
در معرض فروپاشی
رییس اداره امنیت ملی امریکا گفته است که افغانستان در 
نظر  از  است.  مواجه  سیاسی  سقوط  خطر  با   2016 سال 
افغانستان با تهدید جدی کمبود منابع  جمیز کلپر حکومت 
نیز  و  گرفته  شدت  طالبان  حمالت  میزان  است،  روبه رو 
فقدان  است.  کرده  نزول  افغانستان  در  سیاسی  همگرایی 
و  قدرت  سر  بر  مقامات  میان  منازعه  سیاسی،  هماهنگی 
گفته ی  به  که  است  مواردی  عمده  از  اقتصادی  چالش های 
این مقام امریکایی منجر به فروپاشی سیاسی در افغانستان 

خواهد شد.
اظهار نظر جمیز کلپر در باب سقوط سیاسی...
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شبکه ی  کارمندان  از  تن  هفت  طالبان  که  آن  از  بعد  بالفاصله 
تلویزیونی طلوع را در قلب پایتخت کشتند، بی بی سی افغانستان 

اقدام به پخش مصاحبه ای با سخن گوی طالبان کرد.
حمله انتحاری روز بیستم جنوری اتوبو سی را هدف قرار داد که 
حامل کارکنان شرکت رسانه ای کابورا، مرتبط با تلویزیون طلوع 
و گروه موبی گروپ، بود. دو تن از قربانیان این حمله زن بودند 

و بیست و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
حمله،  از  بعد  خود  خبری  برنامه ی  در  افغانستان،  بی بی سی 

مصاحبه ای با ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان را...

به بی بی سی: 
نگذارید طالبان از طریق شما 
روزنامه نگاران را تهدید کنند

روستاییان و پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات
»برنامۀ همبستگی ملی با مردم، توسط مردم، برای مردم«

از این شعار زیبا که یک کتاب مفهوم در آن نهفته است چنین استنباط می گردد که برنامۀ همبستگی ملی به خاطر رفاه و انکشاف زیست مردم زحمتکش، با همت اما بی بضاعت افغانستان به خصوص 

روستاییان، ایجاد گردیده است.

بیشرت از سیزده سال است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با عزم متین و گام های استوار در جهت آسایش و سعادت مردم روستاها، پروژه های بازسازی و انکشافی را یکی پی دیگری 

تطبیق وعملی می کند. راز موفقیت و رسیدن برنامۀ همبستگی ملی به دستآوردهای گسرتده در آنست که این برنامه از حامیت، کمک و همکاری همه جانبۀ مردم قریه ها، دولت و جامعۀ جهانی برخوردار 

است.

عدۀ کثیری از روستاییان ما، هر چند که با فقر و تنگدستی دچار هستند با همت واال و با متام نیرو و قوت در تطبیق و عملی کردن پروژه های برنامۀ همبستگی ملی دست و آستین را باال زده اند و با تالش 

خستگی ناپذیر در بازسازی و انکشاف قریه های ویران شده خود عرق می ریزند.

روز تا روز تپش زندگى در قريه  هاى وطن عزیز ما بيشرت و بیشرت مي شود. روستاییان ما حاال توان و صالحيت آن  را دارند که خودشان در بارۀ قريه های  شان فکر کنند و تصمیم بگیرند، اعضای شوراهای 

انکشافی، اولویت های شان  را خود انتخاب و تعیین کنند و پروژه های انکشافی مثمر و عام املنفعۀ دلخواه و مورد نیاز شان را تطبیق و عملی کنند. 

روستاییان با هوشيارى و ذکاوتی که دارند با تدبیر و صاحب نظری، بهرت از هرکس دیگری از مشکالت و رضورت های خود واقف اند و می دانند که چه کنند و چه نکنند، کدام پروژه رضورت مربم شان 

است تا در اولویت قرار گیرد و کدام پروژه ها در مراحل بعدی برای شان اهمیت دارند.

 به همین جهت وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامۀ همبستگى مىل، متام صالحيت هاى انتخاب پروژه ها، اخذ پول، مرصف پول و محافظت از پروژه ها را به اختيار خود مردم روستاها سپرده است.

مردم روستانشین ما برعالوۀ آن  که مکلف اند تا ده درصد در مصارف پروژه  های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی سهم بگیرند، گاهی هم صد درصد و حتی در بسیاری پروژه  های حیاتی و عام املنفعه بیشرت 

از آن نیز سهم گرفته و می  گیرند. 

مردم قریه  ها همیار و همکار خوب شوراهای انکشافی خود می  باشند. از انتخاب پروژه  ها تا خرید مواد، اشیا و اجناس مورد رضورت پروژه ها، نظارت از چگونگی نحوه کار پروژه  ها با آن ها همدست و 

همکار هستند و حتی در کارساختامن آن ها همکاری خالصانه کرده و می کنند. روستاییان عزیز می دانند که پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی برای بهبود وضع اقتصادی، زنده گی خودشان و هم چنان 

ترقی و شگوفایی قریه های شان می باشند. به همین اساس گفته می  توانیم که شوراهای انکشافی قریه ها، مردم و برنامۀ همبستگی ملی، الزم و ملزوم یکد یگر اند و بدون کمک و دستگیری همدیگر کاری 

را به پیش برده منی  توانند. 

زمانی  که پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات در قریه ها تکمیل و آمادۀ بهره برداری می گردند، مسؤولیت مستقیم آن، دیگرمربوط برنامۀ همبستگی ملی نبوده بلکه به مردم 

قریه ها تعلق می گیرد، زیرا مردم ازهمین پروژه ها استفاده می کنند. برای این  که از پروژه  های تکمیل شدۀ مذکور استفادۀ خوب و درست صورت گیرد و زود استهالک و یا ویران نشوند، رضورت است تا به 

نگهداری، و حفظ و مراقبت آن ها توجه جدی مبذول گردد.

در بین روستاییان هستند کسانی که با بی پروایی و با استفادۀ نادرست به زودترین فرصت این پروژه  ها را خراب و یا به طور کلی ویران می کنند. به همین خاطر، شوراهای انکشافی قریه  ها، برای حفظ و 

نگهداشت و استفادۀ درست و مناسب از پروژه  های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، کمیته های نظارت و کنرتول را ایجاد کرده  اند. اعضای این کمیته  ها از بین مردم و توسط 

مردم انتخاب می  شوند که هر لحظه و هر آن پروژه ها را وارسی و بررسی می کنند، می بینند که پروژه ها در کدام حالت قرار دارند و آیا رضورت به ترمیم آن ها موجود است یا خیر؟

هرچند که رهربی شوراهای انکشافی قریه ها، بنا بر مسؤولیت خود، سعی و تالش فروان دارند تا پروژه های شان سامل مانده و زود استهالک و ویران نشوند، اما در این قسمت کمک و همکاری مردم قریه ها 

هم رضوریست. بنااً احاد ما وظیفه داریم تا در حفظ و نگهداشت تأسیسات عام املنفعۀ خویش جدی و کوشا باشیم و قسمی  که الزم است از آن ها استفادۀ درست کنیم.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا و انکشاف دهات
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نامه ی  یك خلبان  نیروهای هوایی
 به رییس جمهور

افغانستان در آستانه سقوط

ناتو:
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»نمایش  مراسم  در  شدم  خبر 
نیروهاي  جنگي  طیاره هاي 
کابل  نظامي  میدان  به  هوایي« 
در  من  راستش  بودید.  رفته 
مراسم نبودم اما شنیدم به هیچ 
یك از خلبانان و انجینران اجازه 

داده نشد تا سوال هاي که ...

بدتر شدن اوضاع 
امنیتی، جامعه مدنی 
رو به رشد و تعهد 
به دموکراسی را 
تضعیف می کند

تا پایان سال 2020 
با افغانستان همکاری 

می کنیم 
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در معرض فروپاشی
رییس اداره امنیت ملی امریکا گفته است که افغانستان در سال 2016 با خطر 
سقوط سیاسی مواجه است. از نظر جمیز کلپر حکومت افغانستان با تهدید 
نیز  جدی کمبود منابع روبه رو است، میزان حمالت طالبان شدت گرفته و 
فقدان هماهنگی سیاسی،  است.  کرده  نزول  افغانستان  در  همگرایی سیاسی 
منازعه میان مقامات بر سر قدرت و چالش های اقتصادی از عمده مواردی 
است که به گفته ی این مقام امریکایی منجر به فروپاشی سیاسی در افغانستان 

خواهد شد.
اظهار نظر جمیز کلپر در باب سقوط سیاسی افغانستان چقدر واقع بینانه است؟ 
به راستی، نظام سیاسی در شرف فروپاشی قرار دارد؟ سقوط سیاسی چگونه 

است؛ به دست طالبان فرو می پاشد یا در سیاه چال های دیگری می افتد؟
مقامات کشورهای خارجی و مشخصاً امریکایی ها که از حامیان اصلی نظام 
سیاسی در افغانستان به شمار می روند، همیشه در اظهار نظرهای شان محتاطانه 
عمل کرده اند. آن ها به سادگی حاضر نیستند از امری صحبت کنند که برای 
نظر  این  از  تمام شود.  آن خوشایند  مخالفین  برای  و  تلخ  افغانستان  دولت 
صحبت از سقوط و فروپاشی سیاسی در افغانستان از زبان یک مقام بلند پایه ی 
امنیتی امریکا ضمن آن که کم سابقه است ریشه در واقعیت های افغانستان هم 

دارد. به این شرح:
اول، حکومت وحدت ملی بر مبنای یک توافق نامه ی سیاسی شکل گرفت. 
نزدیک به دو سال از امضای چنین توافق نامه ی سیاسی می گذرد اما تا اکنون 
گام های مطمئن به منظور تطبیق و عملی کردن آن گذاشته نشده است. توزیع 
توافق نامه ی  از موارد  انتخابات که یکی  برگزاری  از  قبل  الکترونیکی  تذکره 
سیاسی بود، بدون آن که عملی شود از روند و دستور کار حکومت خارج شد. 
برگزار نشد، اصالحات  به موقع  پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها  انتخابات 
لویه جرگه  برگزاری  برای  آمادگی  هیچ گونه  تااکنون  نشد،  عملی  انتخاباتی 
نشدن  یا  شدن  اجرایی  به  نظام  آینده ی  و  سرنوشت  است.  نشده  گرفته 
توافق نامه ی سیاسی گره خورده است. اگر توافق نامه ی سیاسی را به عنوان یکی 

از عناصر ثبات یا سقوط در نظر بگیریم، نظام پا به بام سقوط گذاشته است.
اکنون  گروه  این  و  گرفته  سابقه شدت  کم  به صورت  طالبان  دوم، حمالت 
به عنوان یک خطر جدی مطرح است. طالبان پس از سال ها قندوز را به صورت 
موقف به دست گرفتند و اکنون در والیت بغالن و هلمند نبرد شدیدی را علیه 
دولت به راه انداخته اند. تنها هلمند، بغالن یا قندوز نیست بلکه طالبان اکنون 
30 درصد خاک افغانستان را زیر کنترل دارند. این در حالی است که حکومت 
وحدت ملی سرگرم گفت وگوهای چهارجانبه برای تدوین نقشه صلح است. 
رییس اداره امنیت ملی امریکا هم گفته است طالبان آشتی ناپذیر هستند و به 
نظر او شاید تالش ها برای مذاکره با طالبان نتیجه ندهد. این در حالی است 
هماهنگی گفت وگوهای چهارجانبه  گروه  از  مهمی  بخشی  امریکا خود  که 
است. بنابراین، وضعیت به نفع طالبان رقم خورده است و با گرم شدن آب 
و هوا احتمال بسیار وجود دارد که طالبان میزان حمالت شان علیه دولت را 

افزایش دهند. 
سوم، اختالف میان سران حکومت اما جدی است. ارگ و اجراییه بر سر تقسیم 
پنجاه پنجاه قدرت باهم مشکل دارند. ظاهراً اشرف غنی حاضر نیست تن به 
تقسیم پنجاه پنجاه قدرت بدهد چنان که این مسئله منجر به تنش های شدید 
لفظی و باعث بروز اختالف میان عبداهلل و غنی شده است. تقسیم مساویانه 
قدرت تمام مشکل نیست. تفسیرهای متضاد از توافق نامه ی سیاسی و هم چنان 
اجرایی شدن آن یک معضل عمده است. به گونه ای که ریاست اجراییه بارها 
سرنوشت حکومت را به اجرایی شدن یا نشدن توافق نامه ی سیاسی ارجاع داده 
است. از یک طرف حکومت بر اساس توافق نامه ی سیاسی شکل گرفت اما 
این توافق نامه ی سیاسی ظرفیت و استعداد فروپاشی نظام را هم دارد. اختالف 
میان سران حکومت تنها مربوط به غنی و عبداهلل نمی شود بلکه نارضایتی در 
میان رده های باالی حکومت هم وجود دارد. جنرال دوستم به دلیل نارضایتی 
از غنی مدت ها در جلسات حکومت حاضر نشد و حتا سخن از کناره گیری 
جنرال دوستم به میان آمد. به عبارتی، اختالف نظرها میان سران حکومت خطر 
نسبتاً جدی تری نسبت به دیگر مواردی که ممکن است نظام را با سقوط مواجه 
کند، به شمار می رود. این که اختالف میان حکومت و نخبگان سیاسی به چه 

میزان است، مسئله ی پیچیده است و جای تأمل دارد. 
اداره  و  رأی  تصمیم،  اساس  بر  که  هرچند  ملی  وحدت  حکومت  چهارم، 
مردم شکل نگرفت اما عنصر مردمی نقشی مهم در چگونگی ثبات سیاسی 
و یا سقوط نظام دارد. نظرسنجی هایی که تا اکنون و در زمان های متفاوتی 
صورت گرفته، حکایت از نارضایتی گسترده مردم از حکومت وحدت ملی 
بد  شرایط  ناامنی،  دارد.  مختلف  عوامل  و  ریشه ها  مردم  نگرانی های  دارد. 
اقتصادی، رشد چشمگیر مهاجرت و افزایش بیکاری از این جمله اند. مردم 
از شاخص های اصلی حکومت های دموکراتیک به شمار می رود و حکومت 
نظرسنجی ها،  به  توجه  با  می برد.  رنج  سرمایه  این  فقدان  از  ملی  وحدت 
حکومت  که  وضعیتی  در  است.  کرده  سقوط  عمومی  افکار  در  حکومت 
مشروعیت مردمی نداشته باشد و نارضایتی مردم از حکومت گراف باالیی را 
ترسیم کند، سخن گفتن از فروپاشی سیاسی واقع بینانه است. دو زمستانی را که 
حکومت پشت سر گذاشته، برق کابل به صورت دوامدار قطع شده است. در 
حال حاضر 30 درصد اراضی کشور به دست طالبان و کابل پایتخت در تاریکی 

محض سقوط کرده است.
با این همه، فروپاشی کامل نظام یک احتمال است. هنوز زمان برای سران 
اگر مسئولین  نیامده است. فرصت هم چنان وجود دارد، و  به سر  حکومت 
متوجه اوضاع شوند و به وعده هایی که به مردم داده اند عمل کنند، نظام را از 

دام سقوط نجات خواهند داد. 
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اطالعات روز: کشورهای عضو پیامن اتالنتیک شاملی 
مالی  متویل  و  افغانستان  با  شان  تعهد  دیگر  بار  ناتو  یا 
نیروهای امنیتی کشور را تا پایان سال 2020 میالدی اعالم 

کردند.
ناتو روز پنج شنبه، 22  ینز ستولتنربگ، دبیر کل سازمان 
دلو، در پایان نشست وزیران دفاع 28 کشور عضو ناتو در 
بروکسل، در یک نشست خربی تعهد مجدد همکاری 

این سازمان با افغانستان را اعالم کرده است.
هرچند مسئله افغانستان شامل آجندای این نشست نبود، 
اما آقای ستولتنربگ گفته است كه کشورهای عضو این 
افغانسان را  امنیتی  سازمان، در جریان نشست، وضعیت 

مورد بررسی قرار دادند.
ستولتنربگ افزوده که وزیران دفاع كشورهای عضو ناتو، 

مورد  را  ناتو  و  افغان  امنیتی  نريوهای  کاركرد  هم چنان 
در  قاطع«  »حامیت  مأموریت  از  و  دادند  قرار  ارزياىب 

افغانستان دفاع كردند.
سه  تا  کردند  توافق  هم چنان  ناتو  »اعضای  گفته:  او 
نظامی  نیروهای  به  کمک  و  مشاوره  آموزش،  مسئله؛ 
افغانستان را ادامه بدهند. چون اين مسايل برای ثبات در 
افغانستان رضوری است و در این راستا با آن ها همكاری 
می منایند.« به گفته ی او، اعضای ناتو تایید کرده اند، تا 
زمانی که وضعیت امنیتی افغانستان بهرت نشود، این سازمان 
در کنار افغانستان خواهد ماند. دبیر کل ناتو گفت: »ما 
ما  اگر  داد،  خواهيم  ادامه  آن ها  از  خود  حامیت  به 
واقع گرایانه ببينيم، ما می دانیم كه مشكالت وجود دارد. 
در سال 20۱۶ قسمی كه رييس جمهور غنی هم اشاره 

نیروهای  به  ما  اما  يافت،  خواهد  شدت  حمالت  كرده، 
امنيتی  نريوهای  متام  از  و  داريم  اعتامد  افغان  امنیتی 

افغانستان در تامني امنيت حامیت مى كنيم.«
در  میالدی   20۱2 سال  ناتو  سازمان  عضو  کشورهای 
نشست رسان عضو این سازمان و رشکای آن در شیکاگوی 
امریکا اعالم کردند که نیروهای نظامی افغانستان را تا سال 

2020 میالدی متویل می کنند.
و   20۱5 در  افغانستان  امنیتی  اوضاع  شدن  وخیم  با 
 20۱۶ سال  در  امنیتی  وضعیت  شدن  بدتر  از  هشدارها 
نگرانی شدید را به بارآورده است. با این وجود به گفته ی 
نیاز است که کشورهای کمک  پیش  از  بیشرت  آگاهان، 
کننده نیروهای نظامی افغانستان را متویل و تجهیز کنند تا 

در نربد پیرشو پیروز شوند.

