی که طالبان زنان را از 

حقوق اولیه ی شان محروم کرده بودند...

بانوی اول زنان افغانستان را 
گردهم جمع می کند
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ارتش پاکستان و گروه های جهادی افغانستان
طبق پالیسی های ارتش پاکستان، ای اس ای شاخه ی اطالعاتی این ارتش 

موظف شده بود تا روابط میان گروه های اسالم گرای افغان و...

عمق خون بار یک استراتیژی؛ انگیزه های 
حمایت پاکستان از طالبان چیست؟)۴(
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شرکت های  اضافه ستانی  و  پایین  خدمات  علیه  شهروندان  اعتراضی  کارزار 
مخابراتی که تا روزهای پیش در شبکه های اجتماعی ادامه داشت، اخیراً وارد فاز 

جدیدی شده است. در روزهای پسین سازماندهندگان این کارزار به...

از بلندگوی مساجد تا شهرهای دوردست: 
»اتـرا کجاسـت؟«
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پاکستان، ایران را به بی عملی در 
قبال مهاجمان حمله اخیر متهم کرد
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پافشاری بشار اسد بر اجرای 
توافق ها در مورد ادلب سوریه
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اعالم آمادگی منچستریونایتد 
برای فروش لوکاکو
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دی لیخت، حلقه مفقوده 
خط دفاعی بارسلونا

حمله ی تروریستی 
بر وزارت مخابرات؛ داعش 

شکست خورده است؟ 
حمله ی تروریستی دیروز به وزارت 
و  کشته  پنج  که  افغانستان  مخابرات 
عکسی  انتشار  با  گذاشت،  جا  بر  زخمی 
با  را  پرچم داعش  مهاجم که  آخرین  از 
خود داشت، به پایان رسید. حمله ای که 
مهاجم  یک  همراه  مواد  انفجار  با  ابتدا 
با  ساعت  پنج  حداقل  و  آغاز  انتحاری 
تیراندازی چهار مهاجم دیگر ادامه یافت. 
حمله به لحاظ زمانی و مکانی در یکی از 
مزدهم ترین ساعات و محالت شهرکابل 
گزارش  براساس  اما  گرفت،  صورت 
تلفات  افغانستان،  عامه  صحت  وزارت 
با  مقایسه  در  تروریستی  حمله ی  این 
حمالت مشابه در شهر پرجمعیت کابل 

اندک بود. 
درگیری  که  لحظاتی  در  طالبان 
مسلحانه ی مهاجمان با نیروهای امنیتی 
را  داشتن گروه شان  داشت، دست  ادامه 
پایان  از  پس  کردند.  رد  حمله  این  در 
حمله عکسی در شبکه های اجتماعی از 
محوطه ی وزارت مخابرات منتشرشد که 
نشان می داد آخرین مهاجم مسلح پس 
پا  از  امنیتی  نیروهای  توسط  که  این  از 
با  را  داعش  گروه  پرچم  است،  درآمده 

خود داشته است. 
کاخ  چندقدمی  در  دیروز  حمله ی 
صورت  افغانستان  جمهوری  ریاست 
صورت  به  داعش  که  هرچند  گرفت. 
را  دیروز  حمله ی  مسئولیت  رسمی 
برعهده نگرفته است، اما اگر پرچم داعش 
حمله ی  در  گروه  این  نقش  بر  دالی  را 
تروریستی دیروز بدانیم، این حمله حامل 
با  مبارزه  آینده ی  برای  مهمی  پیام های 

تروریزم در افغانستان است...

صفحه ۲



پیــش  داعــش  گــروه 
مراکــز  بــر  عمدتــا  ایــن  از 
گــروه  و  نظامــی  اهــداف  و 
ــتان  ــیعه در افغانس ــی ش مذهب
حملــه ی  می کردنــد.  حملــه 
مراکــز  از  یکــی  بــر  دیــروز 
ــدم  ــان در ق ــم غیرنظامی مزدح
از  نشــانه ای  می توانــد  اول 
تغییــر تاکتیــک ایــن گــروه 
ــتی  ــای تروریس ــرای فعالیت ه ب
قلمــداد شــود و ایــن تغییــر 
اعتراض هــای  بــر  می توانــد 
ــرد  ــه عملک ــبت ب ــی نس مردم
ــی  ــای امنیت ــت و نیروه حکوم

بیفزایــد. 
بحــث دوم اعــالم شکســت 
ــط  ــش توس ــت داع ــل از وق قب
ــوری  ــی، رییس جمه ــرف غن اش
افغانســتان اســت. غنــی حــدودا 
شکســت  از  قبــل  چهارمــاه 
داعــش در افغانســتان ســخن 
گفــت و بــه دنبــال آن یــک 
پولیــس  امنیتــی  گــزارش 
و  فعالیــت  بیان گــر  انترپــول 
ــن گــروه  تشــکیل چشــم گیر ای
افغانســتان  والیــت  چنــد  در 
و در محــورش ننگرهــار بــود. 
ــزارش بیشــتر  ــن گ براســاس ای
ــر  ــت زی ــزار تروریس ــج ه از پن
افغانســتان  در  داعــش  نــام 
ــا  ــرو ب ــن نی ــد و ای حضــور دارن
توجــه بــه بازی هــای امنیتــی و 
اســتخباراتی فزاینــده و پیچیــده 
بــرای  می توانــد  منطقــه  در 
افغانســتانی کــه در بی ثباتــی 
ســر  بــه  دوامــدار  سیاســی 
می بــرد، خطرنــاک و نگــران 

ــد.  ــده باش کنن
ــر  ــروز بیان گ ــه ی دی حمل
ایــن اســت کــه شکســت داعش 
و گروه هــای تروریســتی کــه 
می توانــد امنیــت در افغانســتان 
را بــا چالــش مواجــه کنــد، 
غیرواقع بینانــه  و  زودهنــگام 
اســت. درحالی کــه سرنوشــت 
تالش هــای صلــح بــا گــروه 
ــوز روشــن نیســت،  ــان هن طالب
بــر  می توانــد  رویــداد  ایــن 
توافقــی کــه میــان طالبــان 
مــورد  در  امریکایی هــا  و 
امریکایــی  نیروهــای  خــروج 
بخــورد،  رقــم  افغانســتان  از 
تاثیرگــذار باشــد. خــروج بــدون 
قیــد و شــرط در شــرایطی کــه 
ــتان  ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ــع  ــی دف ــا توانای ــام معن ــه تم ب
حمــالت و تجهیــزات کافــی 
گروه هــای  ســرکوب  بــرای 
ــدارد،  ــاوت را ن ــتی متف تروریس
تأثیــرات  دارای  و  خطرنــاک 

فرامــرزی اســت. 
کشــمکش  درحالی کــه 
ــر ســر جــدول زمانــی خــروج  ب
نیروهــای امریکایــی و چگونگــی 
ــان  ــن خــروج در دوحــه جری ای
ــد  دارد، حملــه ی دیــروز می توان
طرفیــن  دیگــر  بــار  یــک 
ارزیابــی  بــرای  را  گفت وگــو 
وضعیــت  از  واقع بینانه تــر 
و  تروریســتی  گروه هــای 
امنیتــی  نیروهــای  توانایــی 
در دفــع حمــالت تروریســتی 
فرابخوانــد. ســنجش واقع بینانــه 
ناتوانی هــا  چالش هــا،  از 
رهبــری،  توانایی هــای  و 
مســلکی و نظامــی نیروهــای 
راهــی  می توانــد  امنیتــی 
بــرای همــکاری و همســویی 
درازمــدت و واقعــی را بــرای 
ــاز کنــد و از تعــارض  طرفیــن ب
ــای  ــرحضور نیروه ــود برس موج
خارجــی در افغانســتان بکاهــد.
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اطالعـات روز: عمران خان، نخسـت وزیر 
پاکسـتان گفتـه اسـت کـه پـس از ایـن بـه 
حکومـت افغانسـتان در مورد برقـراری صلح 
در ایـن کشـور هیچ مشـوره نمی دهـد. آقای 
خـان همچنـان گفتـه اسـت کـه حکومـت 
افغانسـتان مشـوره های او را مداخلـه در امور 

داخلـی ایـن کشـور تلقـی می کند.
نخسـت وزیر پاکسـتان روز جمعـه )30 
حمـل( در منطقـه ی قبایلـی اورکـزی ایـن 
بـرای  اکنـون  او  کـه  اسـت  گفتـه  کشـور 
برقـراری صلـح در افغانسـتان تنهـا »دعـا« 

. می کنـد

اسـت  افـزوده  همچنـان  خـان  آقـای 
در صورتـی کـه صلـح در افغانسـتان تأمیـن 
شـود، فعالیت هـای تجارتی در پاکسـتان نیز 

می یابـد. افزایـش 
نخسـت وزیر  سـوی  از  اظهـارات  ایـن 
پاکسـتان در حالـی مطـرح شـده اسـت کـه 
گذشـته ی  سـال  حـوت   24 تاریـخ  بـه  او 
خورشـیدی در میـان مـردم قبایلـی باجـور 
در نزدیکـی مـرز با افغانسـتان گفتـه بود که 
بـه زودی صلـح در افغانسـتان برقـرار خواهد 
شـد و در آینـده ی نزدیـک حکومـت جدیـد 
در ایـن کشـور روی کار می آیـد کـه تمـام 

مـردم افغانسـتان را نمایندگـی خواهـد کرد.
بـه دنبـال آن، وزارت خارجـه ی کشـور 
را  کابـل  در  پاکسـتان  سـفارت  نماینـده ی 
در پیونـد بـه اظهـارات اخیـر عمـران خـان، 
»ایجـاد  بـر  مبنـی  پاکسـتان  نخسـت وزیر 
در  نزدیـک  آینـده ی  در  جدیـد  حکومـت 

بـود. کـرده  احضـار  افغانسـتان«، 
وزارت خارجـه به اظهارات خان شـدیدا 
اعتـراض و آن را مداخلـه ی صریـح در امـور 

داخلـی کشـور عنوان کـرده بود.
عمـران خـان بـه تاریـخ 16 حمـل نیـز 
بـر  بـه اظهـارات چنـد قبلـی خـود مبنـی 

ایجـاد حکومـت موقـت در افغانسـتان تأکید 
کـرده و گفتـه بـود کـه اظهاراتـش در مـورد 
افغانسـتان »مداخلـه نیسـت، یک مشـوره ی 

برادرانـه اسـت«.
وزارت خارجـه  ی کشـور یک بـار دیگـر 
خـان،  عمـران  اظهـارات  بـه  واکنـش  در 
سـفارت  مستشـار  پاکسـتان،  نخسـت وزیر 
و  کـرده  احضـار  را  کابـل  در  پاکسـتان 
گفته هـای عمـران خـان برگشـت بـه موضع 
پیشـین او دانسـت. ایـن وزارت همچنـان از 
مستشـار سـفارت پاکسـتان در کابـل در این 

مـورد وضاحـت خواسـته بـود. 

عمران خان: 
پس از این به حکومت افغانستان در مورد برقراری صلح مشوره نمی دهم

پنج ساعت درگیری در قلب پایتخت
حمله ی تروریستی بر وزارت مخابرات با هفت کشته و هشت زخمی پایان یافت

ــخن گوی وزارت  ــی، سـ ــرت رحیمـ ــات روز: نصـ اطالعـ
ـــه ی  ـــه در حمل ـــت ک ـــات روز گف ـــه اطالع ـــه روزنام ـــه ب داخل
مهاجمـــان مســـلح بـــر وزارت مخابـــرات و تکنالـــوژی 
معلوماتـــی هفـــت نفـــر بـــه شـــمول چهـــار غیرنظامـــی و 
ـــی  ـــر زخم ـــی دیگ ـــت غیرنظام ـــته و هش ـــی کش ـــه نظام س

شـــده اند.
ــه  ــخن گوی وزارت صحـــت عامـ ــار، سـ ــداهلل مایـ وحیـ
ـــش  ـــته و ش ـــر کش ـــه دو نف ـــن حمل ـــه در ای ـــد ک ـــا می گوی ام
نفـــر دیگـــر زخمـــی شـــده اند. آقـــای مایـــار بـــه روزنامـــه 
اطالعـــات روز گفـــت کـــه کشـــته و زخمی شـــدگان ایـــن 
رویـــداد همـــه غیرنظامـــی انـــد. آقـــای مایـــار همچنـــان 
ـــز  ـــه زن نی ـــده س ـــی ش ـــراد زخم ـــه در میـــان اف ـــت ک گف

ـــاملند. ش
ــوژی  ــرات و تکنالـ ــر مخابـ ــی، وزیـ ــهزادگل آریوبـ شـ
ـــته  ـــود نوش ـــر خ ـــمی توئیت ـــه ی رس ـــز در صفح ـــی نی معلومات
ـــه ی  ـــن وزارت در حمل ـــدان ای ـــن از کارمن ـــج ت ـــه پن ـــت ک اس

مهاجمـــان مســـلح کشـــته شـــده اند.
ــروز  ــت دیـ ــش از چاشـ ــاعت 11:40 پیـ ــی سـ حوالـ
ـــرات و  ـــر وزارت مخاب ـــاری در براب ـــل( انفج ـــنبه، 31 حم )ش

تکنالـــوژی معلوماتـــی در مرکـــز شـــهر کابـــل رخ داد.
وزارت داخلـــه ی کشـــور اعـــالم کـــرد کـــه نخســـت 
یـــک انفجـــار در پیـــش روی وزارت مخابـــرات و تکنالـــوژی 
ـــس  ـــه و پ ـــورت گرفت ـــارت« ص ـــاحه ی زی ـــی »در س معلومات
از آن چنـــد نفـــر از مهاجمـــان در مقابـــل وزارت مخابـــرات 
بـــا نیروهـــای امنیتـــی درگیـــر شـــده اند. بـــه دنبـــال آن 
ـــان  ـــداد مهاجم ـــه تع ـــد ک ـــالم کردن ـــی اع ـــای امنیت مقام ه

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــار نف چه
نصـــرت رحیمـــی، سرپرســـت دفتـــر ســـخن گوی 

ـــج  ـــس از پن ـــه پ ـــن حمل ـــه ای ـــت ک ـــه اس ـــه گفت وزارت داخل
ـــان  ـــار مهاجـــم پای ـــا کشـــته شـــدن چه ـــری و ب ســـاعت درگی

ـــت. ـــه اس یافت
ـــای  ـــه نیروه ـــت ک ـــه اس ـــان گفت ـــی همچن ـــای رحیم آق
پولیـــس بیـــش از یـــک هـــزار و 500 نفـــر از کارمنـــدان 
ـــات  ـــد وزارت اطالع ـــدود 300 کارمن ـــرات، در ح وزارت مخاب
و فرهنـــگ و در حـــدود 150 نفـــر از کارمنـــدان اداره ی 
ـــری  ـــان درگی ـــش از پای ـــات را پی ـــه و معلوم ـــزی احصائی مرک
بـــه مکان هـــای مصـــون انتقـــال داده و ســـپس عملیـــات 

ـــد. ـــاز کردن ـــوی را آغ تصفی
ـــان  ـــه همچن ـــخن گوی وزارت داخل ـــر س ـــت دفت سرپرس
ــانه ها گفـــت کـــه هـــدف  ــه رسـ ــان درگیـــری بـ در جریـ
ــوده  ــته خانه ی مرکـــزی بـ ــلح پُسـ ــان مسـ اصلـــی مهاجمـ
ـــل  ـــس کاب ـــده پولی ـــن دل، فرمان ـــد روش ـــید محم ـــت. س اس
ـــس  ـــردن دیتابی ـــن ب ـــد از بی ـــان قص ـــه مهاجم ـــه ک ـــا گفت ام

