
چرخه ی خشونت 
متوقف شود

طالبان باز هم در کابل دست به  یک 
انفجاری  حمله ی  زدند؛  انسانی  جنایت 
مردم  آن  قربانیان  عموم  که  مرگ بار 
تن  فاجعه دست کم 16  این  در  هستند. 
کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی 
شدند. خانه های مسکونی مردم به شدت 
آسیب دیده و خسارات هنگفت مالی و 
طالبان  است.  شده  وارد  مردم  به  جانی 
اند.  پذیرفته  را  حمله  این  مسئولیت 
طالبان مدعی اند که به خارجی ها تلفات 
این  قربانیان  بیش تر  اما  کرده اند،  وارد 
محل  مردم  هستند.  غیرنظامیان  رویداد 
خانه های شان  کیلومترها  تا  می گویند 
تحریب شده و به شدت آسیب دیده اند. 
و  پیامد  از  تکان دهنده  گزارش های 
بزرگی این حمله وجود دارد. از این رو، 

این کار طالبان هیچ توجیهی ندارد. 
نهمین  فرجام  در  خلیل زاد 
به  طالبان  با  گفت  خود  گفت وگوهای 
خشونت ها  توافق  این  و  رسیده  توافق 
را کاهش خواهد داد. در شبی که آقای 
معلومات  شریک کردن  برای  خلیل زاد 
مهمان  طالبان  و  واشنگتن  توافق نامه ی 
از  یکی  به  دست  طالبان  بود،  کابل 
زدند.  انفجاری  حمالت  بزرگ ترین 

برخالف گفته های آقای خلیل زاد،...

محاکمه ی جنجالی؛ 5 سال زندان 
به خاطر ابطال 248 رأی مشکوک

ویژه ی  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  مذاکرات  دور  نهمین 
و  یافت  پایان  طالبان  گروه  با  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
فشرده  به صورت  مذاکره،  ماه  چندین  نتایج  دوشنبه  شام 
این  محصول  شد.  گذاشته  میان  در  غنی  رییس جمهور  با 
مذاکرات تهیه ی پیش نویس توافق امریکا با طالبان در مورد 
افغانستان، قطع رابطه ی طالبان  از  نیروهای خارجی  خروج 
با سازمان های تروریستی، شروع مذاکرات بین االفغانی برای 

تشکیل دولت آینده و رسیدن به آتش بس دایمی است.
درحالی که زلمی خلیل زاد اعالم کرده که هنوز توافق نامه 
را  نهایی  نسخه ی  امریکا  رییس جمهور  باید  و  نشده  امضا 
ببیند و با توافق او زمان و مکان امضای توافق نامه ی صلح 
غنی  اشرف  شد،  خواهد  مشخص  امریکا  و  طالبان  میان 
مذاکرات  در  پیشرفت  از  بی تردید  افغانستان  رییس جمهور 

صلح میان طالبان و امریکا غافل گیر و بهت زده شده است.
دو  با  بازی صلح  در  را  گذشته  سال  یک  غنی  اشرف 
پیش فرض ناقص طی کرد: مالکیت دولت افغانستان بر روند 
صلح و زمان گیربودن روند صلح. در فرضیه ی اول، اشرف 

غنی تالش های صلح را در...

خلیل زاد  زلمی  سنبله(   11( دوشنبه شب   9:45 ساعت 
ایاالت  توافق نامه ی  جزئیات  تلویزیونی  مصاحبه ی  یک  در 
عبدالرحمن  می داد.  توضیح  را  طالبان  با  امریکا  متحده ی 
با دقت  را  تا مصاحبه  بود  تلویزیون دوخته  به  را  چشمش 
چشمان  جلوی  همه چیز  که  بود  موقع  همین  در  بفهمد. 

عبدالرحمان تاریک شد و گوش هایش کر. 
را  انفجاری اش  مواد  از  مملو  تراکتورِ  انتحاری  مهاجم 
چندان  نه  فاصله ی  در  و  گرین ولیج  کمپ  دیوار  کنار  در 
دور از خانه ی عبدالرحمان منفجر کرد. این انفجار به حدی 
نیرومند بود که صدایش تا دوردست ها در کابل شنیده شد. 
عکس های که شب هنگام منتشر شد، نشان می داد که آتشی 

برخاسته از انفجار از دوردست ها قابل دید بود.
این رویداد  تلفات  از  آماری که وزارت داخله  آخرین 
زخمی   119 و  نظامی  سه  به شمول  کشته   16 کرد،  اعالم 
رویداد  این  قربانیان  قاطع  اکثریت  بود.  نظامی،  پنج  شامل 

تروریستی، غیرنظامیان هستند. 
اعضای  از  تن  هفت  رویداد  این  زخمی های  میان  در 

فامیل عبدالرحمن نیز شامل اند که...

خاک  در  هندی  نیروهای  استقرار  اشتباه  نباید  هند 
افغانستان را مرتکب شود.

از  سال،  چهار  مدت  به  که  است  دیپلماتی  این سخن 
سال 1996 تا 2000 مسئولیت هماهنگی کمک های نظامی و 
دارویی مخفی دهلی نو به احمدشاه مسعود، فرمانده نظامی 
اتحاد شمال را به عهده داشت. مسعود تا زمان ترورش در 

سال 2001 با نیروهای طالبان جنگید.
سفیر »بهارات راج موتو کومار« می گوید که همه  چیز 
دقیقا یک هفته پس از 26 سپتامبر 1996 آغاز شد، هنگامی 
تصرف  را  کابل  پاکستان  آی اس آی  حمایت  با  طالبان  که 
کردند. آن ها پس از گرفتن کابل رییس جمهور نجیب اهلل را 
به قتل رساندند، او را اخته  کرده و سپس جسدش را از تیر 
چراغ برق آویختند. ساعاتی قبل از آن کارمندان سفارت هند 
با عجله خود را به آخرین هواپیمایی که افغانستان را ترک 
می کرد رسانده و این کشور را ترک کرده بودند؛ کشوری که 

سقوطش به جهنم آغاز شده بود.
یک هفته پس از 26 سپتامبر 1996، امراهلل صالح که در 

آن زمان از منافع کابل در دوشنبه،...

در میان دو سنگ آسیاب، 
اشرف غنی چه می کند؟

»گرین ولیج« هدف طالبان؛ اما خانه های 
مردم برای چندمین بار ویران می شود

احمدشاه مسعود و دهلی نو؛ 
هند چگونه اتحاد شمال را تجهیز کرد؟

اطالعات روز: وزارت تحصیالت عالی کشور 
می گوید که جواز فعالیت رشته های طبی در شش 
شده  لغو  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسه ی 

است.
محمدحنیف فرزان، معاون سخن گوی وزارت 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  عالی  تحصیالت 
که این تصمیم در نتیجه ی ارزیابی این وزارت از 
رشته های طبی نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 

و حکم کابینه ی جمهوری اسالمی افغانستان...

جواز فعالیت رشته های 
طبی شش مؤسسه ی تحصیالت 

عالی خصوصی لغو شد

کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس  روز:  اطالعات 
است  گفته  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان 
روند صلح  در  تالش ها  از  پیمان  این  اعضای  که 

افغانستان به صورت همه جانبه حمایت می کنند.
دیروز  را  گفته ها  این  استولتنرگ  آقای 
پمپئو،  مایک  با  دیداری  در  سنبله(   12 )سه شنبه، 
وزیر امور خارجه ی امریکا در بروکسیل، پایتخت 

بلجیم مطرح کرده است...

ناتو: 
از تالش های صلح در 

افغانستان به  صورت همه جانبه 
حمایت می کنیم
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اللیگا در آخرین 
روز نقل و انتقاالت

انتقاالت  و  نقل  روز  آخرین  در 
به  اللیگا  در  قرارداد   15 تابستانی 

امضا رسید...

چراغ سبز 
پدیده دورتموند 

به لیگ جزیره و اللیگا
به  دورتموند  بوروسیا  ستاره جوان 
و  تیم  این  از  احتمال جدایی خود 

حضور در لیگ جزیره و...

رادیو ملی امریکا: 
ترمپ ماهواره جاسوسی 

امریکا را لو داد
تصویر  انتشار  با  روز:  اطالعات 
»پایگاه  در  انفجار  از  ماهواره ای 

فضایی خمینی« در...