فوق العاده  مناینده  مسعود،  ضیا  احمد  روز:  اطالعات 
رییس جمهور غنی در امور اصالحات و حکومتداری 
برابر  در  که  می خواهد  امنیتی  نیروهای  از  خوب، 
تروریستان و کسانی که همکاران و هم سنگران شام را 

می کشند انعطاف پذیری نداشته و خشمگین باشید.
اوضاع  بررسی  جهت  روزها  این  در  که  مسعود  آقای 
روز  است،  رفته  قندوز  به  کشور  شامل  والیت های 
گذشته در میان نیروهای امنیتی گفت: »مردم افغانستان 
تروریست ها  برابر  در  که  دارد  توقع  نظامیان...  شام  از 
انعطاف نکنید و  برابر تروریستان  باشید، در  خشمگین 
کسانی که هم سنگران شام را به قتل می رسانند، این حق 
را مردم افغانستان برای شام داده تا انتقام شهدای تان را 

از تروریستان بگیرید.«

این  بزرگان  و  امنیتی  نیروهای  افزود، کسانی که  مسعود 
رسزمین را می کشند، باید کشته شوند.

از سویی هم، آقای مسعود در جریان سفرش در والیت 
می شود  ایجاد  مجاهدین  شورای  که  بود  گفته  تخار 
مجاهدین  سابق  فرماندهان  باید  را  جنگ  رهربی  و 

به دست گیرند.
او در قندوز نیز از مجاهدین خواست که برای رسکوب 
او،  گفته ی  به  شوند.  بسیج  دولت  مسلح  مخالفان 

مجاهدین توانایی خاص در برابر مخالفان دارند.
و  مقاومت  شورای  ایجاد  مورد  در  مسعود  هرچند 
مجاهدین جزئیات بیشرت نداد، اما گفت که قرار است به 
هدف مبارزه در برابر هراس افگنان، این شورا در قندوز 

ایجاد شود.

به والیت های شاملی  در جریان سفرش  مسعود  آقای 
طالبان  گروه  با  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  روند  از 
به  خطاب  تخار  والیت  در  و  کرده  انتقاد  شدت  به 
روند صلح  منتظر  اگر  که  بود  گفته  فرماندهان جهادی 
باشند، فقط »خود را بازی می دهند« و باید برای دفاع از 

رسزمین شان آماده باشند.
که  بود  گفته  غنی  جمهور  رییس  فوق العاده  مناینده 
برای  پالنی  حارض  حال  در  ملی  وحدت  حکومت 
رسکوب گروه های تروریستی ندارد. مسعود تاکید کرده 
در  امنیتی  نیروهای  کنار  در  مجاهدین  رشکت  که  بود 
نیاز  یک  طالبان  جمله  از  تروریستی  گروه های  با  نربد 

است.

فعاالن مدنی و سیاسی  اعضای شبکه   روز:  اطالعات 
پایتخت  کابل،  باشندگان شهر  برق  نبود  که  می گویند 
کشور را با مشکالت جدی مواجه کرده و اگر حکومت 
تا سه روز دیگر زمینه ی وصل برق کابل را فراهم نکند، 

برق خانه های رهربان حکومت را قطع خواهند کرد.
نزدیک به سه هفته است که برق وارداتی ازبکستان به 
کابل، در ساحه دند شهاب الدین در والیت بغالن قطع 
تا  نشده  این مدت حکومت موفق  اما در  شده است، 

زمینه ی تعمیر پایه های تخریب شده را فراهم کند.
در  جمعه  روز  سیاسی  و  مدنی  فعاالن  شبکه  اعضای 
نشستی زیر نام »کابل پایتخت تاریک جهان« گفتند، 
اگر به مشکل بی برقی در شهر کابل توجه نشود، دست 
به تظاهرات خواهند زد. فایز عظیمی، یک عضو این 
شبکه گفت: »کابل اولین پایتخت جهان است که برق 

برای  آینده  هفته ی  دوشنبه  روز  تا  رهربان  اگر  ندارد. 
داکرت  خانه های  برق  نکنند،  کاری  کابل  برق  وصل 

ارشف غنی و داکرت عبدالله را قطع می کنیم.« 
افزایش  برق در کابل سبب  نبود  افزود،  آقای عظیمی 
رسقت های شبانه در شهر شده و این مسئله امنیت را با 

چالش مواجه کرده است.
افغانستان، روز  به  ازبکستان  برق وارداتی  از قطع  پس 
چهارشنبه هفته ی گذشته دو پایه ی دیگر برق وارداتی 
از  بغالن،  مرکز  پلخمری،  ساحات  در  نیز  تاجیکستان 

سوی افراد مسلح تخریب شد.
عملیات  که  می شود  هفته  سه  از  بیش  هم،  سویی  از 
دند  پاک سازی  منظور  به  بغالن  والیت  در  بزرگی 
غوری و ساحات اطراف آن از وجود مخالفان مسلح 
جریان دارد، اما تاکنون پیرشفت جدی از این عملیات 

گزارش نشده است.
نیروهای  از  تن  صدها  گفت،  مورد  این  در  عظیمی 
تاکنون  اما  شده اند  فرستاده  بغالن  به  کابل  از  امنیتی 
نگرفته  صورت  مناطق  پاک سازی  منظور  به  عملیات 

است.
نرصالله فلک، عضو دیگر این شبکه و باشنده والیت 
به  ریشه  می گذرد،  بغالن  در  آن چه  گفت،  بغالن 
برنامه  و  »حرکت  افزود:  فلک  آقای  دارد.  گذشته ها 
تصفیوی به کندی و حتا متوقف است. هشدار می دهیم 
که اگر در قسمت تصفیه، حکومت فروگذاشت بکند، 

مردم دست به کار خواهند شد.«
افغانستان،  حکومت  مبهم  سیاست  فلک،  گفته ی  به 

باعث به درازا کشیدن جنگ در بغالن شده است.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت بغالن می گویند که 
ولسوالی  در  را  روستا  دو  شان  پیرشوی  با  امنیتی  نیروهای 
پاک سازی  دولت  مسلح  مخالفان  وجود  از  مرکزی  بغالن 

کرده اند. 
در  پاک سازی  بزرگ  عملیات  که  است  هفته  سه  از  بیش 
چندین ولسوالی والیت بغالن جریان دارد. پس از به درازا 

ویژه  نیروهای  گذشته  شنبه  سه  بغالن،  در  عملیات  کشیدن 
پولیس عازم بغالن شدند.

گفته  بغالن  پولیس  فرماندهی  رسپرست  بشیر،  عبدالرشید 
 24 و  کشته  مسلح  شورشی   2۷ تازه،  عملیات  در  که  است 

تن دیگر زخمی شده اند.
پنج شنبه  کوکینا  و  قیرص  روستاهای  که  افزوده  بشیر  آقای 

به دست  کامل  به صورت  ساحات  و  شد  پاک سازی  شب 
حالی  در  روستاها  این  است.  درآمده  دولتی  نیروهای 
که  می شود  پاک سازی  دولت  مسلح  مخالفان  وجود  از 
گروهی،  حمله ی  با  دولت  مسلح  مخالفان  پیش  روز  چند 
کنرتل  در  را  روستاها  این  در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های 

شان درآورند.

دو  بازداشت  حکم  بامیان  والیت  دادگاه  روز:  اطالعات 
در  داشنت  »دست  اتهام  به  را  معارف  وزارت  محلی  مقام 

فساد مالی« صادر کرده است.
بی بی سی  به  نامش  نشدن  فاش  رشط  به  رسمی  منبع  یک 
گفته است که یکی از این دو تن در گذشته رییس معارف 
معارف  اداره  فرد دومی هنوز هم در  و  بوده  بامیان  والیت 

بامیان کار می کند.
در  داشنت  دست  به  متهم  به  را  تن  دو  این  بامیان  دادگاه 

تا  است  داده  دستور  بامیان  سارنوالی  به  و  دانسته  اختالس 
خواسته  سارنوالی  از  بامیان  دادگاه  کند.  بازداشت  را  آنان 
بازجویی  مورد  بازداشت،  از  پس  را  اشخاص  این  تا  است 

قرار بدهد.
صادر  درحالی  را  اشخاص  این  بازداشت  حکم  دادگاه 
پیشین  رییسان  از دیگر  ماه جدی گذشته یکی  که  می کند 
شد.  بازداشت  والیت  این  دادگاه  حکم  به  بامیان  معارف 
شخص  این  که  بود  گفته  بامیان  والی  زهیر،  طاهر  محمد 

متهم به اختالس 90 میلیون افغانی است.
متهم  معارف  وزارت  محلی  مقام  این  بود  گفته  زهیر  آقای 
با  امر  این  و  کرده  بازنشسته  را  آموزگار  نفر   56۷ که  است 

اشکاالت قانونی همراه بوده است.
وزارت  در  گسرتده  فساد  که  بود  گفته  سیگار  این  از  پیش 
معارف افغانستان وجود دارد و این وزارت تعداد زیادی از 

آموزگاران خیالی و مکاتب خیالی دارد. 

ناتو: تا پایان سال 2020 با افغانستان همکاری می کنیم 

احمد ضیا مسعود خطاب به نیروهای امنیتی:
 در برابر تروریستان انعطاف پذیر نباشید

شبکه فعاالن مدنی و سیاسی: اگر تا سه روز دیگر برق کابل وصل نشود، 
برق خانه های رهبران حکومت را قطع خواهیم کرد

پاک سازی دو روستا در ولسوالی بغالن مرکزی 

دادگاه بامیان 
حکم بازداشت دو مقام محلی ریاست معارف این والیت را صادر کرد



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

کارمندان  از  تن  هفت  طالبان  که  آن  از  بعد  بالفاصله 
کشتند،  پایتخت  قلب  در  را  طلوع  تلویزیونی  شبکه ی 
با  مصاحبه ای  پخش  به  اقدام  افغانستان  بی بی سی 

سخن گوی طالبان کرد.
قرار  را هدف  اتوبو سی  جنوری  بیستم  روز  انتحاری  حمله 
با  مرتبط  کابورا،  رسانه ای  شرکت  کارکنان  حامل  که  داد 
تلویزیون طلوع و گروه موبی گروپ، بود. دو تن از قربانیان 
این حمله زن بودند و بیست و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

بی بی سی افغانستان، در برنامه ی خبری خود بعد از حمله، 
مصاحبه ای با ذبیحاهلل مجاهد، سخن گوی طالبان را پخش 
کرد. در این گفت وگو، سخن گوی طالبان نه تنها از کشتار 
با  بلکه  کرد  دفاع  کابورا  شرکت  کارمندان  بیرحمانه ی 
استفاده از این فرصت  دیگر رسانه ها و روزنامه نگارانی که 
به گفته ی او در گزارش های خود درباره طالبان »بی طرف« 
نیستند و یا در کار »ترجمه فیلم ها و سریال های مبتذل« 
دخیل هستند، را نیز به مرگ تهدید کرد. او تا جایی پیش 
رفت که از یک شبکه ی مشخص تلویزیونی نام گرفت و 

گفت که این شبکه هدف بعدی آن ها خواهد بود.
مجاهد به عنوان سخن گوی طالبان هیچ سخنی نگفت که 
باشد.  داشته  خبری  ارزش  روزنامه نگاری  حرفه ی  نظر  از 
او فقط به تکرار سخنان کلیشه ای و همیشگی این گروه 
پرداخت. او ادعا کرد که قتل عام کارکنان طلوع حمله به 
رسانه ها محسوب نمی شود و افزود که »ما ارگان طلوع را 
با موبی گروپ هدف قرار داده ایم و این را در لیست سیاه 
قرار داده بودیم. قباًل اطالع هم داده بودیم که اگر کسی به 
زندگی خود میل دارد، اگر کسی زندگی برایش مهم است 

نباید بعد از این با این ارگان همکار باشند یا کار بکند.«
کرده  اعالن  قباًل  »ما  گفت:  طالبان هم چنین  سخن گوی 
که  به خاطری  نیست  رسانه  ما  نزد  دیگر  طلوع  که  بودیم 
و  ملی  ارزش های  علیه  را  منفی  تبلیغات  و  دارد  جهت 

اسالمی کشور ما به راه انداخته.«
مجاهد ادعا کرد که گروپ کابورا با ترجمه فیلم های مبتذل 
تزریق  زهر  جامعه  به  دری  و  پشتو  به  خارجی  کشورهای 

می کند.
زبان  به  این است که در هر دو گفت وگو  نکته ی عجیب 
پشتو و فارسی این ادعای غیرقانونی و غیرمشروع ذیبح اهلل 
در  گویا  براین،  عالوه  و  نشد  کشیده  چالش  به  مجاهد 
تهدید  برای  طالبان  سخن گوی  به  یادآوری  برای  تالش 
دیگر رسانه ها و روزنامه نگاران، مصاحبه کننده پرسید: »با 
این حساب شما اگر رسانه دیگری در افغانستان همین قسم 
برنامه  باشند،  داشته  تفریحی  برنامه های  بکنند،  را  کارها 
تولید بکنند و سریال ترجمه کنند، آن ها را هم هدف قرار 

می دهید؟«
اگر  رسانه ها  »دیگر  گفت:  پاسخ  در  طالبان  سخن گوی 
چنین کردند اول ما با آن ها مفاهمه می کنیم، اول به آن ها 
خبر می دهیم و آن ها را مطلع م  سازیم، اگر گوش نگرفتند 
که  است  طبیعی  را،  ما  جامعه  واقعیت های  نپذیرفتند  اگر 

مورد حمله قرار خواهند گرفت.«
مجاهد در این گفت وگو ادعا کرد که طالبان به این دلیل به 
کارمندان طلوع حمله کردند که این شبکه در اکتوبر سال 
گذشته، زمانی که قندوز به تصرف طالبان درآمد، این گروه 

را متهم به قتل عام و تجاوز به زنان کردند.