ـــتند. ـــی را داش ـــوژی معلومات ـــرات و تکنال وزارت مخاب
فـــرد یـــا گروهـــی نیـــز تـــا هنـــوز مســـئولیت ایـــن 
ـــر  ـــان ه ـــروه طالب ـــت. گ ـــه اس ـــده نگرفت ـــر عه ـــداد را ب روی
ـــت. ـــرده اس ـــه را رد ک ـــن حمل ـــتن در ای ـــت داش ـــه دس گون

ـــر منتشـــر شـــده در رســـانه های  در همیـــن حـــال، تصاوی
ـــش در  ـــروه داع ـــم گ ـــه پرچ ـــد ک ـــان می ده ـــی نش اجتماع
نزدیکـــی مهاجمـــان کشـــته شـــده قـــرار دارد. هنـــوز امـــا 
ـــه  ـــن حمل ـــئولیت ای ـــمی مس ـــه ی رس ـــه گون ـــش ب ـــروه داع گ

ـــت. ـــه اس ـــده نگرفت ـــر عه را ب
ـــهر  ـــز ش ـــم در مرک ـــه مزدح ـــرات در منطق وزارت مخاب
ـــگ در نزدیکـــی  ـــات و فرهن ـــع اســـت. وزارت اطالع ـــل واق کاب
ایـــن وزارت اســـت. افـــزون بـــر آن هوتـــل پنـــج ســـتاره 

ـــت دارد. ـــاحه موقعی ـــن س ـــز در ای ـــه نی ـــرینا ک ـــل س کاب

واکنش ارگ
در همیـــن حـــال، ارگ ریاســـت جمهوری حملـــه ی 
مهاجمـــان مســـلح بـــر وزارت مخابـــرات و تکنالـــوژی 
معلوماتـــی را محکـــوم کـــرده و آن را یـــک حملـــه ی 

تروریســـتی خوانـــده اســـت.
ـــه  ـــه ب ـــن حمل ـــان ای ـــس از پای ـــه پ ـــه ی ارگ ک در اعالمی
نشـــر رســـید، بـــه نقـــل از رییس جمهـــوری گفتـــه شـــده 
ـــن  ـــراردادن ماموری ـــا هـــدف ق اســـت: »دشـــمنان افغانســـتان ب
ـــاد  ـــه و ایج ـــات عام ـــاالی تاسیس ـــه ب ـــی، حمل ـــات ملک خدم
ـــی  ـــت ســـاختند کـــه هدف ـــار دیگـــر ثاب رعـــب و وحشـــت، یکب
جـــز کشـــتار و جنایـــت ندارنـــد.« آقـــای غنـــی همچنـــان 
ـــیانه«  ـــای وحش ـــه »عمل کرده ـــن گون ـــه ای ـــت ک ـــه اس گفت
ـــی  ـــرفت و ترق ـــه پیش ـــردم ب ـــیدن م ـــع رس ـــه مان ـــا ک ـــه تنه ن
نمی شـــود، بلکـــه عـــزم و اراده ی نیروهـــای امنیتـــی در 
ـــازد. ـــخ تر می س ـــز راس ـــم را نی ـــا تروریس ـــارزه ب ـــتای مب راس

ـــا  ـــت داده ت ـــط هدای ـــای ذی رب ـــه نهاده ـــان ب او همچن
در زمینـــه ی درمـــان زخمیـــان و کمـــک بـــه خانواده هـــای 

قربانیـــان از امکانـــات موجوده ی شـــان اســـتفاده کننـــد. 
واکنش ریاست اجراییه

عبـــداهلل عبـــداهلل، رییـــس اجرایـــی کشـــور نیـــز بـــه 
ایـــن حملـــه واکنـــش نشـــان داده و آن را محکـــوم کـــرده 
اســـت. آقـــای عبـــداهلل گفتـــه اســـت کـــه در ایـــن حملـــه 

ــده اند. ــی شـ ــته و زخمـ ــان کشـ ــماری از غیرنظامیـ شـ
بـــه گفتـــه ی او: »حملـــه بـــه نهادهـــای غیرنظامـــی، 
و  تروریســـتان  نگرانـــی  و  تـــرس  نشـــان دهنده ی 
ــی  ــر امنیتـ ــای دلیـ ــا نیروهـ ــی بـ ــان از رویارویـ حامیان شـ
و همچنـــان تـــرس و نگرانـــی خـــود و حامیان شـــان از 

پیشـــرفت و آبـــادی افغانســـتان می باشـــد.«

دانش: 
پاکستان در تأمین امنیت و صلح پایدار در افغانستان نقش سازنده بازی کند

اطالعــات روز: ســرور دانــش، 
ریاســت جمهوری  دوم  معــاون 
کشــور گفتــه امیــدوار اســت کــه 
راســتای  در  پاکســتان  دولــت 
ــود در  ــی خ ــای سیاس همکاری ه
تأمیــن امنیــت و صلــح پایــدار 
در افغانســتان و منطقــه نقــش 

ســازنده ی بــازی کنــد.
ــن اظهــارات  ــش ای ــای دان آق
ــل( در  ــنبه، 31 حم ــروز )ش را دی
مراســم افتتــاح شــفاخانه ی دو 
صــد بســتر محمدعلــی جنــاح در 
ــل مطــرح کــرده  غــرب شــهر کاب

اســت.

کــه  اســت  گفتــه  او 
افغانســتان و پاکســتان هــر دو 
از ناامنــی و هراس افگنــی رنــج 
دو  کــه  اســت  الزم  و  می برنــد 
کشــور بــا کمــک هم دیگــر بــرای 
صلح آمیــز  زندگــی  مردم شــان 

دایمــی را فراهــم کننــد.
رییس جمهــور  دوم  معــاون 
ــه  ــه اســت ک ــن حــال گفت در عی
افغانســتان و پاکســتان بــا تأمیــن 
پایــدار،  و  مطمییــن  امنیــت 
همکاری هــای  بــرای  را  زمینــه 
و  منطقــه ای  اقتصــادی  مهــم 
رفــاه و آســایش مــردم دو کشــور 

ــد. ــاعد کنن مس
افــزوده  دانــش  آقــای 
میــان  اســت کــه همکاری هــا 
در  پاکســتان  و  افغانســتان 
صورتــی می توانــد بــه صــورت 
موثــر و ســازنده عملــی شــود 
کــه در تمــام کشــورهای منطقــه، 
ــح  ــتان صل ــوص در افغانس به خص

امنیــت حاکــم شــود. و 
کشــورهای  نقــش  او 
ــتان  ــوص پاکس ــایه، به خص همس
را در تأمیــن صلــح و ثبــات در 
افغانســتان موثــر توصیــف کــرده و 
از پاکســتان خواســته اســت تــا در 

ــح حکومــت افغانســتان  ــد صل رون
ــدی  ــه ی ج ــه گون ــان ب ــا طالب ب

ــد. ــکاری کن هم
دوم  معــاون 
حالــی  در  ریاســت جمهوری 
در  پاکســتان  کمــک  خواســتار 
افغانســتان شــده  رونــد صلــح 
ــران  ــی عم ــه تازگ ــه ب ــت ک اس
پاکســتان  نخســت وزیر  خــان، 
ــن  ــس از ای ــه پ ــت ک ــه اس گفت
بــه حکومــت افغانســتان در مــورد 
ــور  ــن کش ــح در ای ــراری صل برق
ــای  ــد. آق ــوره نمی ده ــچ مش هی
خــان همچنــان گفتــه اســت کــه 

ــت افغانســتان مشــوره های  حکوم
او را مداخلــه در امــور داخلــی 
می کنــد. تلقــی  کشــور  ایــن 

روز  پاکســتان  نخســت وزیر 
جمعــه )30 حمــل( در منطقــه ی 
ایــن کشــور  اورکــزی  قبایلــی 
گفتــه اســت کــه او اکنــون بــرای 
افغانســتان  در  صلــح  برقــراری 

تنهــا »دعــا« می کنــد.
همچنــان  خــان  آقــای 
افــزوده اســت در صورتــی کــه 
تأمیــن  افغانســتان  در  صلــح 
شــود، فعالیت هــای تجارتــی در 
ــد. ــش می یاب ــز افزای ــتان نی پاکس

»اطلس آسیب پذیری والیات و ولسوالی ها در برابر سیالب ها و برف کوچ ها« تهیه شده است
ــت  ــات روز: وزارت دول اطالع
ــوادث  ــه ح ــیدگی ب ــور رس در ام
ــن وزارت در  ــه ای ــرد ک ــالم ک اع
ســال 1397 خورشــیدی »اطلــس 
و  والیت هــا  آســیب پذیری 
ولســوالی ها در برابــر ســیالب ها 
را تهیــه کــرده  و برف کوچ هــا« 
اســت. هــدف از تهیــه ی ایــن 
کاهــش  و  جلوگیــری  اطلــس 
حــوادث  از  ناشــی  خطــرات 

ــت. ــده اس ــه ش ــی گفت طبیع
ــر  ــم، وزی ــای فهی ــب آق نجی
دولــت در امــور رســیدگی بــه 
)شــنبه،  دیــروز  کــه  حــوادث 
برنامــه ی  در  حمــل(   31

بــه  حکومــت  »حســاب دهی 
و  اطالعــات  مرکــز  در  ملــت« 
صحبــت  حکومــت  رســانه های 
می کــرد، افــزود کــه در حــال 
وضعیــت  پیش بینــی  حاضــر 
آب وهــوای کشــور بــه گونــه ی 

می شــود. انجــام  هفتــه وار 
آقــای فهیــم همچنــان گفــت 
کــه بــرای کمیســیون های والیتــی 
ــا حــوادث نیــز رهنمــود  مبــارزه ب
فعالیت هــای ایــن کمیســیون ها 
بــه هــدف کاهــش آســیب پذیری، 
ترتیــب شــده اســت. او عــالوه 
برنامــه ی  براســاس  کــه  کــرد 
مبــارزه بــا خشک ســالی، تهیــه 

ــن  ــزار تُ ــش از 13 ه ــع بی و توزی
خوراکــه ی حیوانــی بــه هشــت 
والیــت، تهیــه ی آب آشــامیدنی 
بــرای 900 هــزار فامیــل، عرضه ی 
خدمــات صحــی بــرای 400 هــزار 
ــه   ــت و تهی ــت والی ــر در بیس نف
ــن  ــزار تُ ــش از 92 ه ــع بی و توزی
ــور  ــت کش ــرای 34 والی ــدم ب گن
از دســت آوردهای وزارت دولــت 
ــوادث  ــه ح ــیدگی ب ــور رس در ام
ــیدی  ــته ی خورش ــال گذش در س

ــوده اســت. ب
امــور  در  دولــت  وزیــر 
ــان  ــوادث همچن ــه ح ــیدگی ب رس
 1397 ســال  در  کــه  گفــت 

بــا  همــکاری  در  خورشــیدی 
 62 پاکــی،  مایــن  موسســات 
کیلومتــر مربــع از ســاحات آلــوده 
بــا مایــن پــاک کاری شــده اســت. 
ــرای  ــه ب ــزود ک ــم اف ــای فهی آق
ادامــه ی ایــن برنامــه، حمایــت 
جامعــه جهانــی در ایــن راســتا 

نیــز جلــب شــده اســت.
آقــای  هــم،  ســویی  از 
ترتیــب  کــرد  تصریــح  فهیــم 
حــوادث  و  خطــرات  پروفایــل 
طبیعــی، تطبیــق 45 پــروژه ی 
کوچــک اضطــراری در محــالت 
 48 پاک ســازی  آســیب دیده، 
ــوده  ــاحات آل ــع س ــر مرب کیلومت

منفجــر  مهمــات  و  مایــن  بــا 
ســند  کــردن  نهایــی  ناشــده، 
پنج ســاله  اســتراتژیک  پــالن 
مدیریــت حــوادث و نظــارت از 
تطبیــق پروژه هــا و برنامه هــای 
ــوادث  ــرات و ح ــی خط کاهش ده
وزارت  برنامه هــای  از  طبیعــی 
رســیدگی  امــور  در  دولــت 
 1398 ســال  در  حــوادث  بــه 

اســت. خورشــیدی 
حکومــت  او،  گفتــه ی  بــه 
ــیب دیدگان  ــه آس ــک ب ــرای کم ب
ــاختن  ــی و آگاه س ــوادث طبیع ح
از  ناشــی  خطــر  از  شــهروندان 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــوادث، اق ح



والیت  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
غزنی به اطالعات روز می گوید، با وقوع رویداد های 
سال  رویدادهای  تکرار  از  نگرانی ها  اخیر،  امنیتی 
نه  که  می گوید  او  است.  یافته  افزایش  گذشته 
هم  نه  و  شده  عملی  رییس جمهوری  وعده های 
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. آقای فقیری می  گوید، در پی تالش های شان 
در راستای تامین امنیت در این والیت، صرف یک 
والیت  این  به  پکتیا  از  ملی  ارتش  مؤقتی  واحد 
منتقل شده است و سایر وعده ها مبنی بر ایجاد 
حوزه ها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس 

تا هنوز اجرایی نشده است. 

صفحه ویـژه جـوانان
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مترجم: جلیل پژواک

تقریبـا اکثر اشـتراک کنندگان نشسـت 
بـا چهره هـای پوشـیده با نقـاب حاضر 
بودنـد، خواسـتار نقش شـان در  شـده 
رونـد صلـح شـدند، زیـرا آن چنان کـه 
ایـن زنـان در اعالمیـه ی توییتری خود 
نوشـته بودند »چه طالب و چه سـرباز، 

فرزنـد یـک زن اسـت.« 
بـا این حـال، همـه  از تالش هـای 
خانـم غنـی اسـتقبال نمی کننـد. مـاه 
گذشـته زمانـی کـه دفتـر بانـوی اول 
ده هـا هـزار دالر را بـرای زنـان فقیر در 
والیـت ننگرهـار توزیـع کـرد، اعضـای 
طالبـان پـول را به چنـگ آوردند و آن 
را آتـش زدنـد. مقامات محلـی نیز این 
حرکـت را بـا دیده ی شـک نگریسـتند 
و آن را یـک مانـور سیاسـی بـه نفـع 
سـال  در  کـه  غنـی  رییس جمهـور 
جـاری در پـی انتخـاب مجـدد بـرای 

ریاسـت جمهـوری اسـت، خواندنـد.
دفتـر  ماهـه ی  شـش  پـروژه ی 
برگـزاری  بـه  منجـر  اول  بانـوی 
کنفرانسـی در پایتخـت افغانسـتان بـا 
حضور 3500 زن شـد. این کنفرانسـت 
در مـاه فبـروری برگزار شـد. زنـان زیر 
خیمـه ی بزرگـی کـه بـرای لویه جرگه، 
یـک گردهمایـی سـنتی بـرای رایزنـی 
و تصمیم گیـری، مـورد اسـتفاده قـرار 

شـدند.  جمـع  می گیـرد، 
بـا  مصاحبـه اش  در  غنـی  خانـم 
اشـاره بـه ایـن کنفرانـس، در حالی کـه 
نقـش  بـر صورتـش  کوچکـی  لبخنـد 
سـخت  »کمـی  می گویـد:  می بنـدد، 

بـود.«
در آن کنفرانـس، زنان افغانسـتان 
رییس جمهـور  و  اول  بانـوی  کنـار  در 
ایـن کشـور، خواسـتار آتش بـس فوری 
و حمایـت و محافظـت از حقوق شـان 
ایـن  اشـتراک کنندگان  بعـدا  شـدند. 
را  خیمـه  هـوای  و  حـال  کنفرانـس 
کردنـد. توصیـف  اعتراضی-مقاومتـی 

امـا ایـن تالش هـا از سـوی دولت 
طالبـان،  هـم  یـا  و  متحـده  ایـاالت 

نگرفـت. پاسـخی 
مذاکـرات  بعـدی  دور  کـه  حـاال 
بین االفغانـی و هنوزهـم بـدون حضـور 
دولت افغانسـتان، در دسـتور کار است، 
گروهـی متشـکل از 40 زن کـه متعلق 
به شـبکه ی زنـان افغان هسـتند، برای 
سـفر بـه دوحـه آمـاده می شـوند. ایـن 
نفـر  در حالـی اسـت کـه فقـط پنـج 
آن هـا بـه طور رسـمی دعوت شـده اند.