در  ارتش  نیروهای  روز:  اطالعات 
در  که  کرده اند  اعالم  کشور  شمال 

نتیجه ی درگیری ها میان...

ولسوال نام نهاد 
طالبان برای »گرزیوان« 

فاریاب کشته شد
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ناتو: 
از تالش های صلح در افغانستان به  صورت همه جانبه حمایت می کنیم

شعله ورتر  را  خشونت ها  آتش  طالبان 
خلیل زاد  آقای  که  روزهای  است.  کرده 
طرف  دو  و  رسیده  توافق  به  طالبان  با 
ماشین  موافقت نامه اند،  امضای  آماده ی 
جنگی طالبان فعال تر شده است. به عبارت 
دیگر، همزمان با مذاکرات آمریکا و طالبان 
افزایش  حال  در  خشونت ها  دوحه  در 
طالب  نظامیان  مثال،  به عنوان  است.  بوده 
در  قندوز  شهر  کردند  تالش  دوشنبه شب 
از چهار جهت بر  شمال را بگیرند. طالبان 
این شهر حمله کردند و در میان خانه های 
شهر  عمال  گرفتند.  موضع  مردم  مسکونی 
تا  و  شد  فلج  روز  دو  حدود  برای  قندوز 
به حالت عادی  این شهر  در  کنون زندگی 
قندوز  در  طالبان  همزمان  است.  برنگشته 
در  زدند.  نیز  انتحاری  به حمله ی  دست 
مردم  طالبان  خشونت آفرینی  چرخه ی  این 
زیان های  هم  و  جانی  تلفات  هم  ملکی 
ترس  از  قندوز  مردم  دیدند.  مالی  بزرگ 
شدند  مجبور  طالبان  دوباره ی  حمله ی 
بسپارند.  خاک  به  شبانه  را  کشته شدگان 
شهر  به  قندوز  از  شکست  از  پس  طالبان 
دیده  این رو  از  کردند.  حمله  پل خمری 
روزهای  در  طالبان  خشونت طلبی  می شود 

اخیر شدت گرفته است. 
با  اصولی  به طور  است  گفته  خلیل زاد 
معنای  اما  است.  رسیده  توافق  به  طالبان 
نیست.  خشونت  افزایش  اصولی  توافق 
و  اصولی  توافق  یک  پیش شرط  اولین 
خوب، کاهش خشونت و توقف چرخه ی 
این  ادامه ی  با  است.  طالبان  مرگ آفرین 
در  عمومی  افکار  کم کم  واقعا  وضعیت 
طالبان  که  می رسد  نتیجه  این  به  افغانستان 
تالش  در  تنها  و  ندارد  را  صلح  قصد 
بیرون کردن امریکا از افغانستان است. اصرار 
به  است  ممکن  خشونت ورزی،  بر  طالبان 
این معنا نیز باشد که این گروه با فریب دادن 
امریکا، زیاده خواهی و کوتاه نیامدن، به جای 
حل  برای  راهی  به عنوان  دیپلماسی  درک 
مذاکره  برای  امریکایی ها  تالش  منازعه، 
بپندارد.  آنان  بیچارگی  و  ضعف  نشان  را 
این  باید  امریکا  که  است  این  ما  انتظار 
باشد. در واکنش  داشته  نظر  را در  باریکی 
به خشونت آفرینی طالبان در روزهای اخیر، 
امریکا باید از طالبان بخواهد که معنای این 
و  امریکا  بنابراین،  چیست؟  دوگانه  رفتار 
متحدان افغانستان نباید این رفتار دوگانه و 

مردم ستیز را نادیده بگیرند. 
انفجار  محل  ساکنان  و  مردم  دیروز 
تظاهرات  این  زدند.  تظاهرات  به  دست 
اصلی  حرف  شد.  کشیده  هم  خشونت  به 
مردم این است که به  رغم درخواست مکرر 
محل  ولیج«  »گرین  کمپ  حکومت  آنان، 
بین المللی  نهادهای  و  مؤسسات  استقرار 
محل  از  بیرون  به جای  را  کابل  شرق  در 
از  پیش  است.  نداده  انتقال  مردم  سکونت 
این هم این منظقه به دلیل حضور خارجی ها 
گرفته  قرار  مسلح  مخالفان  حمالت  هدف 
از  با مردم است. در شرایطی که  بود. حق 
یک سو حکومت توان تأمین امنیت مردم را 
ندارد و از طرف دیگر، به کم ترین خواست 
مردم که مصئونیت است، توجه نمی کند، به 
پس  است.  کوتاهی جدی حکومت  معنای 
از شب انفجار برخی چهره های نزدیک به 
حکومت در واکنش های خود، تمام تقصیر 
را گردن توافق امریکا با طالبان انداخت؛ اما 
حکومت  است.  فرافکنی  برخورد  این  نوع 
در  را  خود  کوتاهی  و  ناکامی  نمی تواند 
تأمین امنیت نادیده بگیرد. درست است که 
طالبان  با  واشنگتن  توافق  پیامد  اولین  باید 
باشد؛  درافغانستان  خشونت ها  کاهش 
به  باید  نیز  امنیتی  دستگاه  و  حکومت  اما 

مسئولیت های خود رسیدگی کند.
بنابراین، طالبان بر افزایش خشونت ها 
بی مهابا اصرار دارند. این گروه ظاهرا خود 
امریکا  متحده  ایاالت  با  جنگ  برنده  را 
روند  باید  امریکا  اول  قدم  در  می داند. 
سوی  از  خشونت ها  کاهش  بر  را  صلح 
طالبان مشروط کند. اگر واقعا چنین نشود، 
پیچیده  و  دشوارتر  صلح  بعدی  گام های 
صدد  در  واشنگتن  واقعا  اگر  شد.  خواهد 
است،  طالبان  با  خوب  و  اصولی  توافق 
کاهش  می گوید،  خلیل زاد  آقای  آن گونه 
ضرورت  یک  طالبان،  سوی  از  خشونت 

فوری است.

کشـور  عالـی  تحصیـالت  وزارت  روز:  اطالعـات 
می گویـد کـه جـواز فعالیـت رشـته های طبـی در شـش 
مؤسسـه ی تحصیـالت عالـی خصوصی لغو شـده اسـت.
وزارت  سـخن گوی  معـاون  فـرزان،  محمدحنیـف 
گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه  عالـی  تحصیـالت 
از  وزارت  ایـن  ارزیابـی  نتیجـه ی  در  تصمیـم  ایـن  کـه 
رشـته های طبـی نهادهـای تحصیـالت عالـی خصوصی و 
حکم کابینه ی جمهوری اسـالمی افغانسـتان بـه تاریخ 14 
قـوس سـال گذشـته ی خورشـیدی )1۳9۷( گرفتـه شـده 

. ست ا
مؤسسـات  تعـداد  ایـن  فـرزان  آقـای  گفتـه ی  بـه 

بلـخ،  در  »ترکسـتان«   خصوصـی  عالـی  تحصیـالت 
»اراکوزیـا« در هلمنـد، »کابـورا« در کابـل، »عاطفـی« در 
هـرات، »اسـاس« در کابـل و »شـفا« نیـز در کابـل شـامل 
طـب  رشـته های  جـواز  کـه  مؤسسـاتی اند  تعـدادی 
معالجـوی، فارمسـی، سـتوماتولوژی و تکنالـوژی طبی در 

آن هـا لغـو شـده اسـت.
براسـاس  کـه  افـزود  همچنـان  فـرزان  آقـای 
مؤسسـه ی   12 عالـی،  تحصیـالت  وزارت  ارزیابی هـای 
تحصیـالت عالـی خصوصـی دیگـر کـه ضعیـف ارزیابی 
شـده بـود، نمی توانـد تـا یـک سـال دیگـر در رشـته های 

طبـی محصـل جـذب کننـد.