همان  در  نیز  بین الملل  عفو  سازمان  که  حالیست  در  این 
که  کرده  دریافت  موثقی  گزارش های  که  بود  گفته  زمان 
و  دسته جمعی  تجاوز  عام،  قتل  مرتکب  قندوز  در  طالبان 
خود  شدند.  قندوز  شهر  باشندگان  ضد  بر  جنایات  دیگر 
بی بی سی نیز درباره وقوع چنین جرایمی در این شهر پس 

از آن که به دست طالبان سقوط کرد، گزارش داد.
با توجه به این که طالبان قباًل شبکه طلوع را تهدید کرده 
آن چه  نبود.  انتظار  از  دور  چندان  آن ها،  حمله ی  بودند، 
بود  این  ساخت  متعجب  را  افغان  مخاطبان  از  بسیاری 
تبلیغ  به  تا  داد  طالبان  به  بی سابقه  فرصتی  بی بی سی  که 
از طریق بی بی سی دیگر رسانه ها و  و  بپردازند  این حمله 

روزنامه نگاران را نیز به روشنی تهدید به مرگ کنند.
روزنامه نگاران  از  فزایندهای  تعداد  مصاحبه،  این  از  بعد 
به  افغانستان  بی بی سی  از  اجتماعی  فعاالن  و  افغان 
تبلیغ خشونت  برای  طالبان  به  نابه جا  فرصتی  ارائه  خاطر 
یک  میزبان  عیار،  شفیع  کردند.  انتقاد  رسانه ها  تهدید  و 
خارج  در  افغانی  مختلف  از شبکه های  که  پربیننده  برنامه 
طالبان  مرکز  را  بی بی سی  میشود،  پخش  کشور  این  از 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  بسیاری  خواند.  بریتانیایی 
کلیپ های مصاحبه بی بی سی را به اشتراک گذاشتند و به 
این که مصاحبه کننده ی بی بی سی در طول این گفت وگو 
میکرد،  خطاب  صیب«  »مجاهد  را  طالبان  سخن گوی 

واکنش هایی همراه با طنز نشان دادند.
افغان،  فعاالن  و  نویسندگان  خبرنگاران،  از  گروهی 
صفحه ای با نام »بی بی سی فارسی و پشتو را به پاسخ گویی 
واداریم« ایجاد کردند که در مدت کوتاهی بیش از دو هزار 
عضو یافت. این کمپین شکایتی رسمی به سرویس جهانی 
بی بی سی فرستاد و خواستار توضیح در مورد این مصاحبه 

شد.
از بی بی سی خواست تا  همین کمپین در شکایت دیگری 
در مورد نشر یک خبر جعلی در وب سایت پشتو در ارتباط 
توضیح دهد  و  تحقیق کند  بن الدن  اسامه  بودن  زنده  با 
از  فکاهی  یک  واقع  در  که  نادرستی  خبر  چنین  چرا  که 
در  و  ترجمه  پشتو  به  است،  انگلیسی  طنز  یک وب سایت 
وب سایت بی بی سی منتشر شده است. بی بی سی در پاسخ 
تحقیق  خبر  این  نشر  به  نسبت  که  گفت  این شکایت  به 

کرده و از مخاطبانش عذرخواهی خواهد کرد.
خود  نظرات  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  بسیاری 
بی بی سی  مصاحبه  که  می گویند  کمپین  صفحه  روی  بر 
قربانیان  جسد  حتا  آن که  از  پیش  طالبان  سخن گوی  با 
شوک  در  نفر  هزاران  حالی که  در  و  شود  دفن  حمله  این 
بی توجهی  و  بود  غیرحرفه ای  بودند،  خونین  قتل عام  این 
می داد.  نشان  را  مخاطبانش  احساسات  به  بی بی سی 
به خصوص این که، این گفت وگو هیچ ارزش خبری نداشت 
به  آن  دالیل  و  حمله  مورد  در  تازهای  اطالعات  هیچ  و 

مخاطب ارائه نمیکرد.
نفع  به  فقط  گفت وگو  این  مخاطبان  از  بسیاری  نظر  به 
پروپاگند طالبان بود و به آن ها کمک کرد که تهدید خود را 
به گوش میلیون ها مخاطب به زبان فارسی و پشتو برسانند؛ 
تمام  بسیج  با  حتا  نمی توانستند  هرگز  آن ها  که  موفقیتی 

رسانه های مربوط به خود به آن دست یابند.
با وجود این انتقادات اما، تا چند روز پس از حمله بی بی سی 

و  رادیو  تلویزیون،  در  گزارش هایی  نشر  به  افغانستان 
وب سایت خود به هر دو زبان پشتو و فارسی اقدام کرد که 
در تقریبًا همه ی آن ها به نقل از سخن گوی طالبان، تهدید 
این گروه مبنی بر هدف قرار دادن دیگر روزنامه نگاران و 
نیز یک شبکه تلویزیونی دیگر را )که بی بی سی به صراحت 

از آن نام می برد( بار بار تکرار کرد.
بی بی سی و دیگر رسانه های داخلی و خارجی قبل از این 
برای  گفت وگوهای  این  کرده اند.  مصاحبه  طالبان  با  نیز 
حصول اطمینان از یک جانبه نبودن گزارش های شان ضرور 
بوده است. اما بیشتر این مصاحبه ها در ارتباط با جنبه های 
اولین  این  است.  بوده  روند صلح  مثل  منازعه،  از  دیگری 
بار است که بی بی سی افغانستان مصاحبه ای با سخن گوی 
طالبان  گروه  واکنش  از  آن  در  که  می دهد  انجام  طالبان 

نسبت به حمالت خود آن ها به غیرنظامیان می پرسد.
ماده ی  و  می کند  کار  سلطنتی  منشور  تحت  بی بی سی 
منظور  به  »بی بی سی  که  می کند  تاکید  منشور  این  سوم 
که  نیست  روشن  اما  دارد.«  وجود  عامه  منافع  به  خدمت 
از  خارج  آن  مخاطبان  که  بی بی سی  جهانی  سرویس  آیا 
بریتانیا زندگی می کنند، در نشرات خود قرار است »منافع 
عامه« بریتانیایی ها را در نظر بگیرد یا منافع عامه مخاطبان 

خارجی خود را.
با وجود آن که بسیاری از مالیات دهندگان بی بی سی ممکن 
با  انگلیسی  بی بی سی  که  بپذیرند  نتوانند  راحتی  به  است 
کند،  مصاحبه  داعش  مثل  افراطی  گروه  یک  سخن گوی 
اما می توان استدالل کرد که به عنوان یک سازمان مستقل 
است،  بی طرفانه  معلومات  ارائه  وظیفه اش  که  خبری 
مصاحبه ای  چنین  می تواند  حرفه ای  نظر  از  بی بی سی 
بدون  مصاحبه ای  چنین  که  است  درست  دهد.  انجام  را 
خبری  ارزش  آن هم  با  بود.  نخواهد  داعش  برای  تبلیغات 
و معلوماتی چنین مصاحبه ای در آگاهی مردم که بخشی 
از  ناشی  ریسک های  بر  بریتانیایی هاست،  عامه  منافع  از 

تبلیغات احتمالی برای داعش خواهد چربید.
هیچ  که  طالبان،  سخن گوی  با  کلیشه ای  مصاحبه ای  اما 
از  بعد  ندارد، آن هم بالفاصله  برای مخاطب  تازه  سخنی 
تهدید  برای  آن ها  به  دادن  مجال  و  غیرنظامیان  کشتار 
عامه«  »منافع  به  رسانه ها  و  خبرنگاران  کردن  مرگ  به 

مخاطبان افغان چه خدمتی می کند؟ 
قانون  انفاذ  نهادهای  که  افغانستان  نظیر  کشورهایی  در 
که  دارد  وجود  جدی  شکل  به  ریسک  این  اند،  ضعیف 
حکومت ها  که  شود  آن  به  منجر  نسنجیده  گزارش دهی 
ضعیف تر از آن چه واقعًا هستند، جلوه کنند و مخالفان آن ها 

قوی تر از واقعیت.
این سخن به این معنا نیست که بی بی سی و دیگر رسانه ها 
استانداردهای  سر  بر  بحث  بلکه  کنند.  تحریم  را  طالبان 
سنجش  و  بی بی سی  در  روزنامه نگاری  شده  قبول 
ادیتوریالی معقول و توازن میان  هوشمندانه خبر، قضاوت 

نقاط قوت در متن خبر است.
بی بی سی باید درک کند که کوچک ترین لغزش از موازین 
حرفه ای در محتوای رسانه ای بی بی سی می تواند پیامدهایی 
به دنبال داشته باشد که نمی توان آن را بخشی از پیامدهای 
مثبت یا منفی قابل انتظار از عملکرد »حرفه ای« بی بی سی 

به شمار آورد.
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توجه رکن اساسی چیز است، رکن اساسی زندگی. دقت کردید که این 

این جمله که  کلمه ی »چیز« در  نوشته شده؟ اصالً  بدون توجه  جمله 

منظورم هامن جمله ی اول است، چه کار می کند؟ حاال بگذریم، زیاد مهم 

نیست. بحث ما از توجه دور نشود. فرض کنید ارشف غنی به پاکستان 

می رود. در پاکستان متوجه می شود که نخست وزیر پاکستان نسبت به 

او به والیات چون ننگرهار، پکتیکا، خوست و کابل بیشرت توجه دارد. 

طبیعی است که از این مسئله پیش خود ناراحت می شود. رییس جمهور 

بر می گردد به کابل. از والیات مذکور ریش سفید، زنانی که اجازه ی آمدن 

به کابل داشته باشند، جوانان و فعاالن مدنی را به ارگ ریاست جمهوری 

از آن ها می پرسد که مشکل شام چیست، می خواهم به  طلب می کند. 

شام توجه ویژه کنم!

منایندگان والیت ننگرهار اول میان خود پُس پُسک می کنند که ارشف 

غنی را چه شده که یک دفعه به فکر این والیات افتاده؟ باز چه پالن 

شوم دارد؟ نشود که از زبان ما کدام گپ ناق خطا بخورد. اما در نهایت 

می  گویند: جناب رییس جمهور صاحب! از زمانی که شام رییس جمهور 

مملکت شدید، یک تعداد طیارات در والیت ما می آیند، معلوم نیست که 

چه می آورند و به چه کسی تحویل می دهند؟ مایان زیاد نگران شدیم، 

ترس ما از این است که متام این طیارات داعش به ننگرهار پیاده کنند. 

لطفاً طیارات را یک کار کنید که به والیت ما داعش نیاورد. 

شام  صوندوق  به  را  خویش  رای  متام  تقریباً  ما  پکتیکا:  منایندگان 

پرتاندیم= پرتیدیم= انداختیم. اما شام از موردوم ما کسی را به حکومت 

نگرفتید. ما چه گناه کردیم؟ خواهش ما این است که به ده درصد موردوم 

ما توجه شود. 

که  نستعین. خوشحالیم  به  و  رب العاملین  الحمدلله  منایندگان خوست: 

رییس جمهور افغانستان، بعد از سال ها به یاد والیت خوست افتاده. ما 

در زمان جهاد با رس و سالح خویش جهاد کردیم تا وطن نجات یابد، 

وطن نجات یافت اما والیت خوست گرفتار شد. هرکس رییس جمهور 

شد، از خوست بی خرب شد. اگر به فکر خوست هستید، به ما مردم سالح 

می کنیم،  اعالم  دیگر  جهاد  یک  شویم،  بلند  داعش  مقابل  که  بدهید 

هرچه که بادا باد. 

رییس جمهور بعد از شنیدن عرایض مردم می خواهد برای این والیات 

کاری کند. می بیند که وضاحت دادن در مورد طیاره های ناشناس ناممکن 

است، توزیع سالح به مردم هم دور از دسرتس است. از این دو خواسته 

چشم پوشی می کند. می خواهد تعدادی از جوانان از والیت های یادشده 

را وارد حکومت کند. این تنها کاری است که او می تواند. رییس جمهور 

حتامً یک تیم دارد که تشکیالت وزارت خانه ها را زیرنظر دارد. به همین 

تیم دستور می دهد که برای بیست نفر در بست ریاست جای بپالند. تیم 

باید  را  ریاست های  و چه  وزارت  از کدام  دارد که  قبل اطالع  از  مذکور 

برای جابه جایی افراد سفارشی انتخاب کند. یک دفعه ای یخن وزیران 

مربوطه را محکم می گیرد که یا خودت استعفا کن یا فالنی فالنی ریاست 

را خالی کن برای رییس جمهور. خالصه، افراد از والیت های یادشده در 

بست های ریاست منصوب می شوند. 

رییس جمهور با این کار در حق ننگرهار و خوست و پکتیکا توجه می کند. 

رضورت  دوباره  مدتی  از  بعد  است.  کرده  توجه  که  می کند  فکر  یعنی 

می شود که به پاکستان برود. دوباره متوجه می شود که توجه نخست وزیر 

وزیر  نخست  اما  است.  غنی  ارشف  از  بیشرت  والیات  این  به  پاکستان 

پاکستان، قبل از این که ارشف غنی به فکر فرو برود، رشط های تازه ای 

پاکستان برای صلح را به ارشف غنی تقدیم می کند. ارشف غنی غرق در 

رشط ها می شود، یادش می رود که چرا پاکستان به این والیات بیشرت 

نتیجه برسد که توجه به معنای  به این  او توجه دارد؟ یادش می رود  از 

استخدام جوانان و افراد یک گروه معرتض یا والیت معرتض در بدنه ی 

حکومت نیست، بلکه توجه به معنای کار اسرتاتژیک برای والیات است. 

کار اسرتاتژیک چیست؟

 فرض کنید ما در ننگرهار قرار داریم. رس شب خوب چای سبز نوش جان 

است  نزدیک  می بینیم  می شویم،  بیدار  خواب  از  شب  نصف  می کنیم. 

عضو محرتم بدن ما بکفد. همین می شود که با عجله بیرون می رویم تا 

خویش را راحت کنیم. وقتی کمی راحت شدیم، می بینیم یک طیاره آمد، 

رفت رس یک تپه نشست و مقداری آدم از آن پیاده شدند و طیاره پس 

رفت. ما که منی دانیم این آدم ها چه کاره اند. فردایش خرب می شویم که 

در فالنه ولسوالی، داعش هجده کودک و زن را رسب داغ کرده است. 

این طیاره از کجا می آید؟ آیا غنی از مسئله بی خرب است؟ آیا طیاره داعش 

پیاده می کند؟ چند ماه می شود چنین است؟ معلوم نیست. چیزی که آشکار 

است، سکوت و چشم پوشی کابل از این مسئله است. یکی از کارهای 

اسرتاتژیک........ من که تا هنوز هم منی فهمم کار اسرتاتژیک یعنی 

چه؟ ما چقدر متوجه هستیم؟

ما چقدر 
متوجه هستیم؟

عزیز حکیمی/ روزنامه نگار افغان

منبع: نرشیه بریتانیایی اوپن دموکراسی 

به بی بی سی: 
نگذارید طالبان از طریق شما 
روزنامه نگاران را تهدید کنند

با توجه به این که طالبان 

قبالً شبکه طلوع را تهدید 

کرده بودند، حمله ی آن ها، 

چندان دور از انتظار 

نبود. آن چه بسیاری 

از مخاطبان افغان را 

متعجب ساخت این بود 

که بی بی سی فرصتی 

بی سابقه به طالبان داد 

تا به تبلیغ این حمله 

بپردازند و از طریق 

بی بی سی دیگر رسانه ها 

و روزنامه نگاران را نیز 

به روشنی تهدید به مرگ 

کنند.
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جناب رييس جمهور جمهوري اسالمي افغانستان

اسالم عليكم و رحمت الله و بركاته!

خبر شدم در مراسم »نمايش طياره هاي جنگي نيروهاي هوايي« 

به ميدان نظامي كابل رفته بوديد. راستش من در مراسم نبودم 

اما شنيدم به هيچ يك از خلبانان و انجينران اجازه داده نشد 

با  خورده اند،  گره  آن ها  مرگ  و  زند گي  با  را  سوال هاي كه  تا 

با شما  از اين طريق  از همين رو، خواستم  شما مطرح كنند. 