وژمـه فـروغ، عضـو شـورای عالـی 
صلـح می گویـد: »ما ناراضـی و خواهان 
]اشـتراک[ زنـان بیشـتری بودیـم.« او 
می افزایـد کـه همـه ی 40 زن ویـزای 
قطـر را دریافـت کرده انـد. او می گویـد: 
»هنـوز روشـن نیسـت کـه مـا در میـز 
امـا  خیـر،  یـا  می نشـینیم  گفت وگـو 
مـا می خواهیـم کـه در آن جـا حضـور 

فیزیکـی داشـته باشـیم.«

می ترسـند  زن  حقـوق  فعـاالن 
کـه مبـادا اظهـارات ایـاالت متحـده به 
شـمول اظهـارات خلیـل زاد مبنـی بـر 
اینکـه حقـوق زنـان بایـد در هرگونـه 
توافق نامـه ی صلـح محافظت شـود، در 

سـطح اظهـارات باقـی بمانـد. 
شـبکه ی  رییـس  اکرمـی  مـاری 
»همان طـور  می گویـد:  افغـان  زنـان 
کـه دیده ایـم، امریکایی های سیاسـت، 
آجنـدا و نقشـه ی خود شـان را دارنـد، 
ولـی مـا بـه آن هـا گفته ایـم کـه توافق 
صلح بـدون زنان، هیچ توافق نیسـت.«

هنگامـی کـه شـرل بنارد، همسـر 

امریکایـی خلیل زاد مطلبـی را درباره ی 
زنـان افغـان نوشـت، دیدگاه هایـش به 
صـورت گسـترده ای بـه عنـوان دیدگاه 
در  بنـارد  یافـت.  بازتـاب  همسـرش 
در  انترسـت  نشـنال  بـرای  مطلبـش 
واشـنگتن، گفتـه بـود کـه زنـان افغان 
کار  سـخت  حقوق شـان  بـرای  بایـد 
و  غربـی  زنـان  ماننـد  کننـد؛ درسـت 
بیـش از ایـن بر پـول و ترحـم خارجی 

متکـی نباشـند. 
واکنش  زنـان افغانسـتان آکنده از 

خشـم بود. 
اجرایـی  رییـس  حسـن،  پلوشـه 

 16 در  مطلـب  ایـن  یادداشـت: 
اسـت. شـده  منتشـر  آپریـل 

در  زنـان  از  بسـیاری  بـرای 
افغانسـتان، گفت وگوهـای صلـح میـان 
یـادآور  طالبـان  و  متحـده  ایـاالت 
زندگیشـان  روزهـای  تاریک تریـن 
را  زنـان  طالبـان  کـه  دورانـی  اسـت؛ 
از حقـوق اولیه ی شـان محـروم کـرده 

بودنـد.
رژیـم طالبـان دختـران را از رفتن 
بـه مکتـب منع کـرده بـود. زنـان حق 
بیـرون  خانـه  از  وقتـی  نداشـتند.  کار 
می شـدند بایـد از فـرق سـر تا نـوک پا 
پوشـیده می بودنـد و یـک محـرم مـرد 
بایـد آن هـا را همراهـی می کـرد. برای 
زنـان افغـان، بیـرون زدن یـک تـار مو، 
شـالق مامـور امر بـه معـروف و نهی از 

منکـر طالبـان را بـه همراه داشـت. 
حکومـت  کـه  صلـح  مذاکـرات 
کنـار  آن  از  کنـون  تـا  غنـی  اشـرف 
گذاشـته شـده اسـت، می تواند طالبان 

بازگردانـد. قـدرت  بـه  را 
روال غنـی، همسـر آقـای غنـی و 
بانـوی اول افغانسـتان در قامـت یـک 
صـدای قـوی در خصـوص مذاکـرات و 
نقـش زنـان در آن ظاهـر شـده اسـت. 
او کار می کنـد تـا بـه قول خـودش »به 
سـنگ کوچکـی کـه زیـر کـوزه قـرار 
می دهیـد تـا بـه زمیـن نیفتـد، تبدیل 
شـوم. ایـن چیزی اسـت که مـن برای 

زنـان افغـان انجـام می دهـم.«
افغـان،  زنـان  بـا  او  همراهـی 
در  را  زنـان  مردمـی  جنبش هـای 
آنالیـن  بـا کارزار  سراسـر کشـور کـه 
اصـرار دارنـد زنـان افغـان بـه عقـب بر 
اسـت.  کـرده  تقویـت  نمی گردنـد، 

در  مصاحبـه ای  در  غنـی  روال 
اتاقش، در داخل کاخ ریاسـت جمهوری 
در مرکـز کابـل، جایی کـه نگرانی های 
را  سـاله   70 اول  بانـوی  امنیتـی 
پیاده روهـای  و  معطـر  باغ هـای  بـه 
آراسـته بـا گلش محـدود کرده اسـت، 
می گویـد: »مـن متوجـه شـدم کـه بـه 
عنـوان بانـوی اول، از بعضـی امتیـازات 

برخـوردارم.« 
افغانسـتان بـا زنـان راه یافتـه بـه 
گروه هـای  دانشـگاه ها،  و  حکومـت 
حقوق بشـری پیشـرو و پایتخـت مملـو 
از مـردان و زنـان کافه نشـین، بـه طور 
چشـم گیری از زمـان حکومـت طالبان 
در اواخـر دهـه ی 1990 تغییـر کـرده 

 . ست ا
در حالی کـه بـه درخواسـت ایاالت 
متحـده و ناتو بـرای شـمولیت زنان در 
میـز گفت وگو اعتنایی صـورت نگرفت، 
بانـوی اول می خواهـد که صـدای زنان 

در روند صلح شـنیده شـود.
اندکـی  زبانـش  کـه  غنـی  خانـم 
آهنـگ فرانسـوی ـ یـادگار زندگـی در 
دارد،  ـ  پاریـس  و تحصیـل در  لبنـان 

می گویـد: »مـا شـاهد کار واقعـی برای 
درک این کـه زنـان واقعـا خواهـان چه 
چیزی هسـتند، نیسـتیم. این کـه افکار 
آن هـا  اولویت هـای  چیسـت؟  آن هـا 
چیسـت؟ و از نظـر آن ها موانع سـد راه 

صلـح چیسـت؟«
فعـاالن زن افغانسـتان می گوینـد 
کـه تمرکـز گفت وگوهای صلـح ایاالت 
متحـده ـ خـروج سـربازان خارجـی از 
افغانسـتان و تالش هـای ضد تروریسـم 
ـ آن هـا را از ایـن رونـد محـروم کـرده 
مذاکـرات  عکس هـای  در  اسـت. 
ایـاالت متحـده و طالبـان در دوحـه ی 
قطـر، زنـی بـه چشـم نمی خـورد. در 
قـدرت  کارگـزاران  میـان  گفت وگوهـا 
افغانسـتان و طالبـان در مسـکو، تنهـا 
دو زن در میـان 42 مـرد بـر سـر میـز 
مـاه  در  و  داشـتند  حضـور  گفت وگـو 
جـاری هنگامـی کـه زلمـی خلیـل زاد 
مصالحـه ی  بـرای  امریـکا  فرسـتاده ی 
افغانسـتان، نشسـت سـطح باالیی را در 
و  افغانسـتان  رییس جمهـور  بـا  کابـل 
جنـرال اسـکات میلـر، فرمانـده ارشـد 
ایـاالت متحـده در افغانسـتان برگـزار 
کـرد، حتا یـک زن هم حضور نداشـت. 
روز  اسـت  ایـن وضعیـت ممکـن 
در  کنـد.  تغییـر  دوحـه  در  جمعـه 
فهرسـت اعضـای هیـأت افغـان که روز 
سه شـنبه اعـالم شـد، نـام زنـان دیـده 
نیـز  طالبـان  سـخن گوی  و  می شـود 
روز دوشـنبه گفـت کـه هیـأت آن هـا 
نیـز شـامل زنـان خواهد بود. مشـخص 
در  جانـب  دو  زنـان  آیـا  کـه  نیسـت 
گفت وگوهـا شـرکت خواهنـد کـرد یـا 

 . خیر
طالبـان گفتـه اسـت کـه حـاال از 
حقـوق زنـان از جمله حـق تحصیل، تا 
زمانی کـه در چارچوب اصول اسـالمی 
باشـد، حمایـت می کنـد. ایـن اظهارات 
مـردان  و  زنـان  مخالـف  واکنـش  بـا 
افغـان کـه می گوینـد ایـن موضع جای 
مواجـه  دارد،  تفسـیر  بـرای  بسـیاری 

است.  شـده 
نگرانی هـای  بـه  رسـیدگی  بـرای 
و  اول  بانـوی  دفتـر  افغانسـتان،  زنـان 
آگسـت  مـاه  در  زنـان  سـازمان های 
بررسـی  بـرای  را  نظرسـنجی  یـک 
 34 در  زن  هـزار   15 دیدگاه هـای 
مناطـق  از جملـه  افغانسـتان،  والیـت 
تحـت کنتـرل و منازعـه ی طالبـان، به 

انداختنـد.  راه 
زنـان  بـود.  متفـاوت  نشسـت ها 
والیـت هلمنـد در جنـوب افغانسـتان 
و  خوانـدن  آموختـن،  کـه  گفتنـد 
بـه  بـرای رسـیدن  راه  یگانـه  نوشـتن 
سـمنگان  والیـت  زنـان  اسـت.  صلـح 
خواسـتار  افغانسـتان  شـمال  در 
توسـط  صدای شـان  شنیده شـدن 
جامعـه ی جهانـی شـدند. زنـان والیت 
کنـر در شـرق افغانسـتان، جایـی کـه 

مرکـز آموزشـی زنـان افغـان در پاسـخ 
بـه خانـم بنـارد نوشـت: »مـا مدت هـا 
بیایـد  امریـکا  ارتـش  این کـه  از  قبـل 
بـرای حقوق مـان مبـارزه می کردیـم و 
پـس از خـروج آن نیـز به مبـارزه ادامه 

می دهیـم.«
بتواننـد  شـاید  افغـان  زنـان 
کـه  رو  پیـش  لویه جرگـه ی  در 
آن  برگـزاری  خواسـتار  رییس جمهـور 
نماینـدگان  درصـدی   30 حضـور  بـا 
انتخابـات  یـا  و  اسـت  شـده  زن 
ریاسـت جمهوری ماه سـپتامبر، صدای 

کننـد.  بلنـد  را  خـود 

روستای  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  پی هم  حمله ی  دو  در  والیت  این  شیرزاد 
»مرکی خیل« ولسوالی شیرزاد کشته شده اند.

آقای خوگیانی همچنان گفت که در این حمالت که حوالی ساعت شش شب 
شیخ  رهبری  تحت  اعضای  از  شماری  گرفته،  صورت  حمل(   30 )جمعه،  گذشته 

زرمحمد نیز کشته شده اند.
او افزود که در این حمالت 16 جنگجوی طالبان به شمول فرمانده یک گروه 20 

نفری و یک فرمانده جنگی این گروه به نام ذبیح اهلل نیز کشته شده اند.
سخن گوی والی ننگرهار در عین حال گفت که در این حمالت 19 جنگجوی 
ولسوالی  برای  گروه  این  نام نهاد  قاضی  محمدعالم،  مولوی  به شمول  طالبان  گروه 

شیرزاد و برادرش شدیدا زخمی شده اند.
که  است  والیات کشور  ناامن ترین  از  یکی  افغانستان  در شرق  ننگرهار  والیت 

گروه های تروریستی داعش و طالبان در بخش های آن حضور و فعالیت دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ننگرهار از کشته شدن معاون والی نام نهاد 
طالبان برای ننگرهار و معاون ولسوال نام نهاد این گروه برای ولسوالی شیرزاد این 

والیت خبر می دهند.
حمل(   31 )شنبه،  دیروز  صبح  ننگرهار  والی  سخن گوی  خوگیانی،  عطااهلل 
والی  معاون  رحمانی،  به  مشهور  زرمحمد  شیخ  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
نام نهاد طالبان برای ننگرهار و نوراهلل، معاون ولسوال نام نهاد این گروه برای ولسوالی 

معاون والی نام نهاد طالبان برای ننگرهار در حمله ی هواپیماهای بدون سرنشین کشته شد

یک زن و شوهر از سوی افراد مسلح ناشناس در والیت سرپل تیرباران شدند
ــت  ــی در والی ــع محل ــات روز: مناب اطالع
و  زن  یــک  کــه  تأییــد می کننــد  ســرپل 
شــوهر در مربوطــات ولســوالی »گوســفندی« 
ایــن والیــت از ســوی افــراد مســلح ناشــناس 

تیربــاران شــده اند.
والــی  ســخن گوی  امانــی،  ذبیــح اهلل 

ســرپل صبــح دیــروز )شــنبه، 31 حمــل( بــه 
روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ایــن رویــداد 
ــقال«  ــتای »اوزن س ــش در روس ــب پی دو ش

ــت. ــفندی« رخ داده اس ــوالی »گوس ولس
آقــای امانــی افــزود کــه »جــان افســا«ی 
ــس  ــاله پ ــن« 50 س ــد دی ــاله و »محم 45 س

از آن کشــته شــده اند کــه افــراد مســلح 
ــا را  ــده و آن ه ــان ش ــناس وارد خانه ی ش ناش

تیربــاران کرده انــد.
ــل و  ــون دلی ــا کن ــه ت ــرد ک ــالوه ک او ع
انگیــزه ی تیربــاران ایــن زن و شــوهر مشــخص 

نشــده اســت.

همچنــان  ســرپل  والــی  ســخن گوی 
در  کســی  هیــچ  کنــون  تــا  کــه  گفــت 
پیونــد بــه ایــن رویــداد بازداشــت نشــده امــا 
ــالن  ــت عام ــرای بازداش ــس ب ــات پولی تحقیق

ایــن رویــداد ادامــه دارد.
 209 اردوی  قــول  حــال،  همیــن  در 

شــاهین در شــمال کشــور در اعالمیــه ای 
گفتــه اســت کــه زن و شــوهر نام بــرده از 
ــاران  ــان تیرب ــروه طالب ــان گ ــوی جنگجوی س

ند. شــده ا
ــن  ــون در ای ــا کن ــا ت ــان ام ــروه طالب گ

ــت. ــه اس ــزی نگفت ــاره چی ب

بانوی اول زنان افغانستان را گردهم جمع می کند
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 از مهمترین دالیل پاکستان در حمایت از گروه طالبان 
افغانستان  از نفوذ هند در  موضوع نگرانی اسالم آباد 
ناشی  جا  آن   از  پاکستان  حساسیت  این  می باشد. 
می شود که هند منافع زیادی در افغانستان و همچنین 
نگرانی های بزرگ تری نیز در مورد محدود کردن نفوذ 
اسالم آباد در این کشور دارد تا اطمینان حاصل کند که 
افغانستان بار دیگر در کنترل عناصر افراطی قرار نخواهد 
گرفت و دموکراسی ریشه ی محکمی در این کشور به 
دست خواهد آورد. مقامات هندی نیز بارها گسترش 
روابط استراتژیک با افغانستان را به دالیل ذیل مطرح 
 کرده اند: راه یابی به بازارهای پر منفعت آسیای مرکزی از 
طریق افغانستان؛ چرا که افغانستان می تواند به عنوان 
مسیر ترانزیت کاالهای هند به آسیای مرکزی، کمک 

زیادی به اقتصاد رو به رشد این کشور کند.