مؤسسـه ی  هشـت  او،  گفتـه ی  بـه  همین طـور 
تحصیـالت عالـی خصوصـی دیگـر هـم تـا زمانـی کـه 
فعالیـت  جـواز  ادامـه ی  بـرای  دولـت  کابینـه ی  حکـم 
رشـته های شـان صـادر نشـود، نمی تواننـد برای سمسـتر 
خزانـی سـال 1۳9۸ محصـل جـذب کننـد. او تأکیـد کرد 
کـه اصالحیـه ی ارزیابی این هشـت مؤسسـه هم اکنون در 

می باشـد. کار  زیـر  کابینـه 
در همیـن حـال وزارت تحصیـالت عالـی بـا نشـر 
اعالمیـه ای از متقاضیـان رشـته های طبـی فـارغ صنـوف 
داوزدهـم خواسـته اسـت کـه در رشـته های طبـی ایـن 
مؤسسـات تحصیالت عالـی برای تحصیل ثبت نـام نکنند.

جواز فعالیت رشته های طبی شش مؤسسه ی تحصیالت عالی خصوصی لغو شد

اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان 
از  پیمان  این  اعضای  که  است  گفته  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک 
همه جانبه  صورت  به  افغانستان  صلح  روند  در  تالش ها 

حمایت می کنند.
 12 )سه شنبه،  دیروز  را  گفته ها  این  استولتنرگ  آقای 
سنبله( در دیداری با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ی امریکا 

در بروکسیل، پایتخت بلجیم مطرح کرده است.
دبیر کل ناتو همچنان در تویتی افزوده است که آنان در 
این دیدار در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بحث 

کرده اند.
از سویی هم، او ضمن محکوم کردن حمله ی گروه طالبان 
تعهدش  بر  ناتو  که  است  نوشته  ولیج«،  »گرین  بر ساختمان 

مبنی بر حمایت از نیروهای افغان همچنان متعهد است.
در این حمله ی طالبان که حوالی ساعت 10:00 دو شب 
امنیتی شهر کابل رخ داد، دست کم 16  قبل در حوزه ی نهم 
غیرنظامی به شمول کارکنان این کمپ کشته و 119 نفر دیگر 

به شمول پنج نظامی زخمی شدند.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله پیش تر گفته 
بود که این رویداد ناشی از انفجار یک موتر بمب گذاری شده 
نوع »تراکتور« بوده است. به گفته ی او، پنج مهاجم دیگر نیز 
در این رویداد قصد حمله ی مسلحانه بر کارکنان کمپ گرین 
ویژه ی  نیروهای  توسط  حمله  از  پیش  که  داشته اند  را  ولیچ 

پولیس از پا در آمده اند.
گروه  آن،  وقوع  از  پس  ساعت  را  این حمله  مسئولیت 
طالبان بر عهده گرفته است. این گروه با نشر اعالمیه ای گفته 
که هدف این حمله شهروندان کشورهای خارجی بوده  است.

از  شمار«  »غیرقابل  تعدادی  که  شده  ادعا  اعالمیه  در 
شهروندان کشورهای خارجی در این رویداد کشته شده اند.

در همین حال، در اعالمیه ی این گروه آمار نشرشده از 
سوی وزارت داخله رد و گفته شده است که غیرنظامیان در 
این رویداد صرفا در نتیجه ی شکستن شیشه های خانه های شان 

در محالت دور از این انفجار زخمی شده اند.
از سویی هم، دبیر کل ناتو در حالی از دیدارش با وزیر 
خارجه ی امریکا در بلجیم خبر داده است که پیش تر شماری 

از رسانه های به نقل از منابع شان گزارش کرده بودند که آقای 
پمپئو برای صحبت روی موضوع توافقات صلح افغانستان با 

سران اتحادیه ی اروپا و ناتو به بروکسیل می رود.
این در حالی است که زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی 
پیش  روز  سه  افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه  وزارت 
میان  مذاکرات  نهم  دور  پایان  از  پس  سنبله(   10 )یک شنبه، 
هیأت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، وارد کابل شده 
با  را  طالبان  گروه  با  امریکایی  هیأت  مذاکره ی  جزئیات  و 

حکومت افغانستان شریک کرده است.
پس از آن صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری 
که  بود  گفته  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  قبل  روز  دو 
جزئیات این تفاهم نامه  با حکومت افغانستان شریک شده و 
حکومت آن را با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور 
آقای  با  را  خود  مالحظات  و  دیدگاه ها  به زودی  و  بررسی 

خلیل زاد در میان خواهد گذاشت.
مستقیم  گفت وگوهای  آغاز  و  آتش بس  او،  گفته ی  به 
میان حکومت افغانستان و گروه طالبان از بخش های مهم این 

تفاهم نامه است.
شبکه ی  با  صحبتی  در  خلیل زاد  زلمی  هم،  سویی  از 
که  است  گفته  کابل  در  »طلوع نیوز«  خصوصی  تلویزیونی 
براساس این تفاهم نامه، در مرحله ی نخست پنج هزار سرباز از 
پنج پایگاه خارج می شوند و در عوض طالبان خشونت را در 

کابل و پروان کاهش می دهند.
او گفته است: »در 1۳5 روز پنج پایگاه را ترک می کنیم. 
اگر کوشش شود که نظریات یک طرف باالی دیگران قبول 

شود، معنایش جنگ است.«

گروه  ادعای  دنبال  به  روز:  اطالعات 
طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی زاری والیت 
بلخ به دست جنگ جویان این گروه، مقام های 
محلی در این والیت می گویند که ولسوالی 
نیروهای  کنترل  در  و  نکرده  سقوط  زاری 

دولتی می باشد.
بلخ  والی  سخن گوی  فرهاد،  منیراحمد 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که گروه 
طالبان دو شب قبل )یک شنبه، 11 سنبله( از 
حمله  زاری  ولسوالی  مرکز  بر  جهت  چند 

کرده اند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی 
و امنیتی کشور مواجه شده اند.

برای  درگیری ها  که  افزود  فرهاد  آقای 
نیروهای  مشترک  مساعی  با  حمله  این  دفع 
نیروهای  ملی،  پولیس  ارتش،   کماندوی 
تا  مردمی  خیزش  نیروهای  و  ملی  امنیت 
سنبله(   12 )سه شنبه،  دیروز  از چاشت  پس 
تمامی  که  کرد  تأکید  او  است.  داشته  ادامه 
بخش های بازار زاری و ادارات دولتی در آن 

در کنترل نیروهای دولتی می باشد.

در  بلخ،  والی  سخن گوی  گفته ی  به 
تلفاتی  طرف  دو  بر  درگیری ها  این  جریان 
وارد شده، اما تا کنون آمار آن مشخص نشده 

است.
کشور  دفاع  وزارت  حال  همین  در 
محمدیاسین  جنرال  که  است  کرده  اعالم 
دیدار  جهت  وزارت  این  اول  معاون  ضیا، 
دیروز  افغان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  با 
کرده  بلخ سفر  زاری  ولسوالی  به  )سه شنبه( 

است. 

نشر  با  طالبان  گروه  هم  سویی  از 
حمله ی  در  که  است  کرده  ادعا  اعالمیه ای 
ولسوالی  مرکز  بر  گروه  این  جنگ جویان 
زاری، ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس 
این ولسوالی با تمامی ملحقات آن در کنترل 

طالبان افتاده است.
والیت بلخ در شمال کشور از والیت های 
نسبتا امن می باشد که در این اواخر شماری 
فعالیت  از ولسوالی های آن شاهد حضور و 

جنگ جویان گروه طالبان بوده است.