ارتباط شوم. جناب رييس صاحب جمهور، من در گزارش  در 

خبري كه از سوي صفحه ی ارگ تهيه شده بود، تنها يك جمله 

را يافتم كه ديد كلي شما را چه در منشور انتخاباتي تان و چه 

به  در سخنراني هاي گذشته و چه در سخنراني ديروز، نسبت 

نيروهاي امنيتي بازتاب مي دهد، »قرباني هاي نيروهاي امنيتي 

را كه در ميدان هاي نبرد متحمل مي شوند، در ميدان سياست 

شدم  خوشحال  جمله  اين  شنيدن  از  من  نمي كنيد!«  معامله 

با  اين سرزمين  دشمنان  برابر  در  تا مصمم تر  گرفتم  انرژي  و 

رشادت بيشتر مبارزه كنم. اما وقتي مي بينم به هم مسلكانم به 

دور از وعده هاي شما توجه نمي شود، مجبور مي شوم به شما 

نامه بنويسم. جناب رييس جمهور، آيا خبر داريد تنها در پنج ماه 

نيروهاي هوايي ١٠ چرخ بال شان را از دست دادند؟ يعني در 

هر ماه دوتا چرخ بال با قيّمت مجموعي »بيست مليون دالر«! 

آيا خبر داريد، سر نشينان چرخ بال هاي سقوط كرده چه شدند؟ 

به  رسيد گي  عدم  و  طياره ها  سقوط  از  وحشت  داريد،  خبر  آيا 

سرنشينان شان، چه پيامدهايی داشته است؟ 

دادن  دست  از  دهم.  پاسخ  سوال ها  اين  به  كوتاه  بگذاريد 

از جمله حمالت دشمن، كه  دارند.  طياره ها عوامل گوناگون 

دو تا از ده طياره را دشمنان مردم افغانستان سقوط دادند. من 

از كجا  استينگر  و  دافع هوا  تروريستان  نمي پرسم كه  از شما 

كردند تا چرخ بال ها را آماج قرار دهند اما بگذاريد بگويم، هشت 

عمله هاي  بر  كه  رواني  و  روحي  فشار  اثر  از  ديگر  هليكوپتر 

پروازي وجود داشت، سقوط كردند. داليل فشار روحي و رواني 

طياره ها  سقوط  بگويم  بگذاريد  فعالً  خواند.  خواهيد  پسان  را 

پروازي  انجينران  و  خلبانان  خانواده هاي  به  رسيد گي  عدم  و 

پيامدهاي زير را داشته است: 

١- ده ها خلباني كه به كشورهاي مختلف براي تحصيل فرستاده 

شده بودند، بر نگشتند. هر خلبان را اگر با مصرف دو میليون 

دالر در نظر بگيريم، اين بار بيشتر از سقوط چرخ بال ها، دولت 

افغانستان »باالتر از ١٠٠ میليون دالر« را هدر داده است.

٢- سقوط هليكوپترها و عدم رسيد گي به خانواده هاي قربانيان، 

روحیه نيروهاي هوايي را به صفر رسانيده است. نه تنها كه توان 

آن ها  بر  را  رواني  و  روحي  بلكه فشار  آن ها گرفته  از  را  جنگ 

بيشتر كرده و شايد عامل سقوط طياره هاي بيشتر شوند.

اين همه  و  نداريم  قرار  در فصل جنگ  هنوز  كه  ما  ٣- وقتي 

در  مي شود،  ديده  هوايي  نيروهاي  در  نابه ساماني  و  بدبختي 

فصل جنگ و درگيري چه خواهد شد؟ من از روزهايی مي ترسم 

كه طياره وجود داشته باشد و طياره باني دركار نباشد!

جناب رييس جمهور، شايد فشارهاي روحي و رواني كه باعث 

سقوط چرخ بال ها و فرار خلبانان مي شوند را شما درك نمي توانيد 

و مشاوريني هم كه در اين خصوص در كنار شما قرار دارند، 

شما  شايد  نمي گويند.  چيزي  خوش خدمتي  براي  از  شما  به 

کشور  عادی  انسان  یک  فرار  تنها  خلبان  فرار یک  مي دانيد، 

تا  وی  تولد  از  دولت  که  است  هنگفتی  سرمایه  فرار  نیست، 

جوانی و از جوانی تا زمانی که خلبان می شود به عهده پذیرفته 

 ٢ از  بیشتر  مصرف  با  خلبان  یک  می گذاریم  فرض  است. 

میلیون دالر صاحب مدرک تحصیلی خلبانی می شود، فرار این 

خلبان نه تنها که نیروی انسانی محدود خلبانان را در کشور کم 

می کند بلکه باعث فرار ٢ میلیون دالر سرمایه از کشور شده و 

هم چنان به کشور میزبان ٢ میلیون دالر کمک کرده و به آن 

کشور نیروی تازه با مزد کم را نیز ارزانی داشته است. حال این 

رقم را ضرب در ده سال و همین گونه ضرب صد در ده سال 

بکنید و حدس بزنید که در صورت عدم توجه شما به خلبانان، 

نیروی های امنیتی به چه مشکلی مواجه خواهند شد. خلبانان با 

مدرک تحصیلی از کشور های مختلف بسیار به آسانی و به زودی 

جذب کشور های اروپایی، آسيايي و ساير كشورها می شوند و 

اگر شما در قبال خلبانان توجه نکنيد رقم فرار خلبانان از کشور 

است  نياز  حاال  بود.  خواهد  افزون  روز  مختلف  بهانه های  به 

كمي اين بحث را بشكافيم و بسط دهيم تا ديده شود كه چه 

باعث فرار  و  و رواني هستند  چيزهایي عامل فشارهاي روحي 

خلبانان و سقوط بيش از حد هليكوپترها مي شوند؟ 

من يك خلبان در ميدان نبردم و جز خودم خانواده ي هفت نفري 

ما نان آور ديگري ندارد. اين موارد براي من خيلي مهم هستند:

- نبود سرپناه
- نبود معاش ماهوار كافي

- نبود بيمه ي حياتي
- نبود بيمه ي صحي

- نبود امتيازات پروازي
- نبود ترانسپورت زميني

- نبود غذاي درست قبل و بعد از پرواز
- نبود جاي استراحت در ميدان هاي نبرد

- كمبود خلبانان ويژه
جناب رييس جمهور، آيا شما مي دانيد، اكثريت خلبانان خانه 

خدمت  مملكت  اين  در  سال   ٣٥ از  بيشتر  خودم  من  ندارند؟ 

كرده ام و هنوز در بگرامي، شهر كابل، در يك خانه ي گِلي و 

كرايي زندگي مي كنم. رتبه ي من دگروال است و حقوق ماهوار 

من ٢٤٠٠٠ افغاني است. فرض كنيد، در يك حادثه ي هوايي 

من به گفته ي شما »قرباني« شوم، روزگار بر سر زن و فرزند 

را  جاده  كنار  گدايان  نمي كنيد  فكر  بود؟  خواهد  چگونه  من 

افزايش دهند؟ وقتي بچه هايم مريض مي شوند و من در ميدان 

نبرد مي باشم، با دوستانم تماس مي گيرم تا آن ها را به شفاخانه 

را  از دوستانم دختر چهارده ساله ام  انتقال دهند. يك بار يكي 

به شفاخانه ي چهارصد بستر انتقال داده بود، نه تنها كه آن ها 

را نپذيرفته بودند بَل كه محافظان دم دروازه به دخترم چشم بد 

دوخته بودند و دوستم را هتك حرمت كرده بودند. جناب رييس 

جمهور، امتيازات پروازي را به صورت مقايسه اي در رژيم هاي 

اگر  مان  خود  و كشور  و كشورهاي همسايه  اكنون  و  گذشته 

شارژ مبايلم ياري كرد، بعدتر خواهيد خواند، حاال بايد بگويم، 

مواد  دكاندار همسايه  از  قندوز،  در  ماموريت  به  آمدن  از  قبل 

اتمام  از  پس  گفته ام  را  خانم ام  بودم،  گرفته  قرض  غذايي 

ماموريتم در قندوز، همين كه خانه رسيدم غذاي مكلف تهيه 

كند، اما براي خوردن اين غذا، بايد در دل شب، مسير ميدان 

هوايي تا بگرامي را پياده طَي كنم. آخ، چقدر دلم هوايي شده 

از خوابيدن  براي استراحت ٨ ساعته در كنار خانواده ام، پس 

ماه ها در اغوش سرِد قول اردوي قندوز!

جناب رييس جمهور، گاهي شده كه مشاوران تان براي شما 

از امتيازات خلبانان در رژيم هاي كمونيستي گفته باشند؟ زماني 

در  افغاني  هزار  هشتاد  با  برابر  خلبان  يك  ماهوار  حقوق  كه 

زمان حاضر بود. زماني كه كوپون ما هوار خلبانان دم دروازه ي 

شان مي رسيد. زماني كه هر خلبان موتر داشت و در بالك هاي 

هوايي براي شان دولت خانه توزيع كرده بود )خانه هايی كه حاال 

زورمندان غصب كرده اند(. زماني كه تمامي اعضاي خانواده ي 

يك خلبان مي توانستند از كارت صحي وي استفاده كنند. 

جناب رييس صاحب!

 آيا مي دانيد كه حتا در رژيم طالبان خلبانان همان امتيازهايی 

را داشتند كه در رژيم هاي كمونيستي؟ آيا مي دانيد، حقوق و 

برداري  الگو  زمان ها  آن  در  كدام كشور  از  خلبانان،  امتيازات 

از اياالت متحده ي آمريكا؟ نه از كشور  از روسيه؟  شده بود؟ 

كرده  حفظ  را  معيارها  همين  هنوز  پاكستان  كشور  پاكستان! 

است در ضمني كه خط آهن و بس هاي شهري براي خلبانان 

و خانواده هاي شان ٪٥٠ تخفيف در نظر گرفته است! جناب 

خلبان  يك  ماهوار  حقوق  مي دانيد  جمهور،  صاحب  رييس 

نيروهاي امنيتي هند چه مقدار است؟ ١٦٥٠٠٠ كلدار هندي، 

جمع بيمه ي حياتي و صحي و كوپون  ماهوار. آيا مي دانيد در 

 ٣٠٠٠ مي دهند؟  امتيازهايی  چه  نظامي  خلبانان  براي  ايران 

امنيتي  نيروهاي  تمامي  امتيازاتي كه  ساير  جمع  ماه  در  دالر 

دريافت مي كنند. اين درحالي است كه اين كشورها از كمبود 

افراد مسلكي در نيروهاي هوايي رنج نمي برند. چيزي كه باعث 

شده اكثر خلبانان افغان را در معرض آزمايش روحي و رواني 

قرار دهد. اين جا كار صد خلبان را از ده خلبان مي كَشند و اما 

امتياز و ترفيع و مدال را شما محترمانه به گردن كساني كشال 

مي كنيد كه بويي هم از پروازهاي شب و پرواز بدون مهتاب، 

بين المللي  استاندارد  با  را  هوايي  جديد  تكنالوژي  نمي برند. 

خلبانان محدودي بلد هستند و فشار پروازي كل افغانستان بر 

دوش اين ها گذاشته شده و اما شما در تمامي مراسم ها يادي از 

آن ها نكرديد! اگر امروز من افغانستان را با كشورهاي همسايه 

مقايسه مي كنم، دستاورد همين خلبانان گُم نام، اين جسارت را 

به من داده است. نيروهاي قول اردو )آن هايي كه شما تا كنون 

تقدير و تشويق كرده ايد( حداقل چهار سال تعليم و تمرين نياز 

دارند، تا به سطح خلبانان ويژه خودكفا و سرپا شوند.

با اين حساب، جناب رييس جمهور، معاش ماهوار يك خلبان 

افغاني در مجموع از ٢٤٠٠٠ افغاني تجاوز نمي كند. هيچ گونه 

ندارد.  وجود  خلبانان  خانواده ي  براي  دولت  از سوي  ضمانتي 

»قرباني  نبرد  ميدان هاي  در  روزه  همه  كه  بي سرپناه  خلبانان 

ميدان سياست« مي شوند، ترجيح نخواهند داد تا در روستايي 

در هلمند بروند و در بازار سياه مواد مخدر، بيشتر از ٥٠٠٠ دالر 

در ماه درآمد داشته باشند؟ ترجيح نخواهند داد تا تجارب شان را 

در خدمت گروه هاي تروريستي كه ١٠٠٠ دالر در ماه براي شان 

امتياز مي دهند، قرار دهند؟ ترجيح نخواهند داد تا در خارج از 

كشور به گفته ي شما »قاب شويي« كنند و اما آبروي شان همه 

روزه با خون پاك شان در اين خراب كده شسته نشود؟ جناب 

رييس جمهور، مبايل من ساده است و خوب هم نمي نويسد، 

داده  انتقال  شما  براي  بايد  كه  آن طور  را  خودم  منظور  شايد 

نتوانسته باشم، چون در چنين مواردي اكثراً سياست مداراِن ما 

يا كور مي شوند یا كر يا هم الل. به هرحال، غالم محي الدين 

شده  قندوز  فرقه  فرمانده  تاز گي  به  ستاره  يك  جنرال  غوري، 

است. با آمدن اين جنرال برق جنراتوري كه مصارفش از سوي 

اتاق هاي  تنها در  نيروهاي خارجي پرداخت مي شود، در فرقه 

هوا سرد  ما،  كاغوش هاي  در  فرماندهان مي رسد.  و  جنراالن 

مي بريم.  سر  به  گرمي  مركز  بدون  و  بخاري  بدون  و  است 

ماه ها مي گذرد از ترس سردي هوا نمي توانيم، شاور بگيريم. 

از  حراست  براي  از  سردي  و  تاريكي  در  برج ها  در  ساعت ها 

طياره ها، پهره داري مي كنيم. غذاي سرد چند روزه را مي خوريم 

و مواد اوليه ي حياتي براي ما نمي رسد. از لباس گرم زمستاني 

به  تا  نمي شود  داده  رخصت  ما  براي  ماه ها  و  نيست  خبري 

خانه هاي مان در كنار خانواده لحظه هاي شاد باشیم و با آب 

است  بعيد  بسيار  بخوريم.  كافي  غذاي  و  بگيريم  حمام  گرم 

كه سران وزارت دفاع از وضعيت تأسف بار ما در قندوز آگاهي 

نداشته باشند. به هرحال، جناب رييس جمهور، از بي برقي رفته 

بودم شهر قندوز و در يك سلماني كه از ما حالت اش بهتر بود و 

يك جنراتور ديزلي تايگر داشت، مبايلم را شارژ كردم تا بتوانم 

براي شما نامه بنويسم، اكنون مبايلم شارژ تمام كرده است، اما 

در فرصت مناسب بازهم شما را زحمت خواهم داد تا نامه هاي 

ديگري را نيز بخوانيد و از دردهاي ما آگاه شويد!

خلبان گُم نام از قندوز

زمستان سرِد ١٣٩٤
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جناب رييس جمهور، گاهي شده كه 
مشاوران تان براي شما از امتيازات 
خلبانان در رژيم هاي كمونيستي گفته 
باشند؟ زماني كه حقوق ماهوار يك خلبان 
برابر با هشتاد هزار افغاني در زمان حاضر 
بود. زماني كه كوپون ما هوار خلبانان 
دم دروازه ي شان مي رسيد. زماني كه 
هر خلبان موتر داشت و در بالك هاي 
هوايي براي شان دولت خانه توزيع 
كرده بود )خانه هايی كه حاال زورمندان 
غصب كرده اند(. زماني كه تمامي اعضاي 
خانواده ي يك خلبان مي توانستند از 
كارت صحي وي استفاده كنند. 