اجرا نکردن تصامیم لویه جرگه نقض قانون اساسی افغانستان است. دولت افغانستان با 
دایر کردن این چنین لویه جرگه ها که تا حاال چند نمونه ی آن برگزار شده در پی مشروعیت 
بخشیدن تصامیم سیاسی خویش بوده و از لویه جرگه استفاده ی ابزاری می کند.  رفراندم 
یا همه پرسی که در ماده ی شصت و پنجم قانون اساسی افغانستان نیز پیش بینی شده، 
موردی است که به صورت دموکراتیک به هر شهروند افغانستان این حق را می دهد 
که در تصامیم ملی سهم بگیرد و بدون شک مشروعیت آن بیشتر از لویه جرگه است، 
چون این حق به هر شهروند افغان که سن هجده را تکمیل کرده باشد، داده شده نه 
تعداد محدودی از افراد با ساختار های قدیمی که تا حاال چندان کارا نبوده و همواره از 
آن استفاده ی ابزاری صورت گرفته است. در عین زمان با برگزاری رفراندم، دموکراسی یا 
همان مردم ساالری اشتراکی تمثیل می شود و همه ی شهروندان واجد شرایط می توانند 

در آن سهم بگیرند.

همان طوری که بر همگان روشن است، گروه های جهادی افغان در تبعید در پاکستان 
حمایت کشورهای چون ایاالت متحده، پاکستان، عربستان سعودی و دیگران را به دست 
آوردند و مقاومت اسالم گرایانه را زیر نام جهاد مجاهدین افغان سازمان دهی کردند. 
کمک های مالی امریکا و عربستان از طریق استخبارات و قوای مسلح پاکستان به دست 
مجاهدین می رسید و با آن که مدارس مذهبی به شکل قارچی ساخته می شدند، اما 
کمک ها به کمپ های مهاجرین و دیگر نهادهای که از دل آن مجاهدین افغان به منظور 
جنگ با اتحاد شوروی سر بر می آوردند، اعطا می شد. عالوه بر آن کمک های رسمی امریکا 
و عربستان، چندین چهره ی شاخص عرب نیز به شکل مستقل دست خود را برای حمایت 
از جهاد افغان ها دراز کردند که مهم ترین شان داکتر عبدالله عزام و اسامه بن الدن بودند.

عمق خون بار یک استراتیژی؛ 
انگیزه های حمایت پاکستان از طالبان چیست؟

بخش چهارم
گروه هــای  و  پاکســتان  ارتــش 

جهــادی افغانســتان
ارتــش  پالیســی های  طبــق 
پاکســتان، ای اس ای شــاخه ی اطالعاتی 
ایــن ارتــش موظــف شــده بــود تــا 
روابــط میــان گروه هــای اســالم گرای 
افغــان و پاکســتانی را عمیــق ســازد. 
در نتیجــه ی اقدامــات مذکــور، البتــه بــا 
ــت  ــرحدی، هف ــول اردوی س ــک ق کم
ــکل  ــادی ش ــنی جه ــده ی س ــروه عم گ
گرفــت. ) گروه هــای جهــادی شــیعه نیــز 
بــا حمایــت ایــران در افغانســتان فعالیت 
می کردنــد(. گروه هــای ســنی فقــط 
بــه امــر و حمایــت مالــی پاکســتان 
ــای  ــع کمک ه ــد. در واق ــل می کردن عم
ــن  ــه مجاهدی ــاالت متحــده ب مخفــی ای
ــاز  ــالدی آغ ــل 1981 می ــا اوای ــان ت افغ
ــه مــدت  ــل ب ــن دلی ــه ای ــود، ب نشــده ب
یک ســال پــس از اشــغال کشــور توســط 
ــور  ــه ط ــتان ب ــوروی، پاکس ــاد ش اتح
مــداوم از جهــاد افغانســتان حمایــت 
کــم  نســبتا  کمک هــای  و  می کــرد 
خــود را در اختیــار مجاهدیــن قــرار 
مــی داد. همــان طــوری  کــه عبدالســتار 
حمایــت  دلیــل  می دهــد،  توضیــح 
پاکســتان از جهادی هــای افغــان واضــح 
ــرای  ــع ب ــان در واق ــن افغ ــود:  مجاهدی ب
نیــز  پاکســتان  اســتقالل  و  امنیــت 
ــتان  ــر2017( پاکس ــد. )فیی می جنگیدن
بــه طــور مســتقل تصمیــم گرفــت کــه 
بــه خاطــر حفــظ ملــی خــود و بــر 

جمعیــت  این کــه  بــا  بــود،  دیــده 
هماننــد حــزب اســالمی کمک هــای 
بــه خاطــر گرایش هــای  را  مناســب 
ارتــش و اســتخبارات پاکســتان بــه 
ــا  ــی آورد، ام ــت نم ــه دس ــتون ها ب پش
احــزاب  ســازمان یافته ترین  از  یکــی 
جهــادی افغانســتان بــود و توانســت کــه 
ــزب  ــه ح ــت را علی ــر مقاوم ــف موث ص
ــه وجــود آورد. ششــمین  دموکراتیــک ب
تنظیــم جهــادی، حــزب اتحــاد اســالمی 
ــیاف،  ــول س ــرب رس ــری عبدال ــه رهب ب
الهیــات  دانشــکده ی  ســابق  اســتاد 
دانشــگاه کابــل بــود کــه در اوایــل 
ــیاف  ــد. س ــیس ش ــالدی تأس 1979 می
کــه بیشــتر در پــی ترویــج روایت ســلفی 
از قــرآن و ســنت بــود، کمک هــای قابــل 
توجهــی از عربســتان ســعودی دریافــت 
ــالم آباد  ــل اس ــن دلی ــه همی ــرد و ب ک
ــرد.  ــت می ک ــروه حمای ــن گ ــز از ای نی
در نهایــت گــروه اخیــر محــاذ ملــی بــه 
رهبــری پیــر ســید احمــد گیالنــی بــود 
کــه دفتــر خــود را در پیشــاور در ســال 
ــی  ــرد. گیالن ــاد ک ــالدی ایج 1978 می
تــالش کــرد کــه اتحــادی بــا نیروهــای 
ایجــاد کنــد.  نیــز  شــیعه ی هــزاره 

)حقانــی 2005(. 
همــگان  بــر  کــه  همان طــوری 
جهــادی  گروه هــای  اســت،  روشــن 
افغــان در تبعیــد در پاکســتان حمایــت 
متحــده،  ایــاالت  چــون  کشــورهای 
و  ســعودی  عربســتان  پاکســتان، 
و  آوردنــد  دســت  بــه  را  دیگــران 
نــام  زیــر  را  اســالم گرایانه  مقاومــت 
ــازمان دهی  ــان س ــن افغ ــاد مجاهدی جه
کردنــد. کمک هــای مالــی امریــکا و 
عربســتان از طریــق اســتخبارات و قــوای 
مســلح پاکســتان بــه دســت مجاهدیــن 
می رســید و بــا آن کــه مــدارس مذهبــی 
ــدند،  ــاخته می ش ــه شــکل قارچــی س ب
امــا کمک هــا بــه کمپ هــای مهاجریــن 
آن  دل  از  کــه  نهادهــای  دیگــر  و 
ــگ  ــور جن ــه منظ ــان ب ــن افغ مجاهدی
ــا اتحــاد شــوروی ســر بــر می آوردنــد،  ب
اعطــا می شــد. عــالوه بــر آن کمک هــای 
ــن  ــتان، چندی ــکا و عربس ــمی امری رس

ــه  ــم، ب ــی مه ــل خیل ــک اص ــاس ی اس
ــان  ــن افغ ــه مجاهدی ــه ب ــور  مخفیان ط
ــی(  ــع قبل ــان منب ــاند. )هم ــک رس کم
یکــی از تنظیم هــای هفت گانــه، 
جبهــه ی نجــات ملــی بــه رهبــری 
صبغــت اهلل مجــددی بــود کــه نخســتین 
جــون  مــاه  در  را  خــود  دفتــر  بــار 
1978 میــالدی در پیشــاور ) در آن زمــان 
از توابــع مناطــق قبایلــی بــود( تأســیس 
  1990 اواســط  تــا  مجــددی  کــرد. 
ــود  ــاس ب ــا ای اس ای در تم ــالدی ب می
ــت  ــم گرف ــتان تصمی ــه پاکس ــا این ک ت
بــه جــای جبهــه ی نجــات از گروه هــای 
ــی  ــد. یک ــت کن ــان حمای ــر افغ موثر ت
از گروه هــای دیگــر جهــادی، حــزب 
ــری  ــه رهب ــالمی ب ــالب اس ــت انق حرک
ــود کــه  ــوی محمد نبــی محمــدی ب مول
ــه ی  ــالدی در کویت ــر 1978 می در اواخ
مولــوی  شــد.  تأســیس  پاکســتان 
ــده ی مالهــای  ــع نماین محمــدی در واق
پشــتون والیــات جنوبی هلمنــد، کندهار 
و زابــل بــود و بــا مالهــای والیات شــرقی 
ــز  ــکا نی ــی و پکتی ــر، غزن ــار، لوگ ننگره
ارتبــاط داشــت. محمــدی روابــط بســیار 
نزدیکــی بــا جمعیــت العلمای پاکســتان 

ــز داشــت. نی
ســومین و چهارمیــن گــروه حــزب 
اســالمی، شــاخه ی یونــس خالــص و 
ــار  ــن حکمتی ــاخه ی گلبدی ــری ش دیگ
خــود  فعالیت هــای  خالــص،  بــود. 
 1978 تابســتان  در  را  پاکســتان  در 
میــالدی آغــاز کــرد. ) مــال عمــر، رهبــر 

ــالدی،  ــوری 1992 می ــل در اول جن کاب
حمالیت هــای  فقــدان  در  داد.  ادامــه 
ــت  ــه دس ــب اهلل ب ــم نجی ــوروی، رژی ش
تنظیم هــای جهــادی ســقوط کــرد و 
خــودش نیــز پــس از نجــات از دام یــک 
تــرور، بــه ســازمان ملــل متحــد در کابل 
پناهنــده شــد. نجیــب اهلل بقیــه ی عمــر 
ــی   ــک زندان ــا هم چــون ی خــود را تقریب
در مقــر ســازمان ملــل در کابــل ســپری 
کــرد و در نهایــت پــس از ســقوط کابــل 
در ســپتامبر 1996 میــالدی، بــه شــکل 
بی رحمانــه ای توســط طالبــان بــه قتــل 
رســید و جســدش از پایــه ی چــراغ 
ترافیــک در ســپتامبر 1996 میــالدی 
آویــزان شــد. پــس از ســقوط رژیــم 
مختلــف  گروه هــای  نجیــب،  داکتــر 
ــالمی  ــزب اس ــه ح ــن، از جمل مجاهدی
ــرل  ــرای کنت ــتان، ب ــت پاکس ــا حمای ب
ــل  ــد. در اپری ــم جنگیدن ــا ه ــت ب دول
سیاســی  توافــق  میــالدی،   1992
ــان  ــه ی پیشــاور( می ــت ) موافقت نام موق
فرماندهــان اصلــی تنظیم هــای جهــادی 
بــه دســت آمــد کــه بــر اســاس آن بــه 
طــور دوره ای ریاســت جمهــوری کشــور 
را بــر عهــده می گرفتنــد. صبغــت اهلل 
ــور  ــاه رییس جمه ــرای دو م ــددی ب مج

کشــور پــس از پرداخــت مصــارف و 
اراده ی مملکــت برآمــده نمی توانســت 
و افغانســتان در آســتانه ی ســقوط قــرار 

گرفــت. )فییــر2017(. 
داکتــر نجیــب اهلل، رییس جمهــور 
شــوروی،  اتحــاد  شــده ی  منصــوب 
احیــای  کمرشــکن  چالش هــای  بــا 
ــم  ــای سیاســی و مشــروعیت رژی نهاده
مواجــه بــود. آرایــش نخبــگان سیاســی 
نیــز در جریــان جنــگ متفــاوت بــود: در 
ــای  ــی ج ــای حزب ــم، کادره ــب رژی جان
چهره هــای ســنتی قــدرت را گرفتنــد و 
ــان جهــادی صــف  ــل جنگ جوی در مقاب
ــکیل دادنــد.  مخالــف حکومــت را تش
داکتــر نجیــب اهلل علی رغــم شــرایط 
ــدرت را  ــه ق دشــوار کشــور، توانســت ک
ــد.  ــالدی حفــط کن ــا ســال 1992 می ت
البتــه او از ایــن جهــت قــادر بــه ایــن کار 
شــد کــه اتحــاد شــوروی پــس از خــروج 
نیروهــای خــود، کمک هــای اقتصــادی، 
ــه  ــل ادام ــه کاب ــل را ب ــزات و تی تجهی
داد کــه بــا آن تونســت وفــاداری تعــداد 
ــی را  ــبه نظام ــان ش ــادی از فرمانده زی
بــه ســوی خــود جلــب کنــد. نجیــب اهلل 
کوشــید کــه بــه جــای گفتار هــای 
را  افغانــی  ملی گرایــی  کمونیســی، 
اســاس داعیــه و مشــروعیت دولــت خود 
ــالدی  ــال 1990 می ــد ) در س ــرار ده ق
ــه  ــق را ب ــک خل ــزب دموکراتی ــام ح ن
ــا همــه ی  حــزب وطــن تغییــر داد(. او ب
تالش هایــش، تفاهــم ملــی را بــه وجــود 
آورده نتوانســت و در عــوض، مخالفت هــا 
هــم در حلقــه ی حــزب وطــن و حلقــه ی 
ــدید  ــور تش ــه رییس جمه ــت علی مقاوم
شــد. مســکو کمک هــای خــود را در 
افغانســتان تــا ســپتامبر 1991 میــالدی 
ــود  ــی در خ ــوالت بحران آفرین ــه تح ک
اتحــاد شــوروی اتفــاق افتــاد و توافــق بــا 
ــم  ــه رژی واشــنگتن روی عــدم کمــک ب

چهــره ی شــاخص عــرب نیــز بــه شــکل 
مســتقل دســت خــود را بــرای حمایــت 
افغان هــا دراز کردنــد کــه  از جهــاد 
ــزام و  ــداهلل ع ــر عب ــان داکت مهم ترین ش

ــد. ــن الدن بودن ــامه ب اس
پاکســتان  کــه  آن جایــی  از 
ــتی  ــات ناسیونالیس ــت احساس می خواس
ــان پشــتون های  ــه را در می جدایی طلبان
برســاند،  حد اقــل  بــه  پاکســتان 
کمک هــای   کــه  داشــت  تأکیــد 
از  بایــد  بشر دوســتانه  و  نظامــی 
هفت گانــه ی  تنظیم هــای  طریــق 
ســنی مذهب تقســیم شــوند. در نتیجــه 
کمک هــا بــه شــکل غیر منصفانــه ای 
بــه دســت احــزاب جهــادی پشــتون، بــه 
ــری  ــه رهب ــالمی ب ــزب اس ــوص ح خص
ــل  ــید. در اپری ــار رس ــن حکمتی گلبدی
1988 میــالدی، روس هــا قــرار داد ژنــوا را 
ــن  ــه موجــب آن ای ــد کــه ب امضــا کردن
کشــور بایــد تمــام نیروهــای خــود را از 

می کشــید.  بیــرون  افغانســتان 
ــک  ــه ی ــک ب ــگ، نزدی ــر جن در اث
میلیــون نفــر کشــته، 1.5 میلیــون نفــر 
معلــول و بیــش از 6 میلیــون افغــان 
آواره شــدند. در زمــان خــروج نیروهــای 
شــوروی از افغانســتان، دولــت ایــن 

طالبــان افغــان هــم یکــی از قومندانــان 
کوچک تــر شــاخه ی مولــوی خالــص 
بــود.( حکمتیــار امــا فعالیت هایــش 
ــاز کــرد.  را در ســال 1973 میــالدی آغ
دیدگاه هــای شــدیدأ ضــد روســی او 
باعــث محبوبیــت او در نــزد ضیــاء شــد 
ــان حــزب  ــن ســبب شــبه نظامی و از ای
ــر  ــروه دیگ ــر گ ــتر از ه ــالمی بیش اس
حمایت هــای پاکســتان را بــه دســت 
ــا  ــی ب ــط نزدیک ــار رواب ــد. حکمتی آوردن
جماعــت اســالمی داشــت و ایــن نکته را 
نیــز بایــد بــه خاطــر ســپرد کــه جماعت 
اســالمی ، همــکار مهــم رژیــم ضیاءالحق 
در  متنفــذ  بازی گــران  از  یکــی  و 
سیاســت خارجــی حکومــت بــود. از ایــن 
ــا نتظیم هــای جهــادی  رو، ایــن گــروه ب
افغــان رابطــه داشــت. )حقانــی 2005(.