حمله ی طالبان بر ولسوالی »زاری« بلخ عقب زده شد

نیروهـای  روز:  اطالعـات 
اعـالم  کشـور  شـمال  در  ارتـش 
نتیجـه ی  در  کـه  کرده انـد 
نیروهـای  میـان  درگیری هـا 
گـروه  جنگ جویـان  و  امنیتـی 
گرزیـوان  ولسـوالی  در  طالبـان 
والیـت فاریـاب، »قـاری وکیـل«، 
ولسـوال نام نهـاد طالبان بـرای این 

اسـت. شـده  کشـته  ولسـوالی 
در اعالمیـه ای کـه دیـروز از 
سـوی قول اردوی 209 شـاهین به 
نشـر رسـیده، آمده اسـت کـه این 

درگیـری دو روز قبـل )دوشـنبه، 
روسـتاهای  در  سـنبله(   11
»بندرشـاخ«  و  »حیدرخانـه« 
ولسـوالی گرزیوان رخ داده اسـت.
در  اعالمیـه،  از  نقـل  بـه 
عـالوه  درگیری هـا،  ایـن  جریـان 
بـر ولسـوال نام نهـاد طالبـان برای 
دیگـر  دو جنگ جـوی  گرزیـوان، 
شـده اند. کشـته  نیـز  گـروه  ایـن 

 209 اردوی  قـول  همچنـان 
سـه  کـه  اسـت  گفتـه  شـاهین 
در  طالبـان  دیگـر  جنگ جـوی 

نتیجـه ی ایـن درگیری هـا زخمـی 
ند. شـده ا

ایـن  اخیـر  روز  سـه  در 
چهارمیـن ولسـوال نام نهـاد طالبان 
نیروهـای  سـوی  از  کـه  اسـت 
امنیتـی افغـان کشـته شـده اند. دو 
روز پیش ولسـوال نام نهـاد طالبان 
سـارباغ  خـرم  ولسـوالی  بـرای 
ولسـوال  همچنـان  و  سـمنگان 
ولسـوالی  بـرای  طالبـان  نام نهـاد 
انـاردره ی فـراه از سـوی نیروهای 

شـدند. کشـته  امنیتـی 

ولسـوال  نیـز  پیـش  روز  دو 
ولسـوالی  بـرای  طالبـان  نام نهـاد 
گلـران هـرات کشـته شـده بـود.
از سـویی هـم، قـول اردوی 
209 شـاهین در یـک خبـر دیگـر 
گفتـه اسـت که دو شـب قبـل در 
و  هوایـی  حمله هـای  نتیجـه ی 
امنیتـی  نیروهـای  درگیری هـای 
طالبـان  گـروه  جنگ جویـان  بـا 
ولسـوالی  »چپچـل«  روسـتای  در 
دره صـوف پایین والیت سـمنگان، 
۳0 جنگ جـوی ایـن گروه کشـته 

شـده اند.
ایـن  اعالمیـه ی  از  نقـل  بـه 
ایـن  جریـان  در  اردو،  قـول 
درگیری هـا، یـک سـرباز نیروهای 
امنیتـی کشـته و یک سـرباز دیگر 

شـده اند. زخمـی 
و  فاریـاب  والیت هـای 
کشـور  شـمال  زون  در  سـمنگان 
می باشـد  ناامـن  والیت هـای  از 
کـه گـروه طالبـان در شـماری از 
و  حضـور  آن هـا  ولسـوالی های 

دارد. گسـترده  فعالیـت 

ولسوال نام نهاد طالبان برای »گرزیوان« فاریاب کشته شد

شاه راه سالنگ به روی موترهای مسافربری باز شد
اطالعات روز: وزارت ترانسپورت کشور تأیید می کند که شاه راه سالنگ که به دلیل 
جاری شدن سیالب در سالنگ جنوبی مسدود شده بود، به روی موترهای مسافربری باز 

شده است.
اطالعات روز گفت که  به روزنامه  ترانسپورت  مهدی روحانی، سخن گوی وزارت 
این شاه راه حوالی ساعت 9:00 دو شب پیش )دوشنبه، 11 سنبله( از یک مسیر به روی 

ترافیک باز شده است.
آقای روحانی افزود که تالش ها برای بازکردن مسیر دیگر شاه راه سالنگ در سالنگ 
جنوبی نیز جریان دارد. به گفته ی او، این مسیر نیز تا شام دیروز )سه شنبه، 12 سنبله( به 

روی تمامی وسایط باز شده است.
این شاهراه بامداد دو روز پیش در پی جاری شدن سیالب های شدید در 2۸ نقطه ی 

سالنگ جنوبی، به روی ترافیک مسدود شده بود. 
 9 دست کم  با  را  کابل  که  است  افغانستان  شاه راه های  بزرگ ترین  از  سالنگ  شاه راه 
والیت در شمال این کشور وصل می کند. این شاه راه همه ساله در فصل زمستان هر از 
بارش برف سنگین و وقوع برف کوچ ها در سالنگ های شمالی و جنوبی  دلیل  به  گاهی 
مسدود می شود. اما این اولین باری است که در فصل تابستان جاری شدن سیالب باعث 

مسدودشدن این شاه راه می شود.
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مستند  قضیه  این  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
که  می داد  نشان  و  بود  دادستان  از  مستدل تر  و 
است  مواجه  نواقص  و  خالها  با  تحقیقات 
به  ارتباط  در  قانون  تفسیر  با  که  تالش شده  و 

قضیه ی کنر علیه این افراد پرونده سازی شود.
ادعاهای  و  دعوا  صورت  چالش کشیدن  به 

دادستانی از سوی کمیشنران و وکالن مدافع
پیشین  کمیشنر   10 دادگاه  جلسه ی 
و  دبیرخانه  رؤسای  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
تکنالوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات دو روز 
طول کشید و در این دو روز دو طرف باهم بحث 

و استدالل کردند. 
کمیسیون های  کمیشنران  و  مدافع  وکالی 
مستدل  و  مستند  دادگاه  جریان  در  انتخاباتی 
تمامی ادعاهای دادستانی را به چالش کشیدند و 

دادگاهی شدن شان را سیاسی خواندند.
به  رسیدگی  کمیسیون  کمیشنر  سه 
از  پس  آنان  که  گفتند  انتخابات  شکایت های 
گزارش  و  مردم  سوی  از  شکایت  دریافت 
رسمی امنیت ملی والیت کنر مبنی به خرید و 
فروش رأی از سوی افراد صالح محمد صالح و 
اخالل در مراکز رأی دهی در هماهنگی و توافق 
به کمیسیون  این کمیسیون  با دو کمیشنر دیگر 
مستقل انتخابات رفته و با تطابق اسناد، 24۸ رای 

صالح محمد صالح را باطل کردند.
آن ها  قبلی  فیصله ی  گفتند  همچنان  آنان 
کنون  تا  کنر  والیت  نتایج  چون  نبوده،  نهایی 
بود و  اعالم نشده  انتخابات  از سوی کمیسیون 
آنان صالحیت داشتند که با دریافت اسناد معتبر، 
دوباره در مورد والیت کنر و آرای صالح محمد 

صالح فیصله جدید صادر کنند.
کمیسیون  وقتی  می گویند  کمیشنران  این 
تمام  آرای  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 

فرستادن  با  حکومت  کرد،  اعالم  باطل  را  کابل 
رییس جمهور،  دوم  معاون  دانش،  سرور 
قاضی القضات و دادستان کل کمیسیون را وادار 
آنان  کند.  نظر  تجدید  فیصله ی شان  در  که  کرد 
رسیدگی  کمیسیون  فیصله ی  وقتی  می پرسند 
نهایی  کابل  مورد  در  انتخاباتی  شکایت های  به 
دانسته نشد و با پادرمیانی حکومت تجدید نظر 
صورت گرفت، چطور دادستانی فیصله نخست 
نهایی  را  کنر  والیت  مورد  در  کمیسیون  این 
متهم  را  کمیشنران  آن،  براساس  و  می پندارند 

معرفی می کنند.
این کمیشنران دادگاهی شدن شان را سیاسی 
عنوان کردند و گفتند که با وجود که کمیسیون 
مرجع  تنها  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 
انتخاباتی  جرایم  و  تخلف  تخطی،  تشخیص 
و  سیاسی  مالحظات  براساس  دادستانی  است، 
تحریک از سوی رهبران حکومت در این قضیه 
باید  نخست  قانون،  مطابق  است.  کرده  مداخله 
انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
به  بعد  و  دهد  تشخیص  را  انتخاباتی  جرایم 
نهادهای عدلی و قضایی راجع کند. پس از آن 
بررسی  به  می توانند  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
و رسیدگی آغاز کنند. در مورد قضیه ی والیت 
کنر، پیش از آن که این قضیه از سوی کمیسیون 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی جرم شناسایی 
شود،  محول  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  و 
دادستانی مستقیما وارد قضیه شده و تحقیق را 