نامه ی  يك خلبان  نیروهای هوایی
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برای  متحده  ایاالت  خاص  سرمفتش  اداره  توسط  گذشته  ماه  که  گزارشی  به  نظر 

تهاجم  از  قبل  ]دوران[  به  نظر  امروزه  افغانستان  شد،  منتشر  افغانستان  بازسازی 

امریکا در سال 2001 در وضع بدتری قرار دارد. بیش از هر زمان دیگری از سال 

2001 بدین سو، طالبان اکنون حدود 30 درصد ]خاک[ افغانستان را در کنترل شان 

دارند. اعتماد مردم به حکومت وحدت ملی به دلیل حمالت مداوم در کابل و تهدید 

خشونت آمیز از سوی دولت اسالمی ]داعش[ رو به کاهش است. اقتصاد در حالت 

بدان  خارجی  نظامی  زیرساخت های  از  بخشی  شدن  بیرون  دارد.  قرار  آزاد  سقوط 

معناست که صدها هزار تن اکنون بیکار اند یا به زودی بیکار خواهند شد. فساد در 

میان رهبران حکومتی گسترده باقی مانده است.

مردم در کابل به یک گزارش 230 صفحه ای نیاز ندارند تا بدتر شدن اوضاع امنیتی را 

درک کنند. یک بمب گذار انتحاری در حمله ای بر یک مجتمع پولیس در 1 فبروری، 

حد اقل 20 افسر پولیس را کشت و 29 تن دیگر را زخمی ساخت. این حمله آخرین 

حمله از سلسله حمالت در پایتخت افغانستان در سال جاری بود و بار دیگر ثابت کرد 

که »جنگ علیه تروریسم« به رهبری امریکا موثر نیست.

ارائه  آن  برای  این است که جایگزینی  بنیادگرایی خشونت آمیز  با  مبارزه  موثرتر  راه 

مواد  کابل  در  انتحاری  بمب گذار  یک  که  هرباری  نیست.  اسلحه  منظورم  شود، 

میدان  در  باید  افغانستان  که  است  رسیده  ذهنم  به  می دهد،  انفجار  را  منفجره اش 

جنگ فکری کار بهتری انجام بدهد. این تنها جنگی است که در آن چانس برنده 

شدن داریم.

جوانان در افغانستان به دنبال فرصت ها، امید و الهام هستند. اگر آن ها به این چیزها 

دست نیابند، ترک کشور خواهند کرد. آن ها همین اکنون به طور بی سابقه ای از کشور 

فرار می کنند. سیگار در گزارشش گفت: »افغان ها، پس از سوری هایی که فراری 

جنگ داخلی در کشورشان هستند، 20 درصِد بیش از یک میلیون مهاجری را تشکیل 

می دهند که در سال 2015 به اتحادیه اروپا مهاجرت کردند«. نظر به گفته ی سیگار، 

زنان  و  مردان  به  عمدتاً  را  پاسپورت   2000 از  بیش  روزانه  افغانستان  گذشته  سال 

زیر 30 سال در کابل صادر کرد که نظر به سال 2014 شش برابر افزایش را نشان 

می دهد. در خزان سال گذشته، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در 

تالشی به منظور متوقف ساختن فرار دسته جمعی جوانان، کمپاینی را در رسانه های 

بمان!  من  با  »نرو!  بود:  شده  التماس  تبلیغات  این  در  کرد.  اندازی  راه  اجتماعی 

بازگشتی وجود نخواهد داشت«.

دیگری  کشور  در  را  شان  چانس  دارند  دوست  بیشتر  افغان ها  از  زیادی  تعداد  اما 

بیازمایند تا این که بمانند یا به میهن شان عودت کنند، جایی که نابرابری ها علیه 

دالر کمک  میلیاردها  و  اگر چهارده سال مداخله خارجی  انباشته شده است.  آن ها 

بین المللی به ما چیزی آموخته باشد، آن این است که پاسخ به مشکالت افغانستان از 

خارج نمی آید. اگر قرار است یک دموکراسی پایا و پایدار داشته باشیم، باید خودمان 

کاری انجام بدهیم.

افغانستان در آستانه ی سقوط است. این کشور، در برخی از بخش ها، پیشرفت های 

عالی داشته است. در زمان حاکمیت طالبان، آزادی رسانه در این کشور وجود نداشت 

و زنان در خانه های شان محدود شده بودند و از حقوق رفتن به مکتب، کار یا رفت و 

آمد بدون همراهی یک همراه مرد محروم بودند. امروزه 28 درصد ]اعضای[ پارلمان 

و  دارد  زن  وزیر  چهار  ملی  وحدت  حکومت  می دهند.  تشکیل  زنان  را  افغانستان 

رسانه های قوی و متنوع تالش دارند رهبران را پاسخ گو نگهدارند.

باوجود بدترشدن اوضاع امنیتی، من در مورد چشم انداز صلح و ثبات آن خوش بین 

هستم. انتخابی ندارم. این کشور خانه ی من است. اما بسیاری این دستاوردها در 

کارکنان  حامل  اتوبوس  یک  گذشته  ماه  طالبان  دارند.  قرار  دائمی  تهدید  معرض 

تلویزیون طلوع را که بزرگ ترین ناشر خصوصی در کشور است، بمب گذاری کردند. 

زنان روستایی در  از  زنان در مناطق شهری، ]در وضع[ بسیاری  نمایندگی سیاسی 

مناطق جنگی که هنوز برای به دست آوردن دست مزدی برای زنده ماندن یا دسترسی 

به مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش تقال می کنند، بهبودی نیاورده است.

با  کشوری  افغانستان  کنند.  احیا  را  شان  کثریت گرایی  سنت  باید  افغانستان  مردم 

دارد. سنت  بردباری  و  مدارا  تاریخ طوالنی  که  است  زبانی  و  قومی  فرهنگی،  تنوع 

قوی تصوف در افغانستان، بر پذیرش دیگر فرقه ها و مذاهب اسالمی تاکید می کند. 

توجهی  قابل  جمعیت  خانه ی  سال ها  حقیقت  در  افغانستان  داخلی،  جنگ  از  قبل 

دائمی  مداخله  دلیل  به  افغان ها  بود.  سیک ها  و  هندوها  هم چنین  و  یهودی ها  از 

بین المللی برای دفاع از یک اسالم سیاسی که جای اندکی برای تفسیر می گذارد، 

بسیج شده اند. اما ما این گونه نیستیم.

افغان هایی که به جامعه ی باز، آزادی بیان و کثریت گرایی سیاسی باور دارند باید در 

زمینه ی تعامل با همگان کار بهتری انجام بدهند. صدای بازگشت به ریشه های مان 

نمی تواند از باال یا خارج از کشور بلند شود. برای انجام این کار، نمی توانیم به رهبران 

فعلی افغانستان و حامیان بین المللی شان اعتماد کنیم.

ما ظرفیت بالقوه ی این حرکت را در نقش فعال و فزاینده ی جامعه مدنی در زندگی 

تهدیدات  باوجود   ،2014 انتخابات  نخست  دور  در  افغان ها  می بینیم.  روزمره 

امنیتی، پرقدرت شرکت کردند و تعهد شان را به روند دموکراتیک نشان دادند. ما 

با  افغان  جوانان  می کنیم.  طالبان حمایت  برابر حمالت  در  مان  آزاد  رسانه های  از 

اشتیاق در رسانه های اجتماعی انتقادات و نظریات سیاسی شان را مطرح می کنند و 

عالقه ی شان را به سیاست و آینده کشور شان تبارز می دهند. افغان ها منابع مبارزه با 

افراط گرایی را در اختیار دارند، اما صداها در حال حاضر پراگنده و متفرق هستند. ما 

باید با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بهتر و وسیع کردن حمایت از جامعه مدنی 

و احزاب و جنبش های سیاسی، آن را تقویت کنیم.

ما در ماه نوامبر ثابت کردیم که می توانیم این کار را انجام بدهیم. هزاران تن از مردم 

در یک راهپیمایی خودجوش در اعتراض به سربریدن هفت فرد ملکی که همه هزاره 

بودند، شرکت کردند. این راهپیمایی توسط جوانان و رهبران جامعه مدنی سازماندهی 

شد که در درخواست های شان در رسانه های اجتماعی برای شرکت ]در راهپیمایی[، 

به تمایزات قومی نپرداختند. تنها هویتی که ما آن روز به آن اهمیت دادیم، هویت 

برای  و  تروریسم  و  افراط گرایی  علیه  راهپیمایی  اصلی  فریادهای  و  بود  ما  افغانی 

صلح و دموکراسی بودند. این راهپیمایی یک رویداد بود، یک جرقه، جرقه ی ظرفیت 

بالقوه ای که افغانستان جدید برای یک اتحاد گسترده تر برای تحمل و کثرت گرایی 

دارد.

اعضای  و  اجساد  ]تعداد[  با شمردن  انتحاری،  بمب گذار  اثر یک  مقداری ساختن 

قانون  و حاکمیت  زنان  کمپاینر حقوق  به عنوان  کارم  از  من  اما  است.  آسان  بدن، 

می دانم که اندازه گیری نتایج مدافعه بسیار دشوارتر است. چندین نسل زمان خواهد 

بیاموزد که چگونه بدون متوسل  تا  بپذیرد،  را  افغانستان روند دموکراتیک  تا  گرفت 

شدن به خشونت مخالفت شود و از فضایی محافظت شود که در آن مردم نظرات 

شان را بدون ترس از عکس العمل شدید بیان کنند.

افغانستان در آستانه سقوط
بدتر شدن اوضاع امنیتی، جامعه مدنی رو به رشد 

و تعهد به دموکراسی را تضعیف می کند
منبع: الجزیره/ شهرزاد اکرب

ما در ماه نوامرب ثابت کردیم 

که می توانیم این کار را انجام 

بدهیم. هزاران تن از مردم در یک 

راهپیامیی خودجوش در اعرتاض 

به رسبریدن هفت فرد ملکی که 

همه هزاره بودند، رشکت کردند. 

این راهپیامیی توسط جوانان و 

رهربان جامعه مدنی سازماندهی 

شد که در درخواست های شان در 

رسانه های اجتامعی برای رشکت 

]در راهپیامیی[، به متایزات قومی 

نپرداختند. تنها هویتی که ما آن 

روز به آن اهمیت دادیم، هویت 

افغانی ما بود و فریادهای اصلی 

راهپیامیی علیه افراط گرایی 

و تروریسم و برای صلح و 

دموکراسی بودند. این راهپیامیی 

یک رویداد بود، یک جرقه، جرقه ی 

ظرفیت بالقوه ای که افغانستان 

جدید برای یک اتحاد گسرتده تر 

برای تحمل و کرثت گرایی دارد.

ترجمه: حمید مهدوی



استخبارات  سازمان  رییس  روز:  اطالعات 
گروه  است  گفته  )سیا(  امریکا  متحده  ایاالت 
از سالح  متعددی  موارد  در  داعش  تروریستی 
است  قادر  حاال  و  کرده  استفاده  کیمیاوی 
را  خردل  و  کلور  سمی  گازهای  کمی  مقدار 

تولید کند.
رییس  برنن،  جان  وله،  دویچه  گزارش  به 
در  ای(  آی  )سی  امریکا  استخباراتی  سازمان 
شبکه  با  مصاحبه اش  برگزیده ی  از  بخشی 
تلویزیونی »سی بی اس« امریکا که قرار است 
به شکل کامل نرش شود، گفته  روز یک شنبه 
است: »مواردی وجود دارد که »دولت اسالمی« 
کیمیاوی  سالح  های  از  جنگ  جریان  در 

استفاده کرده است.«
که  داشت  وجود  این  مورد  در  اتهاماتی  قبالً 

گروه داعش در جنگ علیه جنگ جویان کُرد 
استفاده  کیمیاوی  سالح  از  عراق  و  سوریه  در 
کرده است. ادعای کُردهای عراق بعداً پس از 

آزمایش ها تایید شد.
رابطه  این  در  گامن هایی  و  حدس  هم چنان 
ذخیره گاه های  گروه  این  که  داشت  وجود  نیز 
کرده  تسخیر  را  سوریه  در  کیمیاوی  سالح 
کیمیاوی  سالح  ساخنت  عوامل  به  یا  و  باشد 

دست یافته باشد.
سازمان  رییس  اظهارات  این  حاال  اما 
مطمنئ تر  را  نکته  این  امریکا  استخباراتی 
توانایی  داعش  تروریستی  گروه  که  می سازد 

تولید این گونه سالح ها را دارد.
که  دارد  وجود  »گزارش هایی  گفت:  برنن 
دسرتسی  مهامتی  و  کیمیاوی  مواد  به  داعش 

دارد که می تواند استفاده کند«. 
وی هم چنان اضافه کرد که این گروه »همواره 
کند  تالش  که  دارد  را  بالقوه«  ظرفیت  این 
انجام  برای  را  کیمیاوی  سالح  مخفیانه 

حمالت به غرب بفرستد.
که  است  مهم  بسیار  دلیل  این  »به  افزود:  وی 
قاچاقی  و  نقل  و  حمل  مختلف  مسیرهای 
قطع  باید  می شود،  استفاده  آنان  سوی  از  که 

گردند.«
را  اظهارات  این  از آن،  برنن دو روز پس  جان 
ملی  اداره  رییس  کلپر،  جیمز  که  داشت  بیان 
استامعیه  امریکا در یک مجلس  استخبارات 
ترویستی  گروه  که  بود  گفته  امریکا  کانگرس 
داعش از سالح کیمیاوی به شمول گاز خردل 

استفاده کرده است.

بگو مگو از

قطع ارتباط برق کابل پایتخت و تلفون های همراه در مناطق 

طالبان با هدف گسرتش فعالیت های گروه های دهشت گرد 

صورت گرفته است.

قطع ارتباط شبکه های تلفون شب هنگام در قندوز و برخی 

از مناطق دیگر از سوی طالبان و قطع برق پایتخت به قول 

یک کارشناس افغان یک موضوع عادی و ساده ای ساخته از ذهنیت چند دهشت گرد ساده 

نیست. 

قطع ارتباطات تلفون های همراه در واقع قطع ارتباط میان مردم و قطع صدای مردم همکار 

دولت با نیروهای امنیتی دولت افغانستان است. 

قطع برق پایتخت هم ظاهرًا به گفته وی تنها با هدف فرو بردن کابل در تاریکی نیست 

بلکه قطع ذهنیت واحد اجتامعی در ار مبارزه با دهشت گردی است. 

همین کارشناس شب هایی را یاد آور شد که در زمان نور محمد تره کی و حفیظ الله امین، 

از رهربان افراطی چپی، که بنابر اسناد تاریخی، به دستور کاجی بی، سازمان استخبارات 

شوروی سابق کار می کردند، به مردم شهر ها به خصوص کابل از طریق رسانه های دولتی 

گفته می شد تا در هنگام شب پرده های خانه های شان را پایین نگهدارند.

حمله  مردم  خانه های  به  شبانگاه  رژیم  پولیس  و  خاد  به  معروف  اداره ای  نیروهای  بعد 

می بردند و فعاالن سیاسی، افراد با نفوذ، داشمندان، مامورین بلند رتبه دولت داوود خان 

و متنفذین و تجار و باالخره هر کی یک ده نفر هم نشین داشت را از خانه های شان با زور 

در  و سپس  می کردند  می انداختند، شکنجه  پلچرخی  زندان  در  می کردند،  بیرون  اسلحه 

گور های دسته جمعی مانند داعش می بستند و می کشتند.

این وضعیت همین اکنون مو به مو در مناطق زیر کنرتل طالبان حکم فرماست. 

کسانی که کارمند دولت باشند شبانه به خانه های آن ها حمله می شود و حتا زن و بچه های 

آن ها را می کشندـ  پرسان و دخرتان مشکوک از نظر آن ها مورد پیگرد، لت و کوب و باالخره 

سنگسار و شالق قرار می گیرند و به همین ترتیب یک و نیم دهه است که به حاکمیت 

و دادگاه های خودرسانه ای خود در تاریکی شب و نبود ارتباطات تلفونی ادامه می دهند.