پنجمیــن گــروه جهــادی جمعیــت 
ــی از  ــه یک ــود ک ــتان ب ــالمی افغانس اس
احــزاب بــزرگ اســالم گرا در افغانســتان 
از  بســیاری  می آمــد.  حســاب  بــه 
کادر هــای ایــن حــزب متعلــق بــه 
ــود.  ــتان ب ــمال افغانس ــای ش تاجیک ه
ــرای  ــود را ب ــر خ ــه دفت ــزب ک ــن ح ای
ــالدی  ــار در ســال 1974 می نخســتین ب
ــال  ــا س ــا ت ــرد، ام ــاز ک ــتان ب در پاکس
1978 میــالدی قــوت الزم را تــا زمانــی 
آن  رهبــر  ربانــی  برهان الدیــن  کــه 
شــد، بــه دســت نیــاورده بــود. جمعیــت 
اســالمی تحــت فرماندهــی احمــد  شــاه 
کــه  آوازه اش  پــر  فرمانــده  مســعود، 
توســط قــوای مســلح پاکســتان آمــوزش 
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عصمت اهلل سروش

اعتراض خیابانی »اترا کجاست؟« اخیرًا فراتر از شهر کابل رفته و در شماری از شهرهای 
دیگر افغانستان نیز اعتراض های خیابانی کوچک کوچک به راه انداخته شده است. 
تاکنون والیت های هرات، بغالن، غزنی، فراه، بلخ، تخار، نمیروز، بدخشان، ننگرهار 

و خوست شاهد برگزاری این کارزار اعتراضی بوده است.
با  اترا_کجاست؟  »کمپاین  نوشته:  فیس بوک خود  در صحفه ی  امیری  مجیب 
برنامه های مختلف و تازه برای آوردن اصالحات کار می کند و تا زمانی که نتیجه ی 

مثبت ندهد، خاموش شدنی نیست.«

از بلندگوی مساجد تا شهرهای دوردست: 
»اتـرا کجاسـت؟«

است.
صحفه ی  در  امیری  مجیب 
»کمپاین  نوشته:  خود  فیس بوک 
مختلف  برنامه های  با  اترا_کجاست؟ 
کار  اصالحات  آوردن  برای  تازه  و 
می کند و تا زمانی که نتیجه ی مثبت 

ندهد، خاموش شدنی نیست.«
معترضان  از  یکی  اثر،  الیاس 
در  خیابانی  اعتراض  تصویر  نشر  با 
نوشته:  خود  فیس بوک  صفحه ی 
مخابراتی  شبکه های   »دزدی 
افغانستان است  تمام مردم  دامن گیر 
و اقشار مختلف جامعه از این دزدی ها 

شکایت دارند.«
شاید  کجاست؟«  »اترا  اعتراض 
از نخستین اعتراض های باشد که در 
افغانستان بیش از دو ماه دوام آورده 
و به صورت پیوسته فعال بوده است. 
اقشار  همراهی  و  حمایت  کارزار  این 
مختلف جامعه را با خود داشته و در 

نوع خود بی ٍسابقه بوده است.
می گوید  آریا  میرویس 
حوصله مندی  و  بودن  فراگیر 

شهروندان  اعتراضی  کارزار 
اضافه ستانی  و  پایین  خدمات  علیه 
روزهای  تا  که  مخابراتی  شرکت های 
ادامه  اجتماعی  شبکه های  در  پیش 
جدیدی  فاز  وارد  اخیراً  داشت، 
پسین  روزهای  در  است.  شده 
به  کارزار  این  سازماندهندگان 
به  و  رفته  مساجد  و  خیابان ها 
»دزدی های  مورد  در  شهروندان 
آگاهی  مخابراتی«  شرکت های 

می دهند.
نام  زیر  اعتراضی  کارزار  این 
دلو  ماه  اواخر  در  کجاست؟«  »اترا 
آغاز  اجتماعی  در شبکه های  پارسال 
شد. کارزار ضمن اعتراض به خدمات 
اضافه ستانی های  و  مخابراتی  پایین 
شرکت های مخابراتی، اداره ی تنظیم 
خدمات مخابراتی )اترا( را نیز به دلیل 
شرکت ها  کارکرد  از  ضعیف  نظارت 

هدف قرار داده و انتقاد می کند.
اعتراض از بلندگوی مسجد

روز جمعه، 30 حمل، شماری از 
حاجی  مسجد  به  کارزار  این  فعاالن 
بزرگ ترین  از  یکی  عبدالرحمان، 
مساجد شهر کابل که در مرکز شهر 
موقعیت دارد، رفتند و به نمازگزاران 
شرکت های  اضافه ستانی  انواع  از 
اداره ی  ضعیف  نظارت  و  مخابراتی 
آگاهی  مخابراتی  خدمات  تنظیم 

دادند.
این  فعاالن  از  آریا،  میرویس 
نخستین  »شاید  می گوید:   کارزار 
باری باشد که یک اعتراض شهروندی 
جامعه ی  میان  کشیده شده  مرز 

مدرن  مدنی  جامعه ی  و  روحانیت 
منبر  از  جمعه  روز  می کند.  عبور  را 
بزرگ ترین مسجد جامع شهر کابل و 
عالمان  نفوذترین  پر  از  یکی  زبان  از 
و  دزدی  به  پیوند  در  کشور،  دینی 
مخابراتی  شرکت های  فریب کاری 

حرف زده شد.«
خطیب  عابد،  عبدالسالم  مولوی 
سخنرانی  در  عبدالرحمن  مسجد 
و  ضعیف  خدمات  از  انتقاد  با  خود 
مخابراتی،  شرکت های  اضافه ستانی 
مدرن«  »دزدی  را  دزدی  نوع  این 
خواند و گفت که باید علیه این فساد 

اعتراض شود.
آنان  که  می گوید  آریا  آقای 
اگر  که  دیدند  مسجد  در  حضور  با 
برداشته شود،  کار درستی گام  برای 
حمایت منبر مسجد را نیز به همراه 
برای  عابد  عبدالسالم  »مولوی  دارد: 
گذاشت  پیام  هم  اترا  اداره  ی  رییس 
و در سخنرانی خود هم خیلی خوب 
که  داد  وضاحت  نمازگزاران  برای 
پول  چگونه  مخابراتی  شرکت های 
با فریب و نیرنگ می دزدند.  مردم را 
می کردند.  تایید  نمازگزاران  همه ی 
گویی هیچ کسی در این کشور نیست 
در  فریب کاری  و  دزدی  علیه  بر  که 
شهادت  انترنت  و  مخابراتی  خدمات 

ندهد.«
نکنید«  دزدی  را  »کریدتم  شعار 

در خیابان ها
پسین  روزهای  در  همزمان 
و  برآمده  خایابان ها  در  معترضان 
نوشته  آن  روی  که  پالکارد هایی  با 

این  فعاالن  و  هماهنگ کنندگان 
شده  آن  بیشتر  دوام  باعث  کارزار 

است.
وعده ی وزیر مخابرات که دروغ از 

آب درآمد
و  مخابرات  وزارت  مسئوالن 
مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره ی 
با  بار  دو  ماه،  دو  از  بیش  مدت  در 
فعاالن کارزار اعتراضی  مالقات کرده 
مشکالت  که  داده اند  وعده   بار  هر  و 
و  را حل می کنند  مخابراتی  خدمات 
تاکنون  می آورند.  میان  به  اصالحات 
اما به جز یک مورد، دیگر هیچ یک از 
وعده ها ی شان بار اجرایی نیافته است.

شهزادگل  مورد  آخرین  در 
با  دیدار  در  مخابرات  وزیر  آریوبی، 
فعاالن کارزار وعده داد بود که قیمت 
مخابراتی  شرکت  انترنت   1GB
کاهش  افغانی   50 به  سالم  دولتی 
مخابرات  وزیر  وعده ی  این  می یابد. 
را  و شهروندان  معترضان  از  بسیاری 
شد  معلوم  بعداً  اما  کرد،  خوش حال 
انترنت به قیمت 50   1GB که یک
نه  است  روزانه  بسته ی  یک  افغانی 

ماهانه.  
مورد  این  در  آریا  میرویس 
تازه ی  بسته های  »نرخ  که:  می گوید 
وزیر  که  آن چنان  را  سالم  شرکت 
کرده  بزرگ نمایی  مخابرات  صاحب 
بزرگنمایی  نبود.  مهمی  موضوع  بود، 
تبلیغاتی  خوراک  تنها  موضوع  این 
برای  واقعی  تغییر  کدام  نه  داشت، 

حل مشکل مردم.«
بسته ی  قیمت  او،  گفته ی  به 
1GB در بدل 49 افغانی در یک ماه 
و شرکت های  می شود  افغانی   1470
همین  با  را  مشابه  بسته های  دیگر 

نرخ ها از قبل نیز داشتند. 
دلو   29 تاریخ  به  هم  سوی  از 
مسئوالن اداره ی اترا پس از دیدار با 
 20 که  کردند  فیصله  کارزار  فعاالن 
می کنند،  عملی  را  اصالحات  مورد 
اما با گذشت بیشتر از دو ماه به جز 
رایگان شدن تماس به بخش شکایات 
عملی  دیگر  فیصله های  اترا،  اداره ی 

نشده است.
اترا  اداره ی  آریوبی  آقای  اخیراً 
به  وعده هایش  به  که  کرد  متهم  را 
یک  تنها  و  نکرده  عمل  شهروندان 
اداره ی  به  او  مورد عملی شده است. 
ماه  یک  تا  اگر  که  داد  هشدار  اترا 
دیگر به 19 وعده ای دیگرعمل نکند، 
خواهد  تقاضا  حکومت  رهبری  از 
را زیر چتر وزارت  اداره  این  کرد که 

مخابرات بیاورد.
»اعتراض اترا کجاست؟ تا آوردن 

اصالحات ادامه می یابد«
با  صحبت  در  آریا  میرویس 
کارزار  که  می گوید  روز  اطالعات 
تطبیق  تا  کجاست؟«  »اترا  اعتراضی 
کار زار  »این  می یابد:  ادامه  اصالحات 
آغاز  چند روزه  صدای  و  سر  برای  را 
مشکل  می خواهیم  ما  نکرده ایم. 
مشکل  که  داریم  باور  و  شود  حل 
مدنی  اعتراض های  است.  حل شدنی 
به  بدهد،  نتیجه  که  باشد  قرار  اگر 

حوصله و پی گیری نیاز دارد.«
فعاالن این این کارزار در روزهای 
آینده برنامه های متفاوتی روی دست 
دارند. رفتن به مساجد و آدرس های 
شهروندان  به  آگاهی دهی  پرنفوذ، 
مکان های  برخی  در  بلبورد  نصب  و 
روزهای  برنامه های  از  کابل  عمومی 

آینده این کارزار است.

ــالدی،  ــوری 1992 می ــل در اول جن کاب
حمالیت هــای  فقــدان  در  داد.  ادامــه 
ــت  ــه دس ــب اهلل ب ــم نجی ــوروی، رژی ش
تنظیم هــای جهــادی ســقوط کــرد و 
خــودش نیــز پــس از نجــات از دام یــک 
تــرور، بــه ســازمان ملــل متحــد در کابل 
پناهنــده شــد. نجیــب اهلل بقیــه ی عمــر 
ــی   ــک زندان ــا هم چــون ی خــود را تقریب
در مقــر ســازمان ملــل در کابــل ســپری 
کــرد و در نهایــت پــس از ســقوط کابــل 
در ســپتامبر 1996 میــالدی، بــه شــکل 
بی رحمانــه ای توســط طالبــان بــه قتــل 
رســید و جســدش از پایــه ی چــراغ 
ترافیــک در ســپتامبر 1996 میــالدی 
آویــزان شــد. پــس از ســقوط رژیــم 
مختلــف  گروه هــای  نجیــب،  داکتــر 
ــالمی  ــزب اس ــه ح ــن، از جمل مجاهدی
ــرل  ــرای کنت ــتان، ب ــت پاکس ــا حمای ب
ــل  ــد. در اپری ــم جنگیدن ــا ه ــت ب دول
سیاســی  توافــق  میــالدی،   1992
ــان  ــه ی پیشــاور( می ــت ) موافقت نام موق
فرماندهــان اصلــی تنظیم هــای جهــادی 
بــه دســت آمــد کــه بــر اســاس آن بــه 
طــور دوره ای ریاســت جمهــوری کشــور 
را بــر عهــده می گرفتنــد. صبغــت اهلل 
ــور  ــاه رییس جمه ــرای دو م ــددی ب مج

کشــور پــس از پرداخــت مصــارف و 
اراده ی مملکــت برآمــده نمی توانســت 
و افغانســتان در آســتانه ی ســقوط قــرار 

گرفــت. )فییــر2017(. 
داکتــر نجیــب اهلل، رییس جمهــور 
شــوروی،  اتحــاد  شــده ی  منصــوب 
احیــای  کمرشــکن  چالش هــای  بــا 
ــم  ــای سیاســی و مشــروعیت رژی نهاده
مواجــه بــود. آرایــش نخبــگان سیاســی 
نیــز در جریــان جنــگ متفــاوت بــود: در 
ــای  ــی ج ــای حزب ــم، کادره ــب رژی جان
چهره هــای ســنتی قــدرت را گرفتنــد و 
ــان جهــادی صــف  ــل جنگ جوی در مقاب
ــکیل دادنــد.  مخالــف حکومــت را تش
داکتــر نجیــب اهلل علی رغــم شــرایط 
ــدرت را  ــه ق دشــوار کشــور، توانســت ک
ــد.  ــالدی حفــط کن ــا ســال 1992 می ت
البتــه او از ایــن جهــت قــادر بــه ایــن کار 
شــد کــه اتحــاد شــوروی پــس از خــروج 
نیروهــای خــود، کمک هــای اقتصــادی، 
ــه  ــل ادام ــه کاب ــل را ب ــزات و تی تجهی
داد کــه بــا آن تونســت وفــاداری تعــداد 
ــی را  ــبه نظام ــان ش ــادی از فرمانده زی
بــه ســوی خــود جلــب کنــد. نجیــب اهلل 
کوشــید کــه بــه جــای گفتار هــای 
را  افغانــی  ملی گرایــی  کمونیســی، 
اســاس داعیــه و مشــروعیت دولــت خود 
ــالدی  ــال 1990 می ــد ) در س ــرار ده ق
ــه  ــق را ب ــک خل ــزب دموکراتی ــام ح ن
ــا همــه ی  حــزب وطــن تغییــر داد(. او ب
تالش هایــش، تفاهــم ملــی را بــه وجــود 
آورده نتوانســت و در عــوض، مخالفت هــا 
هــم در حلقــه ی حــزب وطــن و حلقــه ی 
ــدید  ــور تش ــه رییس جمه ــت علی مقاوم
شــد. مســکو کمک هــای خــود را در 
افغانســتان تــا ســپتامبر 1991 میــالدی 
ــود  ــی در خ ــوالت بحران آفرین ــه تح ک
اتحــاد شــوروی اتفــاق افتــاد و توافــق بــا 
ــم  ــه رژی واشــنگتن روی عــدم کمــک ب