آغاز کرده است. 
آنچه  که استدالل کمیشنران و دفع اتهامات 
دادستانی  تحقیق  می  داد،  نشان  آنان  سوی  از 
است.  همراه  جدی  نواقص  و  خالها  با  کل 
به عنوان نمونه دادستاِن پرونده در یک مورد این 
کمیشنران را با استناد به ماده 92 قانون انتخابات 
مجرم می شناخت، اما این ماده مربوط به فهرست 
انتخابات.  نتیجه ی  نه  است،  انتخابات  نامزدان 
دعوا  در صورت  ماده  این  گنجاندن  با  دادستان 
و خواندن متن ماده ی قانون در جریان جلسه ی 
مواجه  حاضران  خنده های  و  واکنش  با  دادگاه 
پیشین  کمیشنران  از  یکی  دولتی،  معاذاهلل  شد. 
کمیسیون انتخابات گفت که وقتی دادستان ماده 
92 قانون انتخابات را که هیچ ربطی به نتیجه ی 
قرار می دهد،  اتهام خود  مبنای  ندارد،  انتخابات 
معلوم می شود که تحقیق با خالهای جدی مواجه 

است و دادستان از قانون فهم درست ندارد.
انتخابات  کمیسیون  کمیشنر  حسن،  ملیحه 
واقع  جرمی  پرونده  این  در  اصال  که  گفت 
را  آن  نهادهای عدلی و قضایی  که  نشده است 
بررسی کند. وکیل مدافع وی گفت که موکلش 
و  بدخشان  والیت  قضیه  بررسی  خواستار  قبال 
کنر در یک پرونده شده بود، اما دادستانی به این 

خواست توجه نکرد.

با  همزمان  بدخشان  والیت  نهایی  نتیجه ی 
والیت کنر و چهار والیت دیگر اعالم شده بود 
که در انتخابات والیت بدخشان یک قضیه مشابه 
رأی  هزار  چند  حد  در  نامزد  یک  که  داده  رخ 

جعل کرده بود. 
حمیرا حقمل، یکی از کمیشنران کمیسیون 
انتخاباتی می گوید که  به شکایت های  رسیدگی 
صالح  آقای  که  ملی  امنیت  گزارش  براساس 
دیگر  مرتکب جرم های  و  کرده  رأی خریداری 
انتخاباتی شده است، باید بیش از 90 درصد آرای 
وی باطل می شد. او افزود، چون در آن زمان تنها 
اوراق چهار محل رأی دهی در اختیار کمیشنران 
قرار گرفت، آن ها به دلیل وقت کم به ابطال تنها 
چهار محل اکتفا کردند، ورنه بیش از 90 درصد 

آرای صالح را باطل می شد.
که  کردند  تأکید  همچنان  کمیشنران 
جرم های  ارتکاب  به خاطر  صالح  صالح محمد 
انتخاباتی باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار 
گیرد نه آنان که از تقلب وی جلوگیری کرده و 
افغانستان  پارلمان  به  تقلبی  آرای  با  او  نگذاشته 

راه یابد.
گزارش  قبال  روز  اطالعات  روزنامه ی 
تحقیقی در مورد این قضیه منتشر کرده بود که 
نشان می داد دادستانی کل افغانستان در پروسه ی 
کمیسیون های  پیشین  کمیشنران  از  تحقیق 
انتخاباتی و دو کارمند ارشد داراالنشای کمیسیون 
انتخابات و همچنین ترتیب صورت دعوا علیه 
آنان، قانون را نقض کرده است. همچنان اسناد 
نشان می داد که هیأت تحقیق در پروسه ی تحقیق 
و تدوین صورت دعوا، به صورت یک جانبه عمل 

کرده است.
آنچه صورت دعوای دادستانی کل و مباحثه 
نشان  دادگاه  جلسه  در  دعوا  طرف  دو  میان 
این است که دادستانی از صدها مورد  می دهد، 
تقلب، تخلف و جرایم انتخاباتی که شماری از 
آن ها رسانه ای نیز شد، تنها عریضه ی صالح محمد 
صالح را به هدایت رییس اجراییه مبنی به بررسی 
آن، جدی گرفته است و از موردهای درشت تر 

چشم پوشی کرده است.
هرچند انتخابات پارلمانی 1۳9۷ با تقلب ها 
و تخلفات گسترده همراه بود که می بایست تمام 
موارد بررسی و عامالن آن ها ولو هرکسی و در 
پی گرد عدلی و قضایی  مورد  باشد،  موقفی  هر 
ابتداییه روز دوشنبه  آنچه دادگاه  اما  قرار گیرد، 
و سه شنبه نشان داد، 10 کمیشنر کمیسیون های 
صالح محمد  رای   24۸ ابطال  به خاطر  انتخاباتی 
صالح از والیت کنر به پنج سال حبس تنفیذی 

محکوم شد. 
دادستان این پرونده گفت که قضیه بدخشان 
پارلمانی  انتخابات  به  مربوط  دیگر  قضایای  و 

1۳9۷ تحت بررسی قرار دارد.

قضایی  و  عدلی  مرکز  ابتداییه ی  دادگاه 
روز  اداری  فساد  سنگین  جرایم  به  رسیدگی 
تغییر  اتهام  به  »رابطه  در  سنبله(   12( سه شنبه 
فورم های ثبت نتایج والیت کنر« هفت کمیشنر 
پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و سه کمیشنر 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  پیشین 
انتخاباتی را به پنج سال حبس تنفیذی محکوم 
دبیرخانه  پیشین  رییس  زمانزی،  احمدشاه  کرد. 
ابراهیم سادات، رییس پیشین تکنالوژی  و سید 
سوی  از  که  انتخابات  کمیسیون  معلوماتی 
دادستانی در ارتباط به این پرونده متهم شناخته 
و معاون جرم دانسته شده بود، از سوی دادگاه 

بی گناه شناخته شد.
پیشین  رییس  صیاد،  عبدالبدیع  گالجان 
بادغیسی،  وسیمه  انتتخابات،  مستقل  کمیسیون 
معاذاهلل دولتی، رفیع اهلل بیدار، عبدالقادر قریشی، 
کمیشنران  حسن  ملیحه  و  هاشمی  حفیظ اهلل 
آریایی،  عبدالعزیز  انتخابات،  کمیسیون  پیشین 
رییس پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت های 
فایز  عبدالبصیر  و  حقمل  حمیرا  و  انتخاباتی 
به  رسیدگی  کمیسیون  پیشین  کمیشنران 
به  دادگاه  حکم  از  پس  انتخاباتی  شکایت های 

زندان منتقل شدند.
قضایی،  و  عدلی  مرکز  ابتداییه ی  دادستانی 
والیت  به  مربوط  قضیه  یک  در  را  افراد  این 
یا  کم  اسناد،  تبدیل کردن  و  »تغییر  به  متهم  کنر 
صالحیت های  از  سواستفاده  و  آرا  زیادکردن 
این  که  می گوید  و  بود  کرده  متهم  وظیفوی« 
کمیشنران در تبانی با همدیگر، 24۸ صالح محمد 
صالح، نامزد انتخابات پارلمانی از والیت کنر را 
باطل کرده که در نتیجه  آقای صالح در نتیجه ی 

نهایی والیت کنر، ناکام شده است.
شرح قضیه

پس از اعالم نتیجه نهایی انتخابات والیت 
کنر، صالح محمد صالح نامزد انتخابات پارلمانی 
از این والیت در ماه دلو 1۳9۷ به ریاست اجراییه 
شکایت می کند. ریاست اجراییه به تاریخ 1۷ دلو 
شکایت  که  می دهد  هدایت  کل  دادستانی  به 
صالح بررسی شود. پس از آن صالح یک شکایت 

دیگر در دادستانی کل ثبت می کند. 
در صورت دعوای دادستانی ابتداییه ی مرکز 
فساد  سنگین  جرایم  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی 
این  به  رابطه  در  تحقیق  که  است  آمده  اداری 
 1۳9۷ دلو   1۷ مورخ  هدایت  براساس  پرونده، 
به  مبنی  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه  رییس 
هدایت  و  صالح  صالح محمد  شکایت  بررسی 

مورخ 2۳ دلو 1۳9۷، دادستانی کل آغاز شد. 
صالح محمد صالح می گوید که او در نتیجه ی 
کمیسیون های  کمیشنران  اما  بوده،  برنده  نهایی 
جمع  از  را  وی  رأی،   24۸ ابطال  با  انتخاباتی 
ضیاالرحمن،  وی  به جای  و  حذف  برنده ها 