توتاپ و تاپی 

بهانه ای برای تاریک ساخنت کابل

از  وارداتی  برق  دکل های  و  لین ها  قطع  شاهد  اخیرًا 

کشورهای همسایه شاملی به کابل بودیم و هستیم. ظاهرًا 

چنین گفته می شود که مخالفان مسلح دولت در انفجاردادن 

به  شاید  بنگریم  موشکافانه  و  برگردیم  عقب  به  کمی  اگر  ولی  دارند،  دست  دکل ها  این 

اصطالح طالبان و یا مخالفان دولت در منهدم کردن لین ها و دکل های برق دست داشته 

جدید خط  پروژه  دو  به  بی ارتباط  برق  لین های  تخریب  که  کرد  فراموش  نباید  اما  باشند 

انتقال گاز ) تاپی ( و لین انتقال برق شامل از بامیان به کابل )توتاپ( نیست.

مخالفان مسلح در صددند که از اجرای این پروژه ها امتیازاتی را به دست آورند و با اعامل 

اجرای  توان  قدرتی  هیچ  ما  منافع  به  توجه  بدون  می دهندکه  پیام  چنین  کارانه  تخریب 

پروژه ها را نخواهد داشت.

پاکستان و برخی از کشورهای همسایه نیز از قبل مخالف هرگونه اجرای چنین پروژه ها 

به ویژه پروژه تاپی بوده اند با به کار گرفنت طالبان آنان را تشویق به تخریب مسیر انتقال 

برق های وارداتی کرده تا به سایر رشکای پروژه تاپی بفهامند که افغانستان قادر به تامین 

امنیت چنین پروژه نیست و باید متوقف شود.

طالبان از این آب گل آلود برای رسیدن به منافع مالی و پولی مبادرت به تخریب و ایجاد 

موانع بررس راه اجرای چنین پروژه ها می مناید.

از سوی دیگر با توجه به این که مردم مناطق مرکزی افغانستان خواهان انتقال لین برق از 

بامیان هستند برخی از عوامل مخالف این طرح در دستگاه حکومتی نیز با تقویت و حامیت 

مخالفان و تخریب لین های برق وارداتی به کابل این پیام را می رسانند که دولت قادر به 

تامین امنیت از پروژه توتاپ نیست بنابراین تا اطالع ثانوی به اجرا درآمدن هرگونه پروژه 

در این راستا متوقف می گردد.

خود  میل  طبق  و  افتاده  آسیاب  از  آب  بودکه  خواهد  متوقف  زمانی  تا  موضوع  این  البته 

پروژه ها را به ویژه پروژه توتاپ را به اجرا گذارند.

برخی کشورهای همسایه که سالیان متامدی با دسیسه های مختلف دولت افغانستان را در 

انجام تامین امنیت پروژه های بزرگ ناتوان جلوه داده اند این بار هم در هر حالت که اجرای 

پروژه ها متوقف شود به نفع شان خواهد بود.

بنابراین نباید بی کفایتی دستگاه های اجرایی دولت را در تامین امنیت نادیده گرفت ولی 

ظاهرًا به نظر می رسد که دولت عزم و اراده قاطع دربه اجرا درامدن پروژه ها ندارد، چون 

عوامل رسسخت مخالف در بدنه دولت به هیچ عنوان مهار نشده و بیشرت قدرت و صالحیت 

در دست چنین افراد و گروه هایی می چرخد.

تا زمانی که افراد و گروه های به اصطالح ستون پنجمی از بدنه دولت حذف نگردد کابل در 

تاریکی خواهد بود و اجرای پروژه های تاپی و توتاپ به تعویق خواهد افتاد.

افغانستان،  موجودیت  بدو  از  که  داریم  را  سالنگ ها  یک 

یعنی حدود یک صد سال قبل، در این منطقه، هر زمستان، 

برف میبارد و توفان می شود و برف کوچ و راه بسته می شود 

و هر ساله مردم به آن می میرند و کشته می شوند. هر سال 

مقامات طوری وامنود می کنند که انگار واقعه ای غیرمرتقبه 

از دست شان  کاری  و  نشده گردیده اند  پیش بینی  قبل  از  بحرانی  دچار  آن ها  و  داده  رخ 

ساخته نیست.

یعنی حتا در این رسزمین، برای فاجعه های مرتقبه و مداوم و با سابقه که همه از آن آگاه 

هستند و می دانند که صد فیصد به وقوع می پیوندد، نیز فعالیتی صورت نگرفته است. هر 

سال در زمستان در سالنگ مردم کشته می شوند و هر سال در آن جا گیر می مانند و هر 

سال موتر ها به هم تصادم می کنند و مقامات انگشت بر دندان به متاشا می نشینند! چند 

صد سال دیگر و چند میلیارد دالر دیگر امداد و چند برف کوچ و چند صد هزار کشته دیگر 

به کارست تا یک شاهراه ساده و تونل های آن ترمیم و به شکل درست برای حفاظت جان 

مردم در طول زمستان، آماده ساخته شود. شاید مثل تاریخ پنج هزار ساله، پنج هزار سال 

دیگر را در بر بگیرد تا مغز های نخبه بجنبدند و به دنبال راه حل بر آیند ...

Sharif Walid

Anwar Oruzgani

Lina Rozbih-Haidari
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اطالعات روز: پس از تجمع چندین هزار آواره سوری 
پشت مرزهای ترکیه، اکنون رییس  جمهور ترکیه می گوید 
»روی پیشانی ما نوشته نشده که ابله هستیم. صرب می کنیم، 

ولی هر کاری الزم است انجام می دهیم«. 
او اروپا را تهدید کرده است که راه خروج پناه جویان را به 

سوی آن قاره، باز می کند.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش خربگزاری فرانسه، رجب 
طیب اردوغان، روز پنج شنبه، 22 دلو، گفته است ترکیه 
حق خود می داند که اگر دلش خواست، پناه جویان را به 

خارج از خاکش هدایت کند.
اتوبوس ها  و  هواپیامها  که  نکنید  »فکر  می گوید:  او 

همین طور بی خودی آن جا منتظر هستند.«
ترکیه در حال حارض محل اسکان نزدیک به سه میلیون 
جنگ  که  شهروندانی  سوری است؛  عمدتاً  پناه جوی 
داخلی سوریه آن ها را آواره کرده است. شامر آورگان 
سوری با حمالت اخیر نیروهای هوادار بشار اسد و نیروی 

هوایی روسیه در اطراف شهر حلب افزایش یافته است.
کشورهای اروپایی و نیز سازمان های بین املللی از ترکیه 
خواسته اند اجازه دهد پناه جویان جدید در اردوگاه های 
آن کشور اسکان پیدا کنند، اما آنکارا فعالً مرزهایش را 
بسته نگه داشته و می گوید کمک رسانی در نقطه مرزی 

انجام می شود.
آتالنتیک  پیامن  حلب،  شهر  در  بحران  تشدید  پی  در 
این  کشتی های  کرد  اعالم  پنج شنبه  روز  )ناتو(  شاملی 
با شبکه  مبارزه  در  یونان  و  ترکیه  به  برای کمک  پیامن 
منتقل  اروپا  به  را  پناه جویان  که  انسان  قاچاق چیان 

می کنند، به سمت دریای اژه حرکت کرده اند.
یونان نیز گفته است از این پس هر پناه جویی را که در 

دریا بگیرد، به ترکیه باز می گرداند.
اردوغان در سخرنانی اخیر خود در آنکارا به سیاست های 
اروپا در مورد پناه جویان تاخته و رسان اتحادیه اروپا را 
تهدید کرده است. رییس  جمهور ترکیه می گوید به آن ها 

گفته، ترکیه می تواند هر لحظه با پناه جویان »وداع کند.«
اتحادیه اروپا می خواهد در رابطه با موضوع پناه جویان، 
سه میلیارد یورو کمک به ترکیه پرداخت کند. اما این پول 

هنوز به دولت ترکیه تحویل داده نشده است.
اردوغان می گوید کشورش تاکنون 9 میلیارد دالر خرج 
بحران کرده است و سازمان ملل را نیز به باد انتقاد گرفته که 
از آنکارا خواسته مرزهایش را به روی پناه جویان جدید 
روزهای  طی  اروپایی  پایتخت های  همزمان  بگشاید. 
از  پناه جویان  عزیمت  موج  مورد  در  دیگر  بار  گذشته 

طریق دریای اژه به سمت این قاره هشدار داده اند.

بهداشت،  جهانی  سازمان  روز:  اطالعات 
تا  دارد  نیاز  زمان  دیگر  هفته  چند  به  می گوید 
مغزی  نارسایی  و  زیکا  ویروس  ارتباط  درباره 
نتیجه گیری  به  نوزادان  میان  در  میکروسفالی 

قطعی برسد. 
البته این سازمان گفته است که به احتامل زیاد، 
ارتباط مستقیم بین ویروس زیکا و این نارسایی 

مغزی وجود دارد.
مغز  رشد  اختالل  نوعی  میکروسفالی  بیامری 
باقی  کوچک  بیامر  رس  آن  اثر  بر  که  است 

می ماند.
شامر  افزایش  از  پس  نیوز،  یورو  گزارش  به 
جنوبی،  امریکای  در  زیکا  ویروس  به  مبتالیان 
برای  واکسنی  یافنت  برای  جهانی  تالش های 
با این ویروس شدت گرفت. دکرت ماری  مقابله 
پل کینی، از سازمان جهانی بهداشت می گوید: 
پیرشفته تر  زیکا  واکسن  زمینه  در  پژوهش  »دو 
واکسنی  آن ها  از  یکی  می رسند.  نظر  به  بقیه  از 
است که انستیتوت ملی سالمت امریکا در حال 
است  محصولی  دیگر،  مورد  است.  آن  توسعه 
تولیدکننده  که  هند،  بهارات  بیوتک  که رشکت 
آن  روی  بر  کارکردن  حال  در  است  واکسن 
که  امیدوارکننده ای  انداز  چشم  وجود  با  است. 
آزمایش  با  ماه  هجده  دست کم  ما  دارد،  وجود 

واکسن ها در مقیاس بزرگ فاصله داریم.«
است  داده  اطمینان  جهانی  بهداشت  سازمان 
می توانند  جنوبی  امریکای  در  باردار  زنان  که 
فرزندانشان،  سالمت  به  نسبت  نگرانی  بدون 
وضع حمل کنند. این در حالی است که دولت 
بود  داده  این کشور هشدار  زنان  به  السالوادور، 
که از بیم به دنیا آوردن فرزندانی مبتال به نارسایی 
دو  تا  دست کم  زیکا،  ویروس  از  ناشی  مغزی 

سال آینده باردار نشوند.
شامر  که  است  گفته  برزیل  بهداشت  وزارت 
افزایش  میکروسفالی  بیامری  به  مبتال  نوزادان 
چشمگیری پیدا کرده است و به چهار هزار نفر 

رسیده است.
نارسایی  این  رکوردداران  از  یکی  برزیل  کشور 
مغزی در جهان است. از طرفی از سال گذشته 
برزیل  در  زیکا  ویروس  وجود  از  نشانه هایی 
این  کنون  تا  شد.  دیده  همسایه  کشورهای  و 
امریکای  کشور  بیست  از  بیش  در  ویروس 

جنوبی دیده شده است.
ویروس زیکا از طریق نوعی پشه منتقل می شود. 
اما پس از این که مواردی از انتقال آن از طریق 
به  نسبت  نگرانی  شد،  مشاهده  جنسی  رابطه 

احتامل شیوع گسرتده آن افزایش پیدا کرد.

اطالعات روز: اتحادیه اروپا به یونان سه ماه فرصت 
یونان  جدی«  »بی کفایتی های  که  آن چه  به  تا  داده 

در کنرتل مرزها نامیده شده است، رسیدگی کند.
به گزارش بی بی سی، به گفته ی این اتحادیه رشایط 
فعلی یونان در مواجهه با موج پناه جویان، وضعیت 

منطقه شینگن را در معرض خطر قرار داده است.
در  سیاست هایش  در  یونان  چنان چه  شده  گفته 
موقت  کنرتل  برنامه  نشود،  موفق  مرزها  کنرتل  مورد 
بحران  جریان  در  کشورها  سایر  سوی  از  که  مرزها 
متدید  دیگر  سال  دو  تا  شد،  ارائه  پناه جویان 

می شود.
شده  داده  اجازه  شینگن  پیامن  عضو  کشورهای  به 

برنامه کنرتل مرزهای خود  که در »رشایطی خاص« 
را به مدت دو سال به مورد اجرا بگذارند.

این  به  تصمیم  این  که  کرده  تاکید  اروپا  کمیسیون 
معنا نیست که حضور یونان در منطقه شینگن به طور 

موقت به حال تعلیق در می آید.
میالدی،  از آغاز سال جاری  که  این در حالی ست 
یعنی یک ماه و نیم پیش، حدود ۸0 هزار پناه جو از 
ترکیه وارد یونان شده اند. بیش از ۸50 هزار پناه جو 

سال گذشته وارد یونان شده اند.
اعالم  ناتو  دلو،    22 شنبه،  پنج  روز  حال  همین  در 
انسان،  قاچاق  عملیات  از  جلوگیری  برای  که  کرد 

کشتی هایی را به دریای اژه اعزام می کند.

بیش  دستگیری  از  پاکستان  ارتش  روز:  اطالعات 
سه  از جمله  لشکر جنگوی  و  القاعده  94 عضو  از 
فرمانده این دو گروه در بندر کراچی در جنوب این 

کشور خرب داده است.
عملیات  جریان  در  هم چنان  بی بی سی،  گزارش  به 
ارتش پاکستان حمله طراحی شده برای آزاد کردن 
خالد عمر شیخ، قاتل دانیل پرل، خربنگار امریکایی 
عمر  خالد  است.  شده  خنثا  ژورنال،  اسرتیت  وال 

شیخ در حیدرآباد زندانی است.
پاکستان  ارشد  فرماندهان  از  باجوه،  عاصیم  جرنال 
زمان  و  جزئیات  به  اشاره  بدون  خربی  نشست  در 
و  بخاری  نعیم  که  کرد  اعالم  ارتش  عملیات 
همراه  به  جنگوی  لشکر  فرماندهان  از  صابرخان، 
در  هند  قاره  شبه  القاعده  معاون  بهاتی،  فاروق 
دستگیر  پاکستانی  نیروهای  اخیر  حمالت  جریان 

شده اند.

بازداشت  افراد  پاکستانی،  ارشد  فرمانده  گفته ی  به 
شده در چندین حمله مهم به پایگاه های هوایی این 
پولیس  تأسیسات  هم چنین  و  فرودگاه  یک  کشور، 

دخالت داشتند.
این  ما  »نتیجه گیری  که  است  گفته  باجوه  جرنال 
تا  اند  تروریستی در تالش  است که همه گروه های 

برای انجام حمالت با همدیگر همکاری کنند.«
او هم چنین در این نشست خربی افزود که چندین 
در  بخاری  نعیم  جمله  از  شدگان  بازداشت  از  نفر 
حال برنامه ریزی برای حمله به زندانی در حیدرآباد 

بود.
این فرمانده پاکستانی هم چنین گفته است که خالد 
را  پرل  دانیل  میالدی   2002 سال  در  که  شیخ  عمر 
برس  زندان  این  در  رساند،  قتل  به  ربودن  از  پس 
می برد و قرار بود در جریان حمله به این زندان آزاد 

شود.

اردوغان: ترکیه می تواند 
هرلحظه با پناه جویان وداع کند

تحقق رویای کشف 
واکسن زیکا دست کم 

تا هجده ماه دیگر

اتحادیه اروپا به یونان سه ماه برای رسیدگی 
به مسئله کنترل مرزهایش فرصت داد

پاکستان بیش از ۹۰ عضو القاعده 
و لشکر جنگوی را دستگیر کرد



داد  گزارش  دلواسپورت  کوریره  روزنامه 
سیتی،  آینده  رسمربی  گواردیوال،  پپ  که 
خواهان حضور سمیر هاندانوویچ در این 

تیم است. 
تابستان  در  مونیخ  بایرن  فعلی  رسمربی 
شد  خواهد  پیگرینی  مانوئل  جانشین 
در  که  سیتی  دفاعی  خط  دارد  قصد  و 
را  نداشته  خوبی  عملکرد  فصل  این 
از  صحبت  که   حالی  در  کند.  تقویت 
می شود،  شنیده  کابایرو  احتاملی  خروج 
گواردیوال جو هارت را دروازه بان مطمئنی 

منی داند و از همین رو قصد دارد سمیر 
هاندانوویچ را به سیتی منتقل کند. 