ــود و پــس از او ربانــی بایســتی چهــار  ب
عهــده  بــر  را  مذکــور  ســمت  مــاه 
ــد  ــس از موع ــی پ ــا ربان ــت، ام می گرف
معیــن تــالش کــرد کــه قــدرت را بــرای 
ــد و در  ــظ کن ــده حف ــال آین ــار س چه
ــن  ــف مجاهدی نتیجــه، گروه هــای مختل
پــس از دســت نیافتــن بــه یــک توافــق 
ســیاس بــرای تشــکیل حکومــت در 
کشــور، وارد جنــگ داخلــی شــده و 
ــل، پایتخــت کشــور ویــران گردیــد.  کاب
حکومــت ربانــی تــا ســال 1996 میالدی 
ــان  ــه دســت طالب ــت ب دوام آورد و عاقب

ــرد. ســقوط ک
ــتان در  ــش پاکس ــتراتیژی ارت اس

ــتان ــی افغانس ــات سیاس منازع
ــوذ  ــتان از نف ــی پاکس 1. نگران

ــتان ــد در افغانس هن
پاکســتان  از مهمتریــن دالیــل   
ــوع  ــان موض ــروه طالب ــت از گ در حمای
نگرانــی اســالم آباد از نفــوذ هنــد در 
ــیت  ــن حساس ــد. ای ــتان می باش افغانس
پاکســتان از آن  جــا ناشــی می شــود 
کــه هنــد منافــع زیــادی در افغانســتان 
بزرگ تــری  نگرانی هــای  و همچنیــن 
ــوذ  ــردن نف ــدود ک ــورد مح ــز در م نی
تــا  دارد  کشــور  ایــن  در  اســالم آباد 
اطمینــان حاصــل کنــد کــه افغانســتان 
ــی  ــر افراط ــرل عناص ــر در کنت ــار دیگ ب
قــرار نخواهــد گرفــت و دموکراســی 
ــه  ــور ب ــن کش ــی در ای ــه ی محکم ریش
ــدی  ــات هن ــد آورد. مقام ــت خواه دس
نیــز بارهــا گســترش روابــط اســتراتژیک 
بــا افغانســتان را بــه دالیــل ذیــل مطــرح 
 کرده انــد: راه یابــی بــه بازارهــای پــر 
منفعــت آســیای مرکــزی از طریــق 
افغانســتان  کــه  چــرا  افغانســتان؛ 
ــت  ــیر ترانزی ــوان مس ــه عن ــد ب می توان
ــزی،  ــیای مرک ــه آس ــد ب ــای هن کااله
کمــک زیــادی بــه اقتصــاد رو بــه رشــد 
ایــن کشــور کنــد )فرجــی، نصیــر، 
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افغانســتان،  هــم  و  هنــد  هــم 
ــد،  ــتان دارن ــا پاکس ــرزی ب ــالف م اخت
بــه همیــن دلیــل وقتــی ایــن دو کشــور 
بــه نحــوی در تقابــل بــا پاکســتان قــرار 
می گیرنــد، ایــن دشــمنی بــه افغانســتان 
ــترش  ــر گس ــا در براب ــد ت ــاری می ده ی
ــو در  ــه زان نفــوذ پاکســتان در منطقــه ب
ــه  ــک ب ــی، 1385(. کم ــد. )حقیق نیای
ــن  بازســازی افغانســتان نیــز یکــی از ای
ــتان  ــود. افغانس ــوب می ش ــل محس دالی
ــان در  ــم طالب ــقوط رژی ــس از س ــه پ ک
ــش  ــات پی ــوی ثب ــه س ــور ب ــن کش ای
ــن  ــردن ای ــه ک ــرای نهادین ــی رود، ب م
ــه  ــاز ب ــور نی ــازی در کش ــات و بازس ثب
ــل  ــن دلی ــه همی ــرمایه گذاری دارد. ب س
بیشــتر  ســرمایه گذاری  از  افغان هــا 
زمینه هــای  در  خصــوص  بــه  هنــد 
آمــوزش و پــرورش بهره منــد شــدند. 
)متیــن، 1385(. متقابــال هنــد نیــز 
ــان در عرصه هــای  پــس از ســقوط طالب
ــه افغانســتان  ــرده ب ــالش ک ــون ت گوناگ

ــد. ــک کن کم
ــد  ــان معتقدن ــیاری از کارشناس بس
دلیــل کمک هــای بیشــتر هنــد بــه 
افغانســتان ایــن اســت کــه احســاس نیاز 
بــه پاکســتان را در ایــن کشــور کاهــش 
ــت،  ــی، 1385(. در حقیق ــد. )حقیق ده
بــا محــدود کــردن نفــوذ اســالم آباد 
در کابــل در صــدد جلوگیــری از کنتــرل 
مجدد افغانســتان توســط عناصــر افراطی 
ــرا  ــان می باشــد، زی ــد گــروه طالب همانن
بــا انســجام مجــدد طالبــان در ایــن 
رادیــکال  برداشــت  هر گونــه  کشــور 
از اســالم، تأثیــر منفــی بــر امنیــت 
ــان  ــبه نظامی ــوذ ش ــته و نف ــد داش هن
ــد را  ــمیر هن ــا در کش ــالت آن ه و حم
افزایــش می دهــد. بــه بیــان دیگــر، 
بــرای هنــد کــه از نفــوذ پاکســتان 
و  اخیــر  افغانســتان در ســال های  در 
بــه خصــوص در زمــان طالبــان آگاه 
ــا افغانســتان  ــط ب اســت، گســترش رواب
ــه  ــوان از آن ب ــه می ت ــه آنچ ــد ب می توان
ــد  ــرای هن ــی اســتراتژیک ب ــوان گام عن

ــد. ــرد، بینجام ــام ب ن

نکنید«  دزدی  را  »کریدتم  شده 
پایین  کیفیت  از  شهروندان  به 
معلومات  مخابراتی  شرکت های 
را  اعتراض  این  دامنه ی  و  می دهند 

هرچه بیشتر وسعت می بخشند.
فعاالن  از  یکی  امیری،  مجیب 
اعتراض می گوید:  »جاده به جاده،  این 
کوچه به کوچه و ُدکان به ُدکان خواهیم 
رفت تا آگاهی دهی کنیم و هم صدایی 
و  مخابراتی  شرکت های  کنیم.  ایجاد 
بر ضدیت  که  آن قدر  هر  اترا  اداره ی 
ما  دهند،  ادامه  نادیده گرفتن  و 
خواسته های  تحقق  برای  همان قدر 

مردم استوارتر قدم خواهیم زد.«
»اترا  خیابانی  اعتراض 
کابل  از شهر  فراتر  اخیراً  کجاست؟« 
از شهرهای دیگر  رفته و در شماری 
خیابانی  اعتراض های  نیز  افغانستان 
شده  انداخته  راه  به  کوچک کوچک 
هرات،  والیت های  تاکنون  است. 
بغالن، غزنی، فراه، بلخ، تخار، نمیروز، 
شاهد  خوست  و  ننگرهار  بدخشان، 
بوده  اعتراضی  کارزار  این  برگزاری 
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ترکیه: 
واکنش ناتو به تشکیل کارگروه برای رایزنی در مورد اس۴۰۰- مثبت بود

اطالعات روز: وزیر خارجه ترکیه می گوید ناتو رویکرد 
مثبتی به تشکیل کارگروه با آنکارا، برای تبادل نظر و رایزنی 
خرید  دارد.  روسیه  ساخت  هوایی  پدافند  سامانه  مورد  در 
سامانه اس-400 توسط ترکیه با انتقاد ناتو و امریکا روبه رو 

شده است.
خارجه  وزیر  چاوش اغلو،  مولود  فردا،  رادیو  گزارش  به 
با  مشترکی  خبری  کنفرانس  جریان  در  حمل   30 ترکیه، 
همتایان لهستانی و رومانیایی خود گفته کشورش به امریکا 
آن  از  عضوی  خود  ترکیه  -که  شمالی  آتالنتیک  پیمان  و 
کارگروه  اس-400  سامانه  مورد  در  داده  پیشنهاد  است- 

تشکیل دهند و گفت وگو کنند.
کرده  تاکید  گذشته  همانند  چاوش اغلو  آقای  هرچند 

مسئله لغو قرارداد با روسیه در دستور کار نیست.
این که  را درک می کنیم.  ناتو  نگرانی های  او گفته »ما 
نمی دهد،  نگرانی ها[  این  ]به  اهمیتی  ترکیه  می شود  گفته 

درست نیست. ما در مورد این موضوع حساس هستیم«.
که  است  افزوده  حال  عین  در  ترکیه  خارجه  وزیر 
هم پیمانان کشورش در ناتو نیز »باید این موضوع را درک 

کنند؛ ما خیلی فوری به سامانه پدافند هوایی نیاز داریم«.
آتالنتیک  پیمان  گفته  چاوش اغلو  مولود  که  آن طور 
تبادل نظر واکنش مثبت  برای  به تشکیل کارگروه  شمالی 
نشان داده، اما ایاالت متحده هنوز پاسخی به این پیشنهاد 
نداده است. چندین ماه است که جدال لفظی بین مقام های 
ترکیه از یک سو، و متحدان آن در پیمان آتالنتیک شمالی 

از سوی دیگر، در مورد قرارداد خرید سامانه پیشرفته اس-
400 روسیه ادامه دارد.

ترکیه اظهار کرده است که روسیه این سامانه را زودتر 
عین حال  در  و  می دهد  تحویل  به کشورش  بقیه شرکا  از 

موافقت کرده فناوری آن را نیز انتقال دهد.
یک  دریافت  از  را  خود  نگرانی  متحده  ایاالت  و  ناتو 
آن  پیامدهای  و  اعضا  از  یکی  توسط  روسی  نظامی  سامانه 
اختیار  در  که  اف-35  مانند  پیشرفته ای  جنگنده های  بر 

آن هاست پنهان نمی کنند.
چندی پیش کیتی ویلبارجر، دستیار وزیر دفاع امریکا 
در امور امنیتی، در توضیح دلیل مخالفت امریکا به رویترز 
گفته بود: »اس-400 یک رایانه است. اف-35 هم یک رایانه 

است. شما رایانه خودتان را در اختیار دشمن قرار نمی دهید: 
ما هم دقیقاً همین قصد را داریم«.

به مرور زمان  برای دریافت اس-400  پافشاری ترکیه 
واکنش های تندتری را از سوی مقام های دولت دونالد ترمپ 

و قانون گذاران امریکایی برانگیخته است.
شماری از نمایندگان کنگره ترکیه را تهدید به تحریم و 

توقف فروش اف 35 کرده اند.
هفته  دو  امریکا،  رییس جمهوری  معاون  پنس،  مایک 
پیش در اظهاراتی تند به ترکیه هشدار داد با خرید سامانه 
آتالنتیک  پیمان  در  خود  جایگاه  روسیه،  هوایی  پدافند 
شمالی را به خطر می اندازد. در واکنش اما آنکارا تاکید کرده 

قرارداد خرید اس-400 بازگشت ناپذیر است.

گروه شبه نظامی امریکایی، پناهجویان را در مرز با مکزیک بازداشت کرد پاکستان، ایران را به بی عملی در قبال مهاجمان حمله اخیر متهم کرد
اطالعــات روز: اقــدام اعضــای یــک گــروه شــبه 
ــان  ــکا در بازداشــت پناهجوی ــی دســت راســتی امری نظام
در مــرز بــا مکزیــک بــا واکنش هایــی مواجــه شــده اســت.

گــروه  ایــن  فارســی،  بی بی ســی  از  نقــل  بــه 
United Constitutional Patriots نــام دارد 
ــه در فیســبوک منتشــر شــده، اعضــای  ــی ک و در ویدیوی
آن بــاالی ســر پناهجویانــی کــه قصــد ورود بــه امریــکا را 

داشــتند و روز زمیــن نشســته اند دیــده می شــوند.
ایالــت  مقام هــای  و  مدنــی  حقــوق  گروه هــای 
نیومکزیکــو کــه پناهجویــان خواهــان ورود بــه آن بودنــد، 
اقدامــات ایــن گــروه دســت راســتی را محکــوم کرده انــد.

و  ترمــپ  دونالــد  از  نظامــی  شــبه  گــروه  ایــن 
ــک  ــا مکزی ــرز ب ــوار در م ــاخت دی ــرای س ــتش ب سیاس

می کنــد. حمایــت 
ــور  ــزان عب ــه می ــی روی داده ک ــد زمان ــه جدی حادث
پناهجویــان بــه رغــم تــالش کاخ ســفید بــرای جلوگیــری 

ــه اســت. ــش یافت از آن افزای
ــن  ــی کــه روی فیســبوک یکــی از اعضــای ای ویدیوی
گــروه منتشــر شــده گــروه بزرگــی از پناهجویــان را نشــان 
مــی داد کــه بــه تازگــی از مــرز عبــور کــرده  ولــی توســط 
ــدرال  ــای ف ــه نیروه ــی ب ــه ارتباط ــلح ک ــراد مس ــن اف ای

ــده اند. ــت ش ــد بازداش ــکا ندارن امری
ــادی زن و  ــداد زی ــامل تع ــان ش ــروه پناهجوی ــن گ ای
کــودک بــود و ایــن افــراد در تاریکــی روی زمیــن نشســته 

بودنــد.

اطالعــات روز: وزارت امــور خارجــه پاکســتان بــه 
ــرای آنچــه بی عملــی ایــن کشــور علیــه گروهــی  ــران ب ای
ــور  ــن کش ــر در ای ــر 14 نف ــل اخی ــئول قت ــه آن را مس ک

ــت. ــرده اس ــراض ک ــده، اعت خوان
ــراد  ــه گــزارش بی بی ســی فارســی، دو روز پیــش اف ب
مســلحی کــه لبــاس یــک گــروه شــبه نظامی پاکســتان را 
بــه تــن داشــتند، اتوبوس هایــی را در مســیر جــاده اومــاره 
بــه گــوادر متوقــف کردنــد و 14 نفــر را کــه ظاهــرا بــرای 

نیروهــای مســلح فعالیــت می کردنــد، کشــتند. 
امــور  وزارت  می گوینــد  پاکســتان  رســانه های 
بــه ســفارت  کــه  یادداشــتی  در  پاکســتان،  خارجــه 
ــرده،  ــلیم ک ــالم آباد تس ــران در اس ــالمی ای ــوری اس جمه
اعتــراض شــدید خــود را بــه عــدم واکنــش و اقــدام ایــران 

ــت. ــرده اس ــالم ک ــروه اع ــن گ ــال ای در قب
ــراد،  ــن اف ــدن ای ــته ش ــه و کش ــن حمل ــس از ای پ
محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران و 
ســخنگوی ایــن وزارت خانــه به طــور جداگانــه ایــن حملــه 

ــد. ــوم کردن را محک
ــی  ــه میزبان ــتان را ب ــا پاکس ــران باره ــون ای ــا کن ت
بــه  و  کــرده  متهــم  چــون جیش العــدل  گروه هایــی 
ــار، پاکســتان  ــن ب ــا ای ــن کشــور هشــدار داده اســت ام ای
جمهــوری اســالمی ایــران را بــه میزبانــی گروه هایــی 
خشــونت آمیز  عملیــات  مســئول  کــه  کــرده  متهــم 

ــتند. هس
ــه ســفارت ایــران آمــده  در یادداشــت اعتراض آمیــز ب

پیــش از رســیدن نیروهــای گارد مــرزی، زنــی کــه در 
حــال حــرف زدن روی ویدیــو اســت بــه مــردی کــه ظاهــرا 
عضــو ایــن گــروه شــبه نظامــی اســت می گویــد تفنگــش 