معروف به کشمیرخان را برنده اعالم می کند.
به  رسیدگی  کمیسیون  که  است  این  ادعا 
نتیجه ی  نهایی کردن  با  انتخاباتی  شکایت های 
در  را  صالح  کنر، صالح محمد  والیت  انتخابات 
کمیشنر  سه  دوباره  اما  می گیرد،  برندگان  جمع 
کمیشنر  هفت  با  و  رفته  انتخابات  کمیسیون  به 
کمیسیون انتخابات 24۸ رأی صالح محمد صالح 
را باطل می کند که با ابطال این مقدار آرا، صالح از 
جمع برندگان حذف و به جای وی ضیاالرحمن 

برنده اعالم می شود.
در  پرونده  این  دادستان  عادلی،  پاینده 
صورت دعوای خود می گوید این کمیشنران چند 
ماده ی قانون انتخابات را نقض کرده و فیصله ی 
دوباره  و  باطل  را  شکایات  کمیسیون  نهایی 
فیصله ی جدید صادر کرده که براساس آن آرای 
دادستان  است.  شده  باطل  صالح  صالح محمد 
پرونده در جلسه ی دادگاه گفت که سه کمیشنر 
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی چرا 
بدون حضور دو کمیشنر دیگر فیصله ی قبلی را 
باطل و فیصله جدید صادر کرده است. همچنان 

به  شکایت  کمیسیون  کمیشنران  که  افزود  او 
کمیسیون انتخابات رفته و در هم دستی و تبانی 
با هفت کمیشنر کمیسیون انتخابات فیصله جدید 
صادر کرده که این کار خالف قانون و طرزالعمل 
مدعی شد  همچنان  پرونده  این  دادستان  است. 
تاریخ فیصله ی اخیر خود را  این کمیشنران  که 
نیز جعل کرده و تاریخ آن را پیش انداخته است.
در  مشابه  قضیه ی  یک  که  بود  قرار  قبال 
نیز  انتخاباتی  دیگر  قضایا  و  بدخشان  والیت 
شامل این پرونده باشد، اما دادستان امروز گفت 
کنر  والیت  قضیه  تنها  دعوایش  در صورت  که 
و ابطال آرای صالح محمد صالح از چهار محل 
رأی دهی شامل این پرونده است و در این دادگاه 
تنها در مورد این قضیه رسیدگی می شود. چون 
دو  هدایت،  غالم دست گیر  و  روحانی  علی  رضا 
کمیشنر دیگر کمیسیون رسیدگی به شکایت های 
در  کمیسیون  این  اخیر  فیصله ی  در  انتخاباتی 
و  نکرده  امضا  کنر  والیت  نهایی  نتیجه ی  مورد 
در جلسه حضور نداشته اند، در دادگاه علیه آن ها 

اقامه دعوا نشد. 
و  کل  دادستانی  دعوای  صورت  براساس 
حکم دادگاه، 10 کمیشنر کمیسیون های انتخاباتی 
صرف به خاطر ابطال 24۸ رای صالح محمد صالح 
از چهار محل رأی دهی والیت کنر هر کدام به 

پنج سال حبس تنفیذی محکوم شدند.
جریان جلسه ی دوروزه ی دادگاه و استدالل 
در تالش  دادستانی  که  نشان می دهد  دو طرف 
است که در قضیه ی صالح محمد صالح، اعضای 
کمیسیون  کمیشنر  سه  انتخابات،  کمیسیون 
کمیسیون  خانه  دبیر  رییس  انتخاباتی،  شکایات 
این  معلوماتی  تکنالوژی  رییس  و  انتخابات 

کمیسیون را متهم معرفی کند.
اعضای  و  مدافع  وکالی  استدالل 

عصمت اهلل سروش

محاکمه ی جنجالی؛ 
5 سال زندان به خاطر ابطال 248 رای مشکوک
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در  هندی  نیروهای  استقرار  اشتباه  نباید  هند 
خاک افغانستان را مرتکب شود.

چهار  مدت  به  که  است  دیپلماتی  سخن  این 
هماهنگی  مسئولیت   2000 تا   1996 سال  از  سال، 
به  دهلی نو  مخفی  دارویی  و  نظامی  کمک های 
به  را  اتحاد شمال  نظامی  فرمانده  احمدشاه مسعود، 
عهده داشت. مسعود تا زمان ترورش در سال 2001 

با نیروهای طالبان جنگید.
که  می گوید  کومار«  موتو  راج  »بهارات  سفیر 
همه  چیز دقیقا یک هفته پس از 26 سپتامبر 1996 
آی اس آی  حمایت  با  طالبان  که  هنگامی  شد،  آغاز 
پاکستان کابل را تصرف کردند. آن ها پس از گرفتن 
او  به قتل رساندند،  کابل رییس جمهور نجیب اهلل را 
را اخته  کرده و سپس جسدش را از تیر چراغ برق 
هند  سفارت  کارمندان  آن  از  قبل  ساعاتی  آویختند. 
افغانستان  به آخرین هواپیمایی که  با عجله خود را 
کرده  ترک  را  این کشور  و  رسانده  می کرد  ترک  را 
بودند؛ کشوری که سقوطش به جهنم آغاز شده بود.
یک هفته پس از 26 سپتامبر 1996، امراهلل صالح 
پایتخت  دوشنبه،  در  کابل  منافع  از  آن زمان  در  که 
اطالع  کومار  آقای  به  می کرد،  نمایندگی  تاجکستان 
مالقات  را  او  می خواهد  صاحب«  »آمر  که  می دهد 

کند.
که  کسی  بود؛  مسعود  به  اشاره   صاحب«  »آمر 
طی  در  شوروی ها  علیه  چریکی اش  جنگ  به خاطر 
پنجشیر«  »شیر  به نام  افغانستان،  اشغال  سال   10
منتظر  تاجکستان  در  هند  سفارت  می شد.  شناخته 
انجام  باید  که  کارهایی  مورد  در  دهلی نو  مشوره 
می شد، بود. پاسخ دهلی نو این بود: »با دقت گوش 
کنید، صادقانه گزارش دهید و مطابق شرایط تصمیم 

بگیرید.«
چای و میوه ی خشک

مسعود در آن زمان خانه ای در »کاراموا اولیتس« 
مسئول  ریگستانی  محمدصالح  و  داشت  دوشنبه 
که  بود  خانه  همین  در  بود.  خانه  امور  از  مراقبت 
احمدشاه  با  را  دیدارهایش  مرتب  به طور  هند  سفیر 
میوه ی  و  چای  که  دیدارهایی  کرد؛  آغاز  مسعود 
مسعود  بودند.  آن  جدایی ناپذیر  اجزای  از  خشک 

زلمی  سنبله(   11( دوشنبه شب   9:45 ساعت 
جزئیات  تلویزیونی  مصاحبه ی  یک  در  خلیل زاد 
را  طالبان  با  امریکا  متحده ی  ایاالت  توافق نامه ی 
توضیح می داد. عبدالرحمن چشمش را به تلویزیون 
همین  در  بفهمد.  دقت  با  را  مصاحبه  تا  بود  دوخته 
عبدالرحمان  چشمان  جلوی  همه چیز  که  بود  موقع 

تاریک شد و گوش هایش کر. 
مواد  از  مملو  تراکتورِ  انتحاری  مهاجم 
انفجاری اش را در کنار دیوار کمپ گرین ولیج و در 
فاصله ی نه چندان دور از خانه ی عبدالرحمان منفجر 
که صدایش  بود  نیرومند  به حدی  انفجار  این  کرد. 
که  عکس های  شد.  شنیده  کابل  در  دوردست ها  تا 
شب هنگام منتشر شد، نشان می داد که آتشی برخاسته 

از انفجار از دوردست ها قابل دید بود.
این  تلفات  از  داخله  وزارت  که  آماری  آخرین 
و  نظامی  سه  به شمول  کشته   16 کرد،  اعالم  رویداد 
قاطع  اکثریت  بود.  نظامی،  پنج  شامل  زخمی   119