سپری  را  فوق العاده ای  فصل  هاندانوویچ 
را  باشگاه  با  قراردادش  نیز  اخیرا  و  کرده 
سیتی  ترتیب  بدین  است.  کرده  متدید 
داشت  خواهد  او  جذب  در  سختی  کار 
سهمیه  نتواند  اینرت  که  صورتی  در  ولی 
رخ  احتامل  کند،  کسب  چمپیونزلیگ 
دادن این انتقال باالتر خواهد رفت. گفته 
یورو  میلیون   25 سیتی  پیشنهاد  می شود 

خواهد بود. 

آرین روبن، ستاره بایرن مونیخ، اعالم کرد 
قصد ندارد به همراه پپ گواردیوال راهی 

منچسرتسیتی شود.  
باشگاه منچسرتسیتی به تازگی اعالم کرد 
جانشین  آینده  تابستان  در  گواردیوال  که 
 مانوئل پیگرینی در اتحاد خواهد شد اما 
بازی می کرد،  روبن که زمانی در چلسی 
مربی  این  که  به  عالقه ای  رغم  علی 
برتر  به لیگ  اسپانیایی دارد، قصد ندارد 

برگردد.  
می کنم  فکر  گفت:  خربنگاران  به  او 
مورد  در  را  نکته  چند  که  است  خوب 
می دانند  که  همه  کنم.  مشخص  آینده 
قرار است رخ دهد. شایعاتی  اتفاقی  چه 
بهرت  شاید  بنابراین  داشت؛  وجود  قبل  از 
باشد که هرچه زودتر  مسائل روشن شود.  

به  همراهش  که  نخواست  من  از  او  نه، 
او  منی کنم  فکر  بروم.  منچسرتسیتی 

چنین کاری بکند؛ نه با من و نه  با بازیکن 
به  داریم؛  هدف  یک  ما  همه  دیگری. 
جام های  بیشرتین  با  فصل  رساندن  پایان 
ممکن. این تنها  چیزی است که در حال 

حارض اهمیت دارد.  
فکر  گواردیوال  جدایی  به  من  واقع  در 
جالب  او  با  کردن  کار  هنوز  منی کنم. 
از  ماه  آینده  چند  در  می خواهم  است. 
کار کردن با او لذت بربم. امیدوارم با بردن 

چند جام با او خداحافظی کنیم.  
برای چه چیز کار کردن با گواردیوال بیش 
از همه دمل تنگ می شود؟ وسواس او در 
می شود  باعث  او  که  دانش  و  کار  مورد 
هر بازیکنی بهرت شود. من در 29 سالگی 
کار کردن با او را رشوع کردم یعنی چندان 
 جوان نبودم اما اگر به پیرشفتی که داشتم، 
کارهایی  چه  که  می بینید  کنید،  نگاه 

می توانم انجام بدهم.

در  والنسیا  بر   1-۸ برتری  از  پس  بارسا 
موفق  برگشت،  و  رفت  بازی  دو  مجموع 
شد برای ششمین بار در هشت سال اخیر 

به فینال کوپا دل ری راه یابد. 
هم چنین  والنسیا  برابر  تساوی  با  بارسا 
موفق شد به رکورد 29 بازی متوالی بدون 
انریکه  لوئیس  یابد.   دست  نیز  شکست 
در نشست خربی پس از این بازی در مورد 
حضور تقریبا تکراری بارسا در فینال کوپا 
دل ری گفت: از این که در یک فینال دیگر 
خوشحامل.  بسیار  داشت  خواهیم  حضور 
ایم.  کرده  بدعادت  را  بارسا  هواداران  همه 

در  فینال هایی که  تعداد  به  است  کافی 
نگاهی  ایم  داشته  حضور  اخیر  سال های 
بیندازید.  6 فینال کوپا دل ری در ۸ سال 
می دهد  نشان  و  دارد  زیادی  معنای  اخیر 
که بارسلونا چه مجموعه باارزشی است و 
دارد. همه  اختیار  در  بزرگی  بازیکنان  چه 
ما خوشحالیم. حاال کمی شادی می کنیم 
و سپس مترکزمان به اللیگا خواهد رفت. 
روند خوبی را طی می کنیم و سعی ما در 
خوشحال کردن هواداران است. ببینیم در 
انتهای فصل چند قهرمانی کسب خواهیم 

کرد.

روزهای  بنیتس  حضور  دوران  در  خامس 
منی گذاشت  رس  پشت  رئال  در  را  خوبی 
مربی  این  حضور  آخر  هفته های  در  و 
رفته  حاال  اما  بود  شده  نیز  نشین  نیمکت 
نزدیک  حال  در  اوجش  روزهای  به  رفته 

شدن است. 
زیدان در مصاحبه با نرشیه رکورد در همین 
مادرید  رئال  برای  خامس  گفت:  رابطه 
بازیکن  او  بسیار مهمی است.  بسیار  مهره 

کامالً  این  و  است  بااستعدادی  و  باکیفیت 
وقتی  می آید.  چشم  به  او  بازی های  در 
خامس  بدنی  رشایط  شدم،  رئال  مربی 
خوب نبود و برای او برنامه ای تدارک دیدم 
که از لحاظ فیزیکی خودش را به آمادگی 
100 درصد برساند و او هم همه تالشش را 
برای این مهم به خرج داد و حاال می بینیم 
که تقریبا 100 درصد آماده است و هامنی 

است که از او انتظار دارم. 
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از این باشگاه ندارد و می خواهد برای طوالنی مدت  در 

استمفوردبریج مباند.  

به تازگی شایعاتی در مورد رفنت اسکار به لیگ چین 

سونینگ  جیانگسو  شد  باشگاه  گفته  و  شد  مطرح 

داد  ارائه  او  خرید  برای  پوندی  میلیون   57 پیشنهادی 

اما این ملی پوش برزیلی  تاکید کرد از بودن در لندن 

راضی است.  

مدت  در  می خواهم  من  گفت:  وی  تی  چلسی  به  او 

طوالنی این جا مبانم. می خواهم بازی های بیشرتی را 

 بربم و جام های بیشرتی را فتح کنم زیرا عاشق چلسی 

را  لندن  شهر  هستم.  هواداران  عاشق  من  هستم؛ 

از بودن در این جا راضی   دوست دارم و خانواده ام هم 

هستند.  

دلیلی برای تغییری باشگاه ندارم. همه در این جا من 

را دوست دارند و از بودن در این جا بسیار راضی  هستم.

دیدار برگشت تیم های سلتاویگو و سویا در مرحله نیمه 
تیم  تا  پایان رسید  به  با تساوی 2-2  نهایی کوپا دل ری 

آندلسی حریف بارسا در دیدار نهایی شود. 
برگزار  باالئیسدوس  ورزشگاه  در  که  برگشت  دیدار  در 
آسپاس  یاگوس  گول های  با  سلتاویگو  تیم  ابتدا  شد، 
در دقایق 35 و 55 پیش افتاد تا امیدهای این تیم برای 
ادامه  در  اما  شود  زنده  رفت  دیدار  شکست 0-4  جربان 
به  کونوپلینکا  و  بانگا  اور  توسط  بار  دو  توانست  سویا 

گول برسد و صعودش به دیدار نهایی را قطعی کند. 
بارسا  حریف  فینال  دیدار  در  باید  سویا  ترتیب،  این  به 
شود که توانست در دیگر دیدار این مرحله، در مجموع 

دو دیدار والنسیا را با نتیجه ۸-1 از پیش رو بردارد. 

سایت UOL EspOrtE مدعی شد که باشگاه پاری سن 
به  یورویی  میلیون   40 نجومی  حقوق  دارد  قصد  ژرمن 

نیامر پیشنهاد کند. 
با  و  می رسد  پایان  به   201۸ سال  در  نیامر  فعلی  قرارداد 
برای متدید قرارداد، آبی اناری ها  بارسا  وجود تالش های 

هنوز به جایی نرسیده اند. 
پاری سن ژرمن که روند رشد نیامر را زیر نظر داشته، پس 
از تالش هایی که برای جذب مسی و رونالدو انجام داد، 
حال قصد دارد رساغ نیامر برود. گفته می شود پاریسی ها 
در  او  بریا  یورو  میلیون   40 سالیانه  حقوق  دارند  قصد 
نظر بگیرند. این در حالیست که حقوق فعلی نیامر 16 
میلیون  نیز 20  مادرید  رئال  پیشنهاد  و  یوروست  میلیون 

یورو بود. 

ریاض محرز، ستاره لسرتسیتی به حضور در بارسا و بازی 
کردن کنار مسی ابراز عالقه کرد. 

بود،  پیوسته  لسرتسیتی  به  پوند  هزار   400 با  که  محرز 
فصل بسیار درخشانی را در این تیم سپری کرده و پدیده 
برتر بوده است. منایش های فوق العاده  این فصل لیگ 
تیم های  و  شود  جلب  او  به  توجهات  تا  شده  باعث  او 
بزرگ خواهان جذب او باشند. او که در مراسمی از سوی 
رشکت... برای بازی فیفا دعوت شده بود، عنوان کرد که 

دوست دارد روزی در کنار مسی در بارسا بازی کند. 
او گفت: هدف من حضور در بارسا نبوده ولی مشخصا 
روز  یک  کند.  بازی  مسی  کنار  دارد  دوست  کسی  هر 
نداشتم  قهرمانی  نه. من  بیفتد. چرا که  اتفاق  این  شاید 
ولی بازیکنانی بوده اند که بازی های شان را دوست داشته 

ام. بازیکنانی مثل زیدان، دیدیه دروگبا، مسی و رونالدو.
برتر  لیگ  در  تیمش  قهرمانی  احتامل  درباره  محرز 
ابتدای  در  می شود.  چه  ببینیم  باید  منی دانم،  گفت: 
فصل هدف ما 40 امتیاز بود ولی حاال آن را کسب کرده 
ایم و از رشایط خود لذت می بریم. به چیز دیگری فکر 

منی کنیم.

ژاوی: 
پوگبا به سیستم بازی بارسا نمی خورد

گواردیوال خواهان حضور هاندانوویچ در سیتی

روبن: با گواردیوال به سیتی نمی روم

انریکه: هواداران بارسا را بدعادت کرده ایم

زیدان: خامس همانی شده که انتظارش را داشتم

ونگر: محرز لیگ برتر را تسخیر کرده است

لوکاکو:
 الگویم برای ساکت کردن منتقدین، مسی است

آگوئرو: 
نمی دانم چرا به تاتنهام راحت گول می زنم

فان خال: گیگز مربی فوق العاده ای است

ژاوی هرناندز، کاپیتان سابق و اسطوره 

ا تابستان گذشته پس از  باشگاه بارسلون

17 سال، آبی اناری ها را ترک گفت و به 

السد قطر پیوست. 

ژاوی که در قطر هم حساسیت فراوانی 

در  دارد،  ا  بارسلون نتایج  به  نسبت 

ا موندودپورتیوو  مصاحبه ای اختصاصی ب

این که  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  و 

ا  بارسلون به  بازیکنانی  چه  دارد  دوست 

بپیوندند گفت: من به شخصه از دیدن 

مارکو  می برم.  لذت  بازیکن  دو  بازی 

از  دیباال  و  ژرمن  سن  پاری  از  وراتی 

یوونتوس. 

هر دو بازیکنانی با کیفیت باور نکردنی 

بسیار  آن ها  بازی  شکل  و  هستند 

 DNA هوش مندانه است. این دو بازیکن

فلسفه  ا  ب و  دارند  را  ا  بارسلون برای  بازی 

بارسا کامالً جور هستند. 

که  بگویم  باید  ا  پوگب مورد  در  پوگبا؟: 

در  چه  است؛  خوبی  بسیار  بازیکن 

فرانسه.  ملی  تیم  در  چه  و  یوونتوس 

مقابل او بازی کرده ام و به اندازه کافی 

ولی  بود  کرده  دشوار  من  برای  را  کار 

سیستم  به  او  بازی  سبک  می کنم  فکر 

ا این حال قصد  بازی بارسلونا منی خورد ب

ا را به  کوچک کردن او را ندارم. اگر پوگب

من پیشنهاد بدهند، برای جذبش اقدام 

خواهم کرد.

آرسن ونگر، رسمربی آرسنال عنوان کرد 

لسرتسیتی،  ستاره  محرز،  ریاض  که 

درآورده  خود  تسخیر  به  را  برتر  لیگ 

است. 

هافبک الجزایری عملکرد بسیار خوبی 

ا به مثر رساندن  در این فصل داشته و ب

برای  گول  پاس   10 ارسال  و  گول   14

بوده  بهرتین ها  از  هم تیمی هایش، 

است. حال رسمربی فرانسوی به متجید 

از این دو ستاره لسرت پرداخت. 

او گفت: شاید واردی خطر جدی تری در 

گول زنی باشد و محرز خطر جدی تری در 

که  است  همین  برای  موقعیت.  ایجاد 

اند.  شده  هامهنگ  خوب  خیلی  هم  با 

که  است  این  محرز  درباره  جالب  نکته 

گول زنی  در  موقعیت،  ایجاد  بر  عالوه 

او در  بوده است. منی دانستم  هم عالی 

لیگ دو فرانسه بازی می کرده ولی حاال 

است  درآورده  تسخیر  به  را  برتر  لیگ 

نظر  تحت  را  او  خوب  خیلی  ابراین  ن ب

داشته اند.

لیگ  قهرمانی  برای  رقابت  درباره  ونگر 

برتر گفت: هنوز راهی طوالنی تا پایان 

جایگاه  در  لسرت  ولی  ولی   مانده  باقی 

خوبی قرار دارد. آن ها شکاکان را ساکت 

پس  که  می گفتند  خیلی ها  اند.  کرده 

بین  در  جایی  دیگر  آن ها  کریسمس  از 

داشت  نخواهند   جدول  باالی  تیم های 

ولی آن ها هنوز صدرنشین هستند. تیم 

خوبی  نتیجه  و  هستند  خوبی  بسیار 

هنوز  کردند.  کسب  سیتی  مقابل  هم 

از  برای  چیزی  که  است  این  تفکرشان 

دست دادن ندارند ولی آن ها صدرنشین 

مضطرب  کم  کم  و  هستند  جدول 

خواهند شد. فشار بر آرسنال هم هست 

ولی این را یک فرصت می بینیم.

روملو لوکاکو، مهاجم اورتون عنوان کرد 

که الگویش برای ساکت کردن منتقدین، 

مسی و نیامر هستند. 

مهاجم 22 ساله در این فصل لیگ برتر 

ستاره های  از  و  رسانده  مثر  به  گول   16

کار  این جای  به  تا  برتر  لیگ  این فصل 

ا این حال، او فصل گذشته  بوده است. ب

و  شود  ظاهر  انتظارات  حد  در  نتوانست 

او  حال  شد.  وارد  او  به  زیادی  انتقادات 

ساکت  برای  الگویش  که  کرد  عنوان 

کردن منتقدان، مسی و نیامر بوده اند. 

می کنند  فراموش  مردم  گاهی  گفت:  او 

که من فقط 7 ماه از راس بارکلی بزرگ تر 

متفاوت  به من  راجع  هستم. قضاوت ها 

است زیرا دو انتقال بزرگ داشته ام. ولی 

این را درک می کنم. من انتظارات مردم را 

درک می کنم. اگر به آمار گول زنی من در 

طول دوران فوتبامل نگاه کنید، خوب بوده 

است. در حقیقت، در حال حارض رشایط 

توجه  ا  ب مخصوصا  است  خوب  خیلی 

به سن و سامل ولی می دانم که این هم 

مثل  بازیکنانی  است.  فوتبال  از  بخشی 

مسی و نیامر. نیامر خیلی از من بزرگ تر 

نیست ولی میلیون ها انتقاد از او می شود 

ابراین آن ها  ن اگر نتواند خوب بازی کند. ب

من  باشند.  من  بخش  الهام  می توانند 

قدرت مندتر  باعث  انتقادات  دارم  دوست 

باید  شدن  بهرت  برای  شوند.  من  شدن 

بازیکن  هم  من  کرد.  بیشرتی  تالش 

بهرتی شده ام. این را حس می کنم.