ــه ســوی خانواده هــا »نشــان نگیــرد.« را ب
فــردی کــه ایــن ویدیــو را منتشــر کــرده بــه نیویورک 
ــاه گذشــته  ــروه در دو م ــن گ ــه ای ــه اســت ک ــز گفت تایم
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــته و می خواه ــور داش ــه حض در منطق
ــن  ــپ ســاخته نشــده در ای ــای ترم ــورد نظــر آق ــوار م دی
منطقــه باقــی بمانــد. او گفتــه اســت مامــوران گارد مــرزی 
ــان  ــه کارش ــا ب ــته اند ت ــا نخواس ــز از آنه ــون »هرگ ــا کن ت

ادامــه ندهنــد.«
ــو  ــدار نیومکزیک ــام، فرمان ــن گریش ــل لوی ــا میش ام
گفتــه اســت ایــن افــراد هیــچ حقــی بــرای متوقــف کــردن 
ــت  ــه اس ــد. او گفت ــکا ندارن ــاک امری ــه خ ــراد ب ورود اف

ــوند. ــد ش ــد تهدی ــان نبای پناهجوی
ــد کــرده هیــچ شــهروند عــادی  ــم گریشــام تاکی خان

ــدارد. ــرد دیگــری را ن حــق بازداشــت ف
دادســتان ایالــت نیومکزیکــو هــم در بیانیــه ای هشــدار 

مشــابهی داده اســت.
ــروه را  ــن گ ــکا ای ــی امری ــای مدن ــه آزادی ه اتحادی
یــک »ســازمان فاشیســتی« خوانــده کــه »قانــون را نقــض 

می کنــد.«
اداره گمــرک و حفاظــت مــرزی ایــاالت متحــده 
ــی  ــا فعالیــت گروه های ــکا پیشــتر مخالفــت خــود را ب امری

ــود. ــرده ب ــالم ک ــرزی اع ــق م ــت در مناط ــن دس از ای

کــه مهاجمــان مســلحی کــه لبــاس نیروهــای شــبه نظامی 
ــوس را روز 18  ــا 4 اتوب ــد، 3 ت ــیده بودن ــی را پوش دولت
آپریــل در مســیر اومــاره بــه گــوادر در بزرگــراه ســاحلی در 
بــزی تــاپ متوقــف کردنــد و پــس از شناســایی مســافران، 
14 نفــر از آنهــا را کــه عضــو نیروهــای مســلح بودنــد بــه 

ضــرب گلولــه کشــتند.
ــوچ  ــی از ســه ســازمان بل ــد ائتالف ــه می گوی ــن نام ای
کــه پاکســتان آنهــا را »تروریســتی« می دانــد، مســئولیت 
ایــن حملــه را پذیرفتــه و مهاجمــان بــه اتوبوس هــا پــس 
ــد  ــده بودن ــه از آن آم ــرزی ک ــق م ــه مناط ــات، ب از عملی

برگشــتند.
وزارت امــور خارجــه پاکســتان گفتــه اســت اطالعــات 
و محــل حضــور ایــن گــروه را بــا طــرف ایرانــی بــه 
ــا کنــون در  اشــتراک گذاشــته اســت امــا دولــت ایــران ت

ــزده اســت. ــی ن ــه اقدام ــاره دســت ب ــن ب ای
ــان  ــا نش ــن ادعاه ــه ای ــی ب ــون واکنش ــا کن ــران ت ای

ــت. ــداده اس ن
ــه اســت منتظــر  ــور خارجــه پاکســتان گفت وزارت ام
ــور  ــراض وزارت ام ــاره اســت. اعت ــن ب ــران در ای ــخ ای پاس
ــان،  ــران خ ــفر عم ــا س ــان ب ــم زم ــتان ه ــه پاکس خارج
ــن  ــود. ای ــران مطــرح می ش ــه ای نخســت وزیر پاکســتان ب
اولیــن ســفر عمــران خــان پــس از نخســت وزیری اســت 
ــارت حــرم امــام رضــا  ــرای زی ــرار اســت او در ابتــدا ب و ق
ــرای  ــپس ب ــد و س ــفر کن ــهر س ــن ش ــه ای ــهد ب در مش

ــود. ــران ش ــازم ته ــمی ع ــای رس دیداره

پافشاری بشار اسد بر اجرای توافق ها در مورد ادلب سوریه

ــت. ــده  اس ش
در ســال های اخیــر ترکیــه در 
ــب  ــتان ادل ــمالی اس ــمت های ش قس
ــرو  ــت نی ــور اس ــرز آن کش ــه هم م ک
از  گروه هایــی  از  و  کــرده  مســتقر 
اســد  رژیــم  مخالــف  شورشــیان 

می کنــد. پشــتیبانی 
ــری  ــان بازپس گی ــیه خواه روس

اطالعــات روز: دو مــاه پــس از 
اعــالم ایــن  کــه روســیه و ترکیــه در 
مــورد انجــام »اقدامــات قاطــع« بــرای 
برقــراری دوبــاره ثبــات در اســتان 
اِدلـِـب ســوریه بــه توافــق رســیده اند، 
ــت  ــوریه از وضعی ــوری س رییس جمه
ایــن اســتان انتقــاد کــرده و خواســتار 
پیشــرفت در تثبیــت وضعیــت در 

ــب شــد. ادل
ــو فــردا، مســکو  ــه نقــل از رادی ب
ــی  ــپتامبر توافق ــاه س ــکارا در م و آن
ــع«  ــات قاط ــام »اقدام ــورد انج در م
در ادلــب امضــا کردنــد، امــا بــه 
ــار  ــه، بش ــزاری فرانس ــزارش خبرگ گ
ــوریه، روز  ــوری س ــد، رییس جمه اس
جمعــه، 30 حمــل، در پیامــی از عــدم 
پیشــرفت در ایــن مــورد انتقــاد کــرد.

ــن   ــر ای ــد ب ــا تأکی ــد ب ــار اس بش
توافــق  ایــن  اصلــی  هــدف  کــه 
»حــذف گروه هــای تروریســتی« از 
ــع موجــود  ــع موان ــر رف ــود ب ــب ب ادل
بــر ســر راه اجــرای کامــل ایــن توافــق 

ــت. ــرده  اس ــاری ک پافش
پیاپــی  پیروزی هــای  پــی  در 

ــارج  ــد خ ــار اس ــت بش ــرل دول کنت
اســت، اخیــراً شــاهد تحکیــم کنتــرل 
گــروه تنــدروی تحریرالشــام، وابســته 

ــت. ــوده  اس ــده، ب ــه القاع ب
گــروه تنــدروی ســلفی »هیئــت 
تحریرالشــام« )ســازمان آزادســازی 
ســرزمین شــام( از ادغــام جبهــه 
ــام  ــا ن ــده ب ــاخه القاع ــام )ش فتح الش
پیشــین جبهه النصــره( و شــماری 
شــبه نظامی  گروه هــای  از  دیگــر 
جنــگ داخلــی ســوریه شــکل گرفتــه 

ــت. اس
حامــی  عنــوان  بــه  روســیه، 
ــه،  ــوریه، و ترکی ــت س ــی حکوم اصل
شورشــیان  پشــتیبان  عنــوان  بــه 
ــز گذشــته در  ــا اســد، پایی ــف ب مخال
ــی  ــه توافقات ــب ب ــت ادل ــورد وضعی م
رســیدند و ایــن امــر باعــث شــد کــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ســوریه از حمل حکوم

ــد. ــودداری کن ــه خ منطق
انتقــاد تــازه بشــار اســد از »عــدم 
ــق  ــن تواف ــرای ای ــرفت« در اج پیش
پــس از دیــدار تــازه او بــا محمدجــواد 
و  ایــران،  خارجــه  وزیــر  ظریــف، 

مناطــق تحــت کنتــرل شورشــیان از 
ــش  ــب توســط ارت ــه ادل ــه ناحی جمل
ســوریه اســت، ولــی ترکیــه کــه 
ــار  ــت بش ــاری حکوم ــدار برکن طرف
ــت  ــن سیاس ــر ای ــت در براب ــد اس اس

می کنــد. مقاومــت 
یعنــی  ادلــب،  منطقــه  امــا 
آخریــن بخــش از ســوریه کــه از 

ارتــش ســوریه علیــه شورشــیان، 
شورشــیان  از  زیــادی  شــمار 
مختلــف  مناطــق  از  تسلیم شــده 
کشــور بــا اتوبــوس بــه ادلــب در 
شــمال غربــی ســوریه منتقــل شــدند 
و جمعیــت ایــن منطقــه کــه تــا چنــد 
ســال پیــش یــک میلیــون نفــر بــود 
ــر  ــون نف ــه میلی ــر س ــال حاض در ح

ــف،  ــاندر الورنتی ــا الکس ــن ب همچنی
ــوریه،  ــیه در س ــژه روس ــده وی نماین

ابــراز می شــود.
دور بعــدی نشســت مذاکــرات 
بــه  موســوم  ســوریه  صلــح 
قــرار اســت  نشســت های آســتانه 
ــور،  ــم ث ــم و شش ــه )پنج ــن هفت ای
25 و 26 آپریــل( در شــهر نورســلطان 
)آســتانه ســابق(، پایتخت قزاقســتان، 
نشســت  ایــن  در  شــود.  برگــزار 
ســوریه،  دولــت  از  نمایندگانــی 
کشــورهای  ســوریه،  اپوزیســیون 
ضامــن آتش بــس در ســوریه، بــه 
ــل و  ــازمان مل ــی از س ــه ناظران اضاف

داشــت. خواهنــد  حضــور  اردن 
مذاکــره بــر ســر ادلــب در حالــی 
در ایــن نشســت نیــز پیگیــری خواهد 
ملــل متحــد  شــد کــه ســازمان 
در  خشــونت ها  افزایــش  مــورد  در 
ادلــب ابــراز نگرانــی کــرده و هشــدار 
ــن  ــری در ای ــش درگی ــه افزای داده ک
منطقــه تهدیــدی اســت بــرای ادامــه 
کمک رســانی بــه 2.7 میلیــون تــن از 

ــب. ســاکنان اســتان ادل
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مهاجـم پرتگالی به شـایعه رفتنـش از یوونتوس 
واکنـش نشـان داد و آن را رد کرد.

حـذف  از  بعـد  مرکاتـو،  کالچـو  از  نقـل  بـه 
یوونتـوس از لیـگ قهرمانـان اروپا شـایعاتی مبنی بر 
رفتـن کریسـتیانو رونالـدو از ایـن تیم شـنیده شـد. 
اکنـون کریسـتیانو رونالـدو نسـبت بـه ایـن اخبـار 
پیرامـون خـود واکنش نشـان داد و گفـت: برای من 

تنهـا یوونتـوس وجـود دارد.
ایـن تنهـا جملـه ای بـود کـه رونالدو نسـبت به 
ایـن شـایعات به زبـان آورد که نشـان از تمایل خود 
بـه مانـدن در ایـن تیـم بـرای حداقـل یـک فصـل 
دیگـر اسـت. ایـن بازیکن پرتگالـی در ابتـدای فصل 
بـا قـراردادی بـه ارزش 110 میلیـون یـورو راهـی 
یوونتـوس شـد و مدت 3 سـال دیگر از قـرارداد او با 

یـووه باقـی مانده اسـت.
لیـگ  در  قهرمانـی  آسـتانه  در  کـه  یوونتـوس 
ایتالیـا قـرار دارد بایـد در هفتـه سـی و سـوم ایـن 

گیـرد. قـرار  فیورنتینـا  برابـر  رقابت هـا 

بـه نظـر می رسـد انتقـال کاپیتـان تیـم فوتبال 
آژاکـس بـه بارسـلونا بـرای فصـل بعـد نهایی شـده 
و ایـن بازیکـن جـوان بـه سـتون خـط دفاعـی تیـم 

کاتاالنـی تبدیـل می شـود.
بـه نقـل از اسـپورت، ماتیـس دی لیخـت با 19 
سـال سـن، جوان تریـن کاپیتـان تاریخ تیـم فوتبال 
آژاکـس اسـت. ایـن بازیکـن در فصـل جـاری لیـگ 
هالنـد و لیـگ قهرمانـان اروپـا نمایش بسـیار خوبی 
در ترکیب تیمش داشـته اسـت و سـران بارسـلونا به 

شـدت به دنبـال جذب او هسـتند.
دی لیخـت کـه از تمایـل بارسـلونا بـه جذب او 
آگاهـی دارد، بعـد از صعـود تاریخـی به نیمـه نهایی 
لیـگ قهرمانـان گفـت: آینـده بمانـد بـرای آینـده. 
فعـاًل می خواهـم تمـام تمرکـز خـودم را معطـوف به 

کنم. تیمـم 
بـه نظر می رسـد در صـورت حضـور دی لیخت 
در بارسـلونا کـه گفتـه می شـود بـا 75 میلیـون دالر 
راهـی کاتـاالن خواهـد شـد، سـاموئل اومتیتـی کـه 
ایـن فصـل بیشـتر درگیـر مصدومیـت بود، بارسـا را 

تـرک می کنـد و راهـی یوونتـوس می شـود.
دی لیخـت، همـراه آژاکـس ایـن فصـل امیدوار 
بـه قهرمانـی در لیـگ هالند اسـت و در نیمـه نهایی 
لیـگ قهرمانـان اروپا نیـز برابـر تاتنهام قـرار خواهد 

گرفت.

خبرهای کوتاه

واکنش رونالدو به 
شایعات رفتنش از یوونتوس

دی لیخت، حلقه مفقوده 
خط دفاعی بارسلونا

منچسترسـیتی بـا برتـری مقابـل تاتنهـام بـه 
صـدر جـدول لیـگ برتـر صعـود کـرد.

برتـر  لیـگ  رقابت هـای  پنجـم  و  سـی  هفتـه 
انگلیـس بـا برگـزاری یـک دیـدار حسـاس بیـن دو 
تیـم منچسترسـیتی و تاتنهـام آغـاز شـد، آن هـم 
در شـرایطی کـه دیـدار حسـاس دو تیـم در لیـگ 
قهرمانـان اروپـا چهارشـنبه شـب اخیـر بـا صعـود 

دراماتیـک تیـم لندنـی همـراه بـود.
سـیتی موفـق شـد خیلـی زود بـا ضربـه فودن 

روی پـاس آگوئـرو دروازه تاتنهـام را بـاز کنـد.
در ادامـه، بـازی گلـی نداشـت تا این دیـدار در 
نهایـت بـا برتـری یـک بـر صفـر منچسترسـیتی به 

برسـد. اتمام 
برگـزار  امشـب  هفتـه  ایـن  بازی هـای  سـایر 

. د می شـو

سیتی انتقام لیگ قهرمانان 
را از تاتنهام گرفت

اعالم آمادگی منچستریونایتد برای فروش لوکاکو
تلگـراف  انگلیسـی  روزنامـه 
مدعـی شـد کـه منچسـتریونایتد 
پیشـنهادها  بـه  تـا  اسـت  آمـاده 
لوکاکـو،  روملـو  جـذب  بـرای 
پاسـخ  خـود  بلجیکـی  مهاجـم 
را  لوکاکـو  دارد  قصـد  و  دهـد 

کنـد. واگـذار 
روزنامـه تلگـراف بـا انتشـار 
بـا توجـه  گزارشـی مدعـی شـد 
بـه تغییـر و تحوالت گسـترده ای 
کـه سولسشـر وعـده آن را داده 
بـود یکـی از اولیـن کسـانی کـه 
بـه احتمـال زیـاد در ایـن تغییـر 
و تحـوالت، اولدترافـورد را تـرک 
لوکاکـو  روملـو  کـرد  خواهـد 

خواهـد بـود.
گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
پـاری  اینترمیـالن،  باشـگاه های 
از  مونیـخ  بایـرن  و  ژرمـن  سـن 
هـواداران لوکاکـو بـوده و یونایتد 

انتظـار دارد بـا پیشـنهادهای آنها 
مواجـه شـده و بـا ایـن باشـگاه ها 
دربـاره شـرایط انتقـال او مذاکره 