قربانیان این رویداد تروریستی، غیرنظامیان هستند. 
از  تن  هفت  رویداد  این  زخمی های  میان  در 
اکنون  که  شامل اند  نیز  عبدالرحمن  فامیل  اعضای 
دو  خانمش،  بستری اند:  شفاخانه  در  آنان  تن  چهار 
این  این زخمی های  دخترش و سه پسرش در میان 

رویدادند.
باز  گوشش  و  چشم  عبدالرحمن  آن که  از  پس 
شد، دید که زخمی ها در اتاق ها دست و پا می زنند. 
به بیرون که نگاه کرد دید که در آتش محاصره شده 
است. او راهی نداشت جز پریدن از روی دیوار به 
خانه ی همسایه و انتقال زخمی ها به کوچه ی عقبی و 

از آن جا به شفاخانه. 
پنج  انفجار،  به دنبال  می گوید  داخله  وزارت 
تروریست دیگر در ساحه پنهان شده بودند تا پس از 
برگشت نیروهای امنیتی از ساحه، وارد کمپ شوند. 
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله گفت که 
شدند،  شناسایی  مهاجمان  موقعیت  آن که  از  پس 
از  امنیتی  نیروهای  با  درگیری  در  ظرف سه ساعت 

پا درآمدند. 
 400 حدود  امنیتی،  نیروهای  که  کرد  اضافه  او 
تن از شهروندان کشورهای خارجی را که در کمپ 

قطعات یدکی و خدمات فنی، به حفظ و نگهداری 
این هلیکوپترها کمک می کرد. بین سال های 1996 و 

1999 هند دو هلیکوپتر Mi-۸ را هدیه داد.
شفاخانه، خط  مقدم

بین  زخمی ها  انتقال  برای  بی وقفه  هلیکوپترها 
جبهه ی جنگ و فرخار در رفت وآمد بودند. کسانی 
از طریق  داشتند  درمان جدی  و  مراقبت  به  نیاز  که 
صادر  سرعت  به  که  ویزاهایی  با  دوشنبه  و  فرخار 
می شد، به دهلی فرستاده می شدند. همچنین سفارت 
را  قدیمی  کلینیک  یک  فرخار،  بررسی  از  پس  هند 

آنان انتقال این کمپ به جای دیگر است. به گفته ی 
شاهدان عینی این اعتراض به خشونت کشیده شد و 

حدود هشت تن از معترضان زخمی شدند. 
استنادی کمپ  انفجار مهیب دیشب، دیوارهای 
را به کلی تخریب نکرده است. اما در پس این دیوارها، 
موترهای زره  آنان  میان  در  موتر، که  به 20  نزدیک 
آتش  کانتینرها  از  شماری  و  می خورد  چشم  به  نیز 

بعدا  که  صالح  امراهلل  و  نمی کرد  صحبت  انگلیسی 
ترجمه  او  برای  شد،  افغانستان  استخبارات  رییس 
می کرد. بعدتر سفیر هند فرد شماره   دِو سفارت یعنی 

داکتر قریشی را نیز  برای ترجمه با خود می برد.
کومار کالهش  آقای  با  دیدار  اولین  در  مسعود 
این  که  می گوید  و  می کند  پرت  میز  روی  را 
برای  او  نیاز  مورد  فضای  تمام  -ابعادکالهش- 
پیش  او  است.  کشورش  برای  جنگیدن  و  ایستادن 
از این که اقالم مورد نیازش را فهرست کند، حرفش 
به حمایت هند  بیان می کند: »من  را ساده و واضح 

نیاز دارم.«
در  سفارت  مسئوالن  از  دهلی نو  آن  از  پس 
آقای  می رسد؟  چه  هند  برای  که  می پرسد  دوشنبه 
حال  در  ]مسعود[  »او  که  می گوید  پاسخ  در  کومار 
بجنگیم.  برابرش  در  باید  ما  که  است  کسی  با  نبرد 

جنگ مسعود با طالبان جنگ او با پاکستان است.«
فهرست طوالنی

و  طوالنی   همچنان  مسعود  آرزوهای  فهرست 
طوالنی تر می شد. پس از آن که دهلی نو توافق می کند 
آقای  کند،  برآورده  را  مسعود  نیازهای  از  بخشی  تا 
وضعیت  توضیح  برای  دهلی   به  را  پیامی  کومار 
دشوار مسعود می فرستد و می نویسد: »ما او را درون 
نمی دهد  اجازه  مایع  کرده ایم:  پرتاب  مایع  آکسیجن 
او زندگی کند و آکسیجن اجازه نمی دهد او بمیرد.«

و  هند  ارتش  سابق  سرباز  سینگ«،  »جسوانت 
سپس رهبر »حزب بهاراتیا جاناتا« یا »بی جی پی« که 
مخاطب  بود،  شده  هند  خارجه  امور  وزیر  آن زمان 
با  مستقیما  پیام  دریافت  از  پس  او  بود.  پیام ها  این 
می دهد  پیامی  او  به  و  می گیرد  تماس  کومار  آقای 
که  دهید  اطمینان  او  به  »لطفا  برساند:  مسعود  به  تا 

نیازمندی هایش برآورده خواهد شد.«
اما  بود  عاجز  ثقیله  تجهیزات  ارسال  از  هند 
تا  گرفته  یونیفورم  از  را  گسترده ای  کمک های 
مهمات، هاوان، سالح های کوچک، کالشینکف های 
و  رزمی  لباس  کشمیر،  از  به دست آمده  تعمیرشده ی 
زمستانی، غذای بسته بندی شده، دارو و پول از طریق 
احمدولی  مسعود، برادر احمدشاه مسعود که آن زمان 
اتحاد شمال می فرستاد.  به  لندن زندگی می کرد،  در 

گرین ولیج و اطراف آن زندگی می کردند، نجات و به 
ساحات امن انتقال دادند.

عهده  بر  طالبان  گروه  را  حمله  این  مسئولیت 
که  کرد  اعالم  اعالمیه ای  نشر  با  گروه  این  گرفت. 
هدف این حمله شهروندان کشورهای خارجی بوده  

است.
این انفجار حفره ی عمیقی در کنار دیوار استنادی 

کمپ گرین ولیج به  وجود آورده است. 
به گفته ی مردم محل، در موقعی که انفجار رخ 
داده، یک تانکر تیل سوار بر یک ده چرخ نیز از ساحه 
می گذشته است. در پی انفجار، تانکر تیل آتش گرفته 
و تا پاسی از شب سوخته است. عکس ها از شعله ی 
آتشی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، از همین 
این  در  که  پیاده رو  فلزی  هوایی  پل  بود.  تیل  تانکر 
ساحه ساخته شده بود، نیز به کلی ویران شده است. 
رویداد،  محل  از  دورتر  کیلومتر  یک  حدود 
است.  شکسته  معصوم  احمد  خانه ی  شیشه های 
او  نواسه های  از  یکی  پیوست،  به وقوع  که  انفجار 
ترس  از  شب هنگام  او  کرد.  ضعف  و  خورد  زمین 
این که دوباره انفجار نشود و جنگ در ساحه شدت 
نگیرد، کودکان و زنان خانواده را به خانه ی یکی از 

بستگانش در جای دورتر از آن جا منتقل کرد. 
»کمپ  که  است  این  معصوم  احمد  خواست 
گرین ولیج« از میان خانه های ملکی به جای دیگری 
یک  به  کمپ  این  دوروبر  در  »انفجار  شود:  منتقل 

سریال تبدیل شده است.«
اعتراض مردم

از سال 2009 به این سو این چهارمین بار است 
حمله  مورد  مشابه  تاکتیک  با  گرینج ولیج  کمپ  که 

آی سی یو  یک  و  تخت   24 عملیات،  سالن  دو  با 
)بخش مراقبت ویژه( با شش تا هشت تخت مجهز 
را  کلینیک  این  امدادگر   24 و  داکتر  پنج  بود.  کرده 
که یک درمان گاه برای افراد محلی نیز داشت، اداره 
زمان  آن  در  پروژه  این  که  می شود  گفته  می کردند. 