منچسرتسیتی،  ستاره  آگوئرو،  رسخیو 

خوب  روند  ادامه  ا  ب است  امیدوار 

امیدهای  تاتنهام،  مقابل  گول زنی اش 

را  فصل  این  در  قهرمانی  برای   تیمش 

بیشرت کند.  

دیدار  در  شکست  با  منچسرتسیتی 

به  لسرتسیتی،  مقابل  گذشته  هفته 

آن ها  رتبه چهارم  جدول سقوط کردند. 

در دیدار رفت این فصل مقابل تاتنهام 

هم 4-1 شکست خوردند اما آگوئرو که 

 10 تاتنهام،  مقابل  اخیر  8  دیدار  در 

و  کرده  لندنی  حریف  دروازه  وارد  گول 

ا ادامه این  ب او امیدوار است که بتواند 

 روند، یک پیروزی مهم را برای تیمش 

رقم بزند.  

چرا  منی دانم  گفت:  خربنگاران  به  او 

می زند  گول  تاتنهام  مقابل  همه  این 

اما این اتفاقی است که رخ داده  است. 

دیدار  در  را  روند  این  بتوانم  امیدوارم 

شنبه ادامه بدهم و امیدوارم بتوانیم در 

این دیدار پیروز شویم؛  هرچند می دانم 

کار آسانی نخواهد بود.  

لسرتسیتی  مقابل  ما  گذشته  هفته 

قرار گرفتیم که در این فصل، در خارج 

خورد  و  شکست  بار  یک  تنها  خانه  از 

بگیریم  قرار  تاتنهام  باید مقابل  اکنون 

این که  از  ما  دارد.  مشابهی  رکورد  که 

شکست  خوردیم،  قبل  هفته  دیدار  در 

و  گرفتیم  درس  آن  از  اما  ناراحتیم 

استفاده مثبتی خواهیم کرد.

لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد 
روی  دستیارش  گیگز،  رایان  از  متجید  به 
او  مربی گری  توانایی های  و  نیمکت 
پرداخت. مربی ولزی یکی از کاندید های 
یونایتد  نیمکت  روی  فان خال  جانشینی 
که  صورتی  در  و  می شود  محسوب 
نرسند،  توافق  به  مورینیو  با  شیاطین رسخ 
خواهد  منچسرت  رسمربی  گیگز  احتامالً 
شد. با این حال، فان خال به متجید از او و 

توانایی های مربی گری اش پرداخت. 
کجا  این که  درباره  سوال ها  گفت:  او 
پرسیده  رایان  از  کرده،  را رشوع  مربی گری 
او  که  بگویم  منی توانم  من.  نه  می شود 

را  موضوع  این  بشود.  من  جانشین  باید 
پایان  به  تیم  در  حضورم  اول  فصل  در 
به  را  من  توجه  او  سخت کوشی  رساندم. 
خود جلب کرد زیرا فوتبالیست های سابق 
او  نیستند.  سخت کوشی  مربیان  معموالً 
جالب  این  و  است  کوش  سخت  خیلی 
و  حریف  تحلیل  او  وظیفه  است.  توجه 
معموال  که  آن هاست  تیم  درباره  توضیح 
توضیحاتش خیلی خوب است. گنجایش 
مربی گری او و بازی خوانی اش فوق العاده 
به  را  درست  نکات  می تواند  و  است 
راضی  خیلی  او  از  من  بگوید.  بازیکنان 

هستم.
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افغانستان به خاطر حضور شخصیت های بی رحم در این 

کشور از مدت ها قبل شناخته شده بوده است – قاتالن 

وحشی، شکنجه گران، قتل عام گران )اگر این هم یک 

کلمه است(، و انجام دهندگان جنایت علیه برشیت، از 

جمله در برابر تعداد بی شامری از افغان ها.  

به عنوان  همه  میان  در  دادالله  مال  دهه ی 1990،  در 

یک  او  می شد.  گرفته  درنظر  ظامل ترین  و  بدترین 

روستای کامل را می سوزاند و چنین به نظر می آمد که 

از کشنت فکر منی کند، حتا کشنت  به هیچ چیزی غیر 

نوزادان – جرمی که باعث شد رهرب طالبان مال عمر، در 

سال 1997 دادالله را اخراج کند. 

زمانی که دولت طالبان پس از حمله ی نظامی به رهربی 

سال  سپتامرب   11 از  پس  دوران  در  متحده،  ایاالت 

بر ایاالت متحده  القاعده  2001 و حمالتی که توسط 

که آن زمان در افغانستان مستقر بود، دادالله بازگشت. 

وحشیانه ی  شیوه های  از  تقلید  با  او   ،2006 سال  در 

رسهای  قطع  به  رشوع  عراق،  در  الزرقاوی  ابومصعب 

کسانی کرد که به عنوان دشمن و کافر می شناخت. 

مال دادالله در سال 2007 و در یک عملیات به رهربی 

سازمان سیا در والیت هلمند در نزدیکی مرز افغانستان 

و پاکستان کشته شد. 

که ظلم  این کشور هست  در  قدیمی  گفته ی  اما یک 

و ستم همیشه جایگزینی پیدا می کند، و اکنون ما به 

شده  او  جایگزین  کسی  چه  بگوییم  می توانیم  روشنی 

است. 

جانشین مال دادالله در وحشی گری به نام پیر آقا شناخته 

می شود؛ یکی از فرماندهان نسبتاً کم رتبه ی طالبان که 

ظلم  و  وحشت  مناد  به  تبدیل شدن  درحال  به رسعت 

است که هرکسی را جرأت به چالش کشیدن یا انتقاد از 

سازمان، با به شکل دقیق تر گروه خود او را داشته باشد، 

هدف قرار می دهد. 

است  طالبان  رسیع  واکنش  نیروهای  رییس  آقا،  پیر 

افغانستان  جنوب  در  جنگ جویانی  علیه  به تازگی  که 

به اصطالح  گروه  خلیفه ی  البغدادی،  ابوبکر  به  که 

دولت اسالمی عراق و سوریه که به نام داعش شناخته 

می شود، مستقر شده است. 

در آن جنگ، پیر آقا نشان داد از دیگران متامیز است 

و این تفاوت تا آن حد بود که توجه مال منصور را جلب 

کرد؛ کسی که خود را به عنوان جایگزینی برای مال عمر 

و در نقش رهرب ارشد طالبان تحمیل کرده بود. منصور، 

پیر آقا را به عنوان مناینده ی خودش در جنگ با داعش 

و هر گروهی که در مقابل »امیر مومنان« می ایستد، 

منصوب کرد. 

بی رحمی  به  شهرت  در  آقا  پیر  ادعاهای  نخستین  اما 

اعضای  متام  تقریباً  گذشته  سال  او  که  بود  زمانی 

خانواده ی مال دادالله شامل برادر کوچک ترش را، در 

زابل به قتل رساند. 

خربگزاری  به  آن جا،  در  افغانستان  بزرگان  از  یکی 

به  دست های شان  سالی،   80 سن  تا  بزرگ ساالن 

زنجیرهای آهنی به پشت بسته می شد و به پشت یک 

کامیون پرتاب می شدند«. 

را  نامش  منی خواست  که  سلنگ  روستای  از  مردی 

بگوید، گفت: »پیر آقا متام افراد روستای ما را دستگیر 

کردند، چرا که برادر مال دادالله یک شب را در آن جا 

گذرانده بود. ما تحقیر شدیم و کتک خوردیم و نیمه شب 

در رسمای منجمدکننده پرتاب شدیم«. 

باتوجه به گفته های یک روستایی دیگر که منی خواست 

مردم  از  نفر   1500 شود، »حدود  فاش  واقعی اش  نام 

محلی توسط پیر آقا دستگیر شدند، تنها به این دلیل 

که به قبیله ی مال دادالله، کاکر، متعلق بودند«. 

یکی دیگر از روستاییان که خود را امیر شاه معرفی کرده 

بود، گفت: »هر شب ما به اطفال خود می گفتیم که به 

خواب بروند، اگرنه پیر آقای می آید و آن ها را می خورد. 

کودکان بی نوا هم رسهای خود را در پتو می پیچاندند«. 

وقتی  که  بگویم  شام  به  »بگذارید  می گوید:  امیرشاه 

ما  دیدیم.  چه  بودیم  شده  دستگیر  آقا  پیر  توسط  ما 

که  بلند  قد  و  چاق  مردی  بودیم،  آقا  پیر  بازداشت  در 

فرمانده ی طالبان بود. آن زمان کسی رفته بود و به پیر 

مفتی  نام  به  پاکستانی،  دینی  عامل  یک  بود  گفته  آقا 

ابوذر، می خواهد به طالبان تسلیم شود«. 

از  دیگر  تعدادی  و  ازبک ها  و  با چچنی ها  ابوذر  مفتی 

او  اما  بود،  همراه  بودند  وفادار  داعش  به  که  کسانی 

او گفت  به  و  بپیوندد  آقا  پیر  به  بود که  تصمیم گرفته 

می خواهد از داعش و البغدادی جدا شود. 

پیر آقا به او گفت: »درست است، برو خانواده ات را از 

روستاهای تحت کنرتل داعش بیرون بیاور«. 

نه  و  زن  دو  با  بعدازظهر  روز  آن  و  رفت  ابوذر  مفتی 

فرزندش، از جمله دو کودک خردسال، به سمت پایگاه 

راه افتاد. 

عبور  او  بدهید  اجازه  خب  گفت:  و  زد  لبخند  آقا  »پیر 

ماشینی  تا  داد  دستور  مردانش  از  یکی  به  بعد  کند، 

زنان،  و  مردان  شامل  او  نفره ی   11 خانواده ی  که  را 

راکت باران کنند«. 

نفرت  طالبان  از  همیشه  برای  »من  گفت:  امیرشاه 

از  قبل  ماه  چند  تا  که  متاسفم  خیلی  داشت.  خواهم 

آن ها  می کردم  فکر  من  می کردم.  حامیت  طالبان 

باور  من  ماجرا  این  دین  از  بعد  هستند.  خدا  رسبازان 

دارم آن ها شیطان و دشمن خدا هستند«. 

به گفته ی یک رهرب ارشد طالبان، پیر آقا حدود 1200 

جنگ جوی طالب در رسارس والیت های زابل، ارزگان، 

لوگر، میدان و غزنی تحت فرماندهی خود دارد. 

می بینند  که  است  این غم انگیز  افغانستان  مردم  برای 

تقریباً 15 سال بعد از مداخله ی ایاالت متحده و اروپا، 

می رسد  به نظر  و  می گردند  آزادانه  جنایت کارانی  چنین 

منطقه  این  در  می خواهند  که  هرکاری  انجام  به  قادر 

هستند.

»دیلی بیست« گفت که »خدا می کشد، و ظامل از رش 

ظامل خالص می شود... چه کسی باور می کند که متام 

اعضای خانواده ی سمبول ظلم و ستم طالبان، توسط 

یک ظامل دیگر به نام پیر آقا کشته شوند«. 

بزرگان  از  دیگر  یکی  کاکر،  خان   )muhAmAm( مهمم 

محلی که برای آزادی برادرش از زندانی تحت نظر پیر 

آقا تالش کرده بود، چندین بار او را مالقات کرده بود. 

کاکر به خربگزاری »دیلی بیست« گفت: »او ریشی بلند 

و تیز، سبیل بلند، بدن چاق و چشم هایی به رنگ خون 

دارد«. 

او ادامه داد: »من هرگز چنین شخصیت وحشتناکی را 

در متام زندگی 60 ساله ام ندیده بودم... او در پوست 

یک انسان زندگی می کند، اما در درون او یک حیوان 

خطرناک وجود دارد. او به کتک زدن و کشنت زندانیان 

عادت دارد و به آن ها مانند یک پرنده ی شکاری حمله 

و  سالگی،   12 تا   8 از  روستا  جوان  پرسان  می کند... 

رهربان  از  یکی  مجددی،  الله  صبغت  روز:  اطالعات 

از رییس جمهور  انتخاباتی  مبارزات  جهادی که در دوران 

آقای  از حکومتداری  اکنون  بود،  غنی اعالم حامیت کرده 

غنی ناراضی است و از او سخت انتقاد می کند.

تجربه ی  احمدزی  آقای مجددی می گوید که ارشف غنی 

جمهور  رییس  به  تازگی  به  مجددی  ندارد.  حکومتداری 

در  بنیادی  اصالحات  اگر  که  است  داده  هشدار  غنی 

خارج  کنرتلش  از  وضعیت  نیاورد،  به جود  حکومتداری اش 

خواهد شد.

رییس  در حکومت  که  افرادی  از  سابق جهادی  رهرب  این 

سخت  می دهند،  مشوره  او  به  و  دارند  نقش  غنی  جمهور 

به غنی می گوید: »به  انتقاد کرده است. مجددی خطاب 

غنی گفته ام که تاهنوز نه خدا و نه مردم را از خود راضی 

ساخته ای، یک چند نفر اوباش دور و برت را گرفته و هرچه 

که آن ها بگویند، به گفته ی آن ها عمل می کنی.«

او در گفت وگو با تلویزیون آریانا نیوز، با اشاره به وضعیت 

دیگر  بدتر شود،  افغانستان می گوید: »اگر وضعیت  فعلی 

افغانستان را کسی جمع کرده منی تواند.«

گفت وگوهای  روند  به  مجددی  الله  صبغت  هم،  سویی  از 

این  در  پاکستان  وی،  باور  به  نیست.  خوش بین  صلح 

استخبارات  سازمان  چون  بود.  نخواهد  صادق  روند 

افغانستان دست به کشتار نظامیان و  پاکستان همواره در 

غیرنظامیان زده  است.

اگر  که  می دهد  نیز هشدار  پاکستان  نظامیان  به  مجددی 

افغانستان  امور  در  از مداخالت  و دست  نشوند«  »اصالح 

اعالم  سابق،  روس  هامنند  کشور  این  مقابل  در  برندارند، 

جهاد خواهد کرد. 

حکومت  در  که  افرادی  و  غنی  آقای  حکومتدار  از  انتقاد 

وحدت ملی نقش بازی می کنند، تازگی ندارد اما این شاید 

نخستین باری باشد که یکی از حامیان آقای غنی در دوران 

مبارزات انتخاباتی اش، اطرفیان او را »اوباش« می خواند.

اغنی  ارشف  حکومتداری  از  مجددی  الله  صبغت  انتقاد 

در  مجددی  که  می گیرد  صورت  حالی   در  احمدزی 

یکی  در  و  کرد،  حامیت  غنی  از  انتخابی  مبارزات  دوران 

از  پس  که  کرد  اعالم  انتخاباتی  مبارزات  برنامه های  از 

به  غنی  آقای  که  است  شده  الهام  وی  به  استخاره اش، 

خاطر  همین  به  او  است.  افغانستان  مردم  صالح  و  خیر 

تداوم«  و  به »تیم تحول  از شهروندان کشور خواست که 

رأی بدهند.

تیم  از  او  حامیت  اعالم  که  دارد  ادعا  هم چنان  مجددی 

انتخاباتی تحول و تداوم باعث شد که آقای غنی به قدرت 

برسد.
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صبغت اهلل مجددی: 
غنی تجربه ی حکومتداری ندارد 

دیلی بیست/ سامی یوسف زی

او ادامه داد: »من هرگز چنین شخصیت وحشتناکی را در متام زندگی 
می کند،  زندگی  انسان  یک  پوست  در  او  بودم...  ندیده  ساله ام   60
و  به کتک زدن  او  دارد.  او یک حیوان خطرناک وجود  در درون  اما 
کشنت زندانیان عادت دارد و به آن ها مانند یک پرنده ی شکاری حمله 
می کند... پرسان جوان روستا از 8 تا 12 سالگی، و بزرگ ساالن تا سن 
80 سالی، دست های شان به زنجیرهای آهنی به پشت بسته می شد و 

به پشت یک کامیون پرتاب می شدند«. 

ترجمه: معصومه عرفانی