. کند
احتمـال  امـا  تلگـراف 
بـرای  اینترمیـالن  درخواسـت 
جـذب لوکاکـو را بیشـتر می داند 
بـه ایـن دلیـل کـه معتقـد اسـت 
در حـال حاضـر  کونتـه  آنتونیـو 
از شـانس باالیـی بـرای منصـوب 
شـدن بـه عنـوان سـرمربی اینتر 
در فصـل آینـده برخـوردار اسـت 
سـمت  ایـن  بـه  اگـر  کونتـه  و 
منصـوب شـود مسـلماً نسـبت به 
جـذب لوکاکو نـگاه کامـال مثبت 

داشـت. خواهـد 
بـه  کونتـه  عالقـه  علـت 
لوکاکـو ایـن اسـت کـه سـرمربی 
هدایـت  سـابقاً  کـه  ایتالیایـی 
بـر عهـده داشـت در  را  چلسـی 

داشـت  قصـد  هـم   2017 سـال 
بـه چلسـی  را  بلجیکـی  مهاجـم 
آن  لوکاکـو  ولـی  کنـد  منتقـل 
زمـان منچسـتریونایتد را انتخاب 
کـرد و بـا قـراردادی 75 میلیـون 
پونـدی از اورتـون بـه اولدترافورد 

رفـت.  
ممکـن  کـه  عاملـی  تنهـا 
را  دیگـر  باشـگاه های  اسـت 
فکـر  بـه  لوکاکـو  خریـد  بـرای 
بینـدازد عـالوه بـر مبلـغ انتقـال 
کـه  اسـت  باالیـی  دسـتمزد  او، 

می کنـد.  دریافـت  یونایتـد  در 
منچسـتریونایتد  در  لوکاکـو 
هفتـه ای 255هزار پوند دسـتمزد 
باشـگاهی  کمتـر  و  می گیـرد 
حاضر اسـت چنین دسـتمزدی را 

کنـد. پرداخـت  راحتـی  بـه 

والورده: 
مسی الماسی درخشان و ستاره ای بی نظیر است

سـرمربی  والـورده،  ارنسـتو 
سـتاره  از  سـتایش  بـا  بارسـلونا 
لیونـل  تیـم  ایـن  آرجانتینـی 
مسـی می گویـد او مثـل الماسـی 
شـگفت زده  را  همـه  درخشـان 
کـرده و همچنـان بـه درخشـش 

می دهـد. ادامـه 
سـرمربی  والـورده،  ارنسـتو 
از عملکـرد  بـا تمجیـد  بارسـلونا 
مسـی  لیونـل  خارق العـاده 
او  می گویـد  جـاری  فصـل  در 
بـه  الماسـی درخشـان  همچـون 
ولـی  می دهـد  ادامـه  درخشـش 
او بـه گونـه ای اسـت  درخشـش 
کـه در نـگاه اول به نظر می رسـد 
برای ایـن درخشـش خارق العاده 
هیـچ کار خاصی انجـام نمی دهد.

لیونـل مسـی در فصل جاری 
عملکـردی  بارسـلونا  پیراهـن  بـا 
خارق العـاده داشـته، در رقابتهای 

مختلـف 45 گل به ثمر رسـانده، 
اللیـگا  صدرنشـین  را  تیمـش 
نیمه نهایـی  مرحلـه  بـه  و  کـرده 

چمپیونزلیـگ رسـانده اسـت.
مسـی در 29 مسـابقه اللیگا 
در  و  رسـانده  ثمـر  بـه  گل   33
بارسـا در  اخیـر  هشـت مسـابقه 
گلزنـی  بـار   12 اسـپانیا  لیـگ 

اسـت. کـرده 
مسـی روز سه شـنبه گذشته 
در جریـان پیروزی 3-0 بارسـا بر 
یک چهـارم  در  منچسـتریونایتد 
هـم  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی 
و  داشـت  اسـتثنایی  درخششـی 
با بـه ثمـر رسـاندن دو گل نقش 
اصلی را در رسـیدن غول کاتاالن 

بـه نیمه نهایـی بـازی کـرد.
در  کـه  والـورده  ارنسـتو 
تیمـش   دیـروز  بـازی  آسـتانه 
بـا  سوسـیداد  رئـال  مقابـل 

می کـرد  صحبـت  خبرنـگاران 
دلـم  گفـت:"  مسـی  دربـاره 
بـا  می توانسـتم  می خواسـت 
درخشـش  کلمـات،  از  اسـتفاده 
توصیـف  را  مسـی  خارق العـاده 
کنـم ولـی آخـر دربـاره لئـو چـه 

گفـت؟". می تـوان 
ادامـه  در  بارسـا  سـرمربی 
گفـت:" مسـی در حال شکسـت 
کاری  او  اسـت.  رکوردهـا  همـه 
او  از  همیشـه  مـردم  کـه  کـرده 
خـاص  درخشـش های  انتظـار 

هیچوقـت  هـم  مسـی  و  دارنـد 
ناامیـد نمی کنـد. مـا در  را  آنهـا 
کیسـت  او  می دانیـم  بارسـلونا 
و در سراسـر دنیـا چـه اهمیـت 
ایـن  از  و  دارد  و چـه جایگاهـی 

می بریـم". لـذت  واقعیـت 

ایسکو؛ گزینه اصلی یووه برای پست بازی ساز
باشـگاه  مدعـی شـد  مرکاتـو  کالچیـو 
ایتالیایـی یوونتـوس به دنبال جذب ایسـکو، 
سـتاره اسـپانیایی رئـال مادرید بـوده و عزم 
خـود را بـرای جـذب ایـن هافبـک جنجالی 

رئـال جـزم کرده اسـت.
لیـگ  از  یوونتـوس  حـذف  از  بعـد 
قهرمانـان اروپا با شکسـت در مقابل آژاکس 
آمسـتردام، غـول بـزرگ فوتبـال ایتالیـا که 
قهرمانـی  عنـوان  هشـتمین  کسـب  بـرای 

پیاپـی خـود در سـری آ تنهـا به یـک امتیاز 
دیگـر نیـاز دارد از هم اکنـون بـه فکر تقویت 
کادر بازیکنـان خـود در فصـل آینـده اسـت 
و بـه ادعـای کالچیو مرکاتو، ایسـکو، سـتاره 
ناراضـی رئال مادرید یکـی از هدفهای اصلی 
یـووه در فصـل نقـل و انتقاالت خواهـد بود.

یوونتوسـی ها بـه این نتیجه رسـیده اند 
کـه بـه جـز پیانیـچ هیـچ بازی سـاز دیگری 
در اختیـار ندارند. آنـدره آ پیرلو که در فاصله 

سـالهای 2011 تـا 2015 بازی سـاز اصلـی 
یـووه بـود اخیـرا گفتـه بـود یوونتوسـی ها 

بایـد فوراً ایسـکو را بـه توریـن بیاورند.
فابیـو پراتیچـی و دیگـر مدیران ارشـد 
یـووه مدتـی اسـت ایسـکو را بـه دقـت زیـر 
نظـر گرفتـه و خـود را بـرای جـذب او آماده 
کرده انـد ولـی می دانند که باشـگاه  ثروتمند 
منچسترسـیتی هـم خواهـان انتقـال او بـه 

اسـت. انگلیس 

ولـی بـا توجـه بـه تغییـر و تحـوالت 
گسـترده ای که انتظـار می رود رئـال مادرید 
در تابسـتان پیـش رو از سـر بگذراند و ورود 
احتمالـی اریکسـن از تاتنهـام و هـازارد از 
چلسـی به ایـن تیم، باعث می شـود ایسـکو 
در صـورت مانـدن در رئـال به احتمـال زیاد 
بخـش اعظـم فصـل را نیمکت نشـین باشـد 
را  از مادریـد  او  احتمـال خـروج  و همیـن 

تقویـت می کنـد.

ــس  ــر انگلیـ ــگ برتـ ــت های لیـ ــه فوتبالیسـ اتحادیـ
ـــوان  ـــن ج ـــن بازیک ـــن و بهتری ـــن بازیک ـــای بهتری نامزده

فصـــل لیـــگ برتـــر را اعـــالم کردنـــد.
ـــل  ـــان فص ـــتانه پای ـــرور، در آس ـــی می ـــل از دیل ـــه نق ب
ــای  ــر انگلیـــس نامزدهـ ــای لیـــگ برتـ ــاری رقابت هـ جـ
ـــر  ـــگ برت ـــوان لی ـــن ج ـــن بازیک ـــن و بهتری ـــن بازیک بهتری
را اعـــالم کـــرد. قـــرار اســـت برنـــده بهتریـــن بازیکـــن 
ــر 8 روز  ــگ برتـ ــل لیـ ــن فصـ ــن بازیکـ ــوان و بهتریـ جـ

دیگـــر انتخـــاب شـــود.

نامزدهای بهترین بازیکن فصل لیگ برتر
فیرجیل فان دایک )لیورپول(

ادن هازارد )چلسی(
رحیم استرلینگ )منچسترسیتی(

سرخیو آگوئرو )منچسترسیتی(
سادیو مانه )لیورپول(

برناردو سیلوا )منچسترسیتی(
نامزدهـــای بهتریـــن بازیکـــن جـــوان فصـــل لیـــگ 

برتـــر

مارکوس راشفورد )منچستریونایتد(
رحیم استرلینگ )منچسترسیتی(

برناردو سیلوا )منچسترسیتی(
دکالن رایس )وستهام(

دیوید بروکس )بورنموث(
الکساندر آرنولد )لیورپول(

ـــن  ـــوان بهتری ـــه عن ـــالح ب ـــد ص ـــته محم ـــل گذش فص
ـــون  ـــی اکن ـــد ول ـــاب ش ـــر انتخ ـــگ برت ـــل لی ـــن فص بازیک

ـــدارد. ـــا ن ـــن نامزده ـــی در بی او جای

نامزدهای بهترین بازیکن لیگ انگلیس اعالم شدند
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شفاخانه ی محمد علی جناح 
در غرب شـهر کـابل افتتاح شد

اســت و دولــت مکلــف می باشــد 
کــه وســاییل وقایــه و اعــالج امــراض 
و تســهیالت صحــی را بــه مــردم 

ــد. ــه کنن عرض
آقــای دانش افــزود: »بــا وجودی 
کــه در اکثــر مراکــز واحدهــای دومی 
فعالیت هــای  کشــور  ســومی  و 
صحــی جریــان دارد، ولــی هنــوز مــا 
ــه علــت جنــگ و ناامنــی در اکثــر  ب
مناطــق کشــور، بــه شــمول پایتخــت 
جــدی  موانــع  و  چالش هــا  بــا 

ــم.« مواجهی
دیگــر  از  او،  گفتــه ی  بــه 
ســکتور  بخــش  در  چالش هــا 
انکشــاف  رعایــت  عــدم  صحــت، 
متــوازن و ترکیــب و حضور متناســب 
و  اجتماعــی  گروه هــای  کدرهــای 
فرهنگی در ســطح کشــور و ســاختار 

می باشــد. عامــه  صحــت  وزارت 
ــات  ــن موضوع ــه ای ــزود ک او اف
مشــکالت جــدی در خدمــات بخــش 

ــق کــرده اســت. صحــی کشــور خل

همچنــان آقــای دانــش با اشــاره 
ــی  ــه ســاخت شــفاخانه ی محمدعل ب
گفــت:  کابــل  غــرب  در  جنــاح 
»امیدواریــم بــا افتتــاح این شــفاخانه 
بخــش عمــده ای از مشــکالت صحــی 
و  باشــندگان  کابــل حــل گــردد 
خدمــات  بــه  کشــور  از  بخشــی 
صحــی اساســی دسترســی پیــدا 

ــد.« کنن
در همیــن حــال علی محمــد 
امــور  در  دولــت  وزیــر  خــان، 
ســاخت  کار  پاکســتان  پارلمانــی 
ــتی  ــان »دوس ــفاخانه را نش ــن ش ای

خوانــده  افغانســتان«  و  پاکســتان 
ــر دارد  ــتان در نظ ــه پاکس ــت ک گف
کــه حــدود ســه میلیــارد کلــدار بــه 
ــک  ــتان کم ــت افغانس ــکتور صح س

ــد. کن
بــه  افــزود کــه  او هم چنــان 
بســتر   100 شــفاخانه ی  زودی 
کــه  را  خــان«  امیــن اهلل  »نایــب 
ــه  ــن کشــور ب ــی ای ــت مال ــه حمای ب
هزینــه ی 19 میلیــون دالــر در والیت 
لوگــر ســاخته شــده اســت، نیــز بــه 

می شــود. افتتــاح  زودی 
ــاح  ــی جن ــفاخانه ی محمدعل ش

اطالعــات روز: »شــفاخانه ی 
ــروز )شــنبه،  ــاح« دی ــی جن محمدعل
ــا اشــتراک شــماری از  31 حمــل( ب
ــت افغانســتان و  ــات ارشــد دول مقام
ــل  ــمی در کاب ــی مراس ــتان ط پاکس

ــاح شــد. افتت
وزیــر  فیــروز،  فیروزالدیــن 
ــه  ــت ک ــور گف ــه ی کش ــت عام صح
ایــن شــفاخانه بــا هزینــه ی مجموعی 
24 میلیــون دالــر امریکایــی از ســوی 
پاکســتان ســاخته شــده اســت کــه 
شــامل زیرســاخت، تجهیــزات، تربیــه 
ــود. ــدان آن می ش ــوزش کارمن و آم

ــفاخانه  ــن ش ــه ی او، ای ــه گفت ب
بــه  و  تکمیــل  مرحلــه  ســه  در 
در  کــه  می رســد  بهره بــرداری 
ــه و جراحــی  ــای داخل ــدا بخش ه ابت
و ســپس دو بخــش دیگــر آن در 
ــداوی  ــه و ت ــد کلی ــای پیون بخش ه
امــراض ســرطانی فعــال خواهــد 

ــد. ش
در  فیــروز  آقــای  همچنــان 

مراســم بــا اشــاره بــه مشــکالت 
دسترســی بــه خدمــات طبــی در 
کشــور گفــت: »مــن بــه مثابــه 
ــه  ــه مثاب یــک تبعــه ی افغانســتان، ب
ــک بخــش، از تمــام آالم،  مســئول ی
ــردم،  ــی م ــا، احتیاج ــایل، درده مس
ــه  ــداوی ب ــت ت ــه جه ــی ک افغان های
خاطــر دریافــت ویــزا پشــت دروازه ی 
از  می شــود،  ایســتاد  ســفارت ها 
ــردم  ــی م ــت درازی و دست بوس دس
ــا پوســت،  ــع هســتم و ب ــال مطل کام
ــن  ــز اســتخوان خــود ای خــون و مغ
را لمــس می کنــم. از ایــن لحــاظ مــا 
از هیــچ نــوع تالشــی جهــت بهبــود 
ــرای  ــوب ب ــات خ ــه ی خدم و عرض

مــردم دریــغ نمی کنیــم.«
ــش،  ــرور دان ــال س ــن ح ــا ای ب
ریاســت جمهوری  دوم  معــاون 
کشــور نیــز در ایــن مراســم بــا 
اشــاره بــه عــدم دسترســی مــردم بــه 
خدمــات صحــی گفــت کــه خدمــات 
صحــی از ارکان مهــم حکومــت داری 

مربوطــات  در   200 داشــتن  بــا 
ــل اعمــار  ناحیــه ی ششــم شــهر کاب
ــن  ــاخت ای ــرارداد س ــده اســت. ق ش
شــفاخانه بــه همــراه شــفاخانه ی 
 1388 ســال  در  جنــاح  فاطمــه 
دولــت  ســوی  از  خورشــیدی 
پاکســتان بــه مبلــع بیــش از 50 
میلیــون دالــر بســته شــده بــود 
ــای  ــه علت ه ــازی آن ب ــه فعال س ک
نامعلومــی تــا کنــون بــه تعویــق 
ــه  ــفاخانه ی فاطم ــود و ش ــاده ب افت
جنــاح تــا کنــون افتتــاح نشــده 

ــت. اس