هفت ونیم میلیون دالر ارزش داشته است.
راحتی  برای  خواست  کومار  آقای  وقتی 
زخمی ها یک سکوی فرود هلیکوپتر را نیز در کنار 
شفاخانه بسازد، دهلی نو به شوخی به او توصیه کرد 
راه حل  او  اما  می شوی!«  دور  کارت  از  »داری  که 
برداشت  و  کشت  مستعد  فرخار  کرد.  پیدا  مناسبی 
از  پنبه  به دست آوردن  برای  محلی ها  و  بود  پنبه 
قطعات بتونی تقویت شده با ضخامت هفت یا هشت 
اینچی و مناسب برای فرود هلیکوپتر MI8 استفاده 
فرود  سکوی  یک  صاحب  کلینیک  حاال  می کردند. 
هلیکوپتر نیز شده بود. مقامات هندی شروع به سفر 
با مسعود و عکس انداختن  به دوشنبه برای مالقات 

با او کرده بودند.
این رابطه زمانی مهم تر شد که امام علی رحمان، 
در   1999 جنوری   22 در  تاجکستان  رییس جمهور 
از ویتنام خواستار توقف در دهلی نو شد.  بازگشت 
نان  برای  را  او  بیهاری واجپایی«  »آتال  نخست وزیر 
روی  و  کرد  دعوت  زندگی اش  محل  در  چاشت 

تقویت روابط بحث کردند.
»عینی«  ناحیه  در  پایگاه هوایی  به یک  دهلی نو 
-Su هواپیماهای  با  روس ها  بود.  شده  عالقه مند 
از  پس  و  بودند  کرده  استفاده  پایگاه  این  از   25
مانده  بالاستفاده  تاجکستان  از  روس ها  عقب نشینی 
را  پایگاه  طوالنی تر،  را  آن  پرواز  باند  هند  بود. 
کرد.  نصب  آن جا  در  نیز  را  پرچم  یک  و  مجهزتر 
فرمانده پایگاه با رتبه تورنی و چهار افسر زیردستش 
در آن جا مستقر شدند. در حال  حاضر جنگنده های 
اما  نیست،  مستقر  پایگاه  این  در  هند  هوایی  نیروی 
پایگاه هوایی عینی بخشی از ماموریت آموزشی هند 

در تاجکستان است.
این تأسیسات پزشکی فرخار بود که مسعود را 
منتقل  آن  به   2001 سپتامبر   9 در  ترورش  از  پس 
بود  شده  جنرال  زمان  آن  در  که  ریگستانی  کردند. 
در  هند  سفارت  به  زمان  آن  در  که  کومار  آقای  با 
او  به  و  می گیرد  تماس  بود،  شده  اعزام  بالروس 
اطالع می دهد که مسعود مورد حمله قرار گرفته و 

کار از کار گذشته.
سالگرد  با  بود  همزمان   2001 سپتامبر  نهم 
عروسی آقای کومار و او با این که میزبان یک مهمانی 
برای شام همان  روز بود، پس از دریافت خبر مرگ 
مسعود، بالفاصله برنامه  را بدون ارائه ی کدام دلیلی 

گرفته اند. 
به  پولیس  با  مقابله  از  که  معترضان  از  شماری 
کوچه ها عقب نشینی کرده بودند، گفتند که معترضان 
با بمب های بوتلی به کمپ گرین ولیج حمله کردند. 
آنان بوتل ها را پر از تیل کرده و به داخل کمپ پرتاب 

می کردند. 
و  موترها  عینی، حریق شدن  گفته ی شاهدان  به 

به دست  کشورها  سایر  همکاری  با  کمک ها  این 
مسعود می رسید.

آقای کومار مقدار و جزئیات این کمک ها را به 
»استخبارات  شاخه ی  عهده   بر  تدارکات  ندارد.  یاد 
مرتب  به طور  تجهیزات  بود.  دهلی نو  در  نظامی« 
انتقال  از  تاجکستان  گمرک  و  می رسید  دوشنبه  به 
بی عیب و نقص آن به فرخار، در مرز بین تاجکستان 
 10 حدود  مسعود  که  جایی  افغانستان،  شمال  و 
دارا  جنگی اش  نقشه های  برای  را  هلیکوپتر  فروند 
ارائه ی  با  دهلی نو  همچنین  می شد.  مطمیین  بود، 

قرار می گیرد. پیش از این، دوبار دیگر، یکی حدود 
شش ماه قبل و دیگری حدود دو سال پیش نیز این 
کمپ هدف حمله ی مشابه با این حمله قرار گرفت. 
میان خانه های مسکونی موقعیت  این کمپ در 
منطقه ی  باشندگان  از  تن  ده ها  امروز  صبح  دارد. 
»قابل بای« در اعتراض به حضور این کمپ در میان 
خانه های مسکونی دست به تظاهرات زدند. خواست 

احمدشاه مسعود و دهلی نو؛ 
هند چگونه اتحاد شمال را تجهیز کرد؟

»گرین ولیج« هدف طالبان؛ 
اما خانه های مردم برای چندمین بار ویران می شود
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رحمت اهلل ارشاد 

در میان دو سنگ آسیاب، اشرف غنی چه می کند؟

نهمیـن دور مذاکـرات زلمـی خلیل زاد، فرسـتاده ویژه ی 
امریـکا بـرای صلح افغانسـتان با گـروه طالبان پایـان یافت و 
شـام دوشـنبه نتایـج چندیـن مـاه مذاکـره، به صورت فشـرده 
بـا رییس جمهـور غنـی در میان گذاشـته شـد. محصـول این 
مذاکـرات تهیـه ی پیش نویـس توافـق امریـکا بـا طالبـان در 
مـورد خروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان، قطـع رابطه ی 
مذاکـرات  شـروع  تروریسـتی،  سـازمان های  بـا  طالبـان 
بـه  رسـیدن  و  آینـده  دولـت  تشـکیل  بـرای  بین االفغانـی 

آتش بـس دایمـی اسـت.
هنـوز  کـه  کـرده  اعـالم  خلیـل زاد  زلمـی  درحالی کـه 
امریـکا  رییس جمهـور  بایـد  و  نشـده  امضـا  توافق نامـه 
نسـخه ی نهایـی را ببینـد و بـا توافق او زمان و مـکان امضای 
توافق نامـه ی صلـح میـان طالبـان و امریـکا مشـخص خواهد 
از  بی تردیـد  افغانسـتان  رییس جمهـور  غنـی  اشـرف  شـد، 
پیشـرفت در مذاکـرات صلح میـان طالبان و امریـکا غافل گیر 

و بهـت زده شـده اسـت.
اشـرف غنـی یـک سـال گذشـته را در بـازی صلـح بـا 
دو پیش فـرض ناقـص طـی کـرد: مالکیـت دولت افغانسـتان 
بـر رونـد صلـح و زمان گیربـودن رونـد صلـح. در فرضیـه ی 
اول، اشـرف غنـی تالش هـای صلـح را در چارچوبی محدود 
بالمنـازع  مالـکان  نزدیکانـش  و  او  تیـم سیاسـی  کـه  کـرد 
رونـد صلـح باشـند و تالش هـای سیاسـی بـرای گفت وگـو 
بـا طالبـان براسـاس برنامه ریـزی سیاسـی او مدیریت شـود. 
ناتوانـی غنی در تشـکیل یـک تیم گفت وگوکننـده در دوحه، 
اجمـاع  بـه یـک  بـورد مشـورتی صلـح و رسـیدن  ایجـاد 
داخلـی بـا سیاسـت مداران از ایـن خودخواهـی ناشـی شـد. 
حتـا دسـت کاری شـورای عالی صلـح و ایجـاد وزارت صلح 
و انتصـاب سـالم رحیمـی بـر مسـند وزارت صلـح نیـز در 
پـی تقویـت ایـن بخـش از آجنـدای غنـی صـورت گرفـت. 

نکتـه ی اساسـی دوم در مـورد صلـح از دید 
غنـی زمان بربـودن رونـد صلح اسـت که در 
روزهـای نخسـت، تالش های صلـح را تابع 
می دانسـت  پنج سـاله  زمانـی  دوره ی  یـک 
راه  »نقـش  به عنـوان  را  بلنـدی  متـن  و 
صلـح« ترتیـب و به عنـوان رهنمـود دولـت 
بـرای صلـح اعـالم کـرد. اصـرار غنـی بـر 
بـا  صلـح،  بـرای  پنج سـاله  زمانـی  دوره ی 
کـه  شـد  طراحـی  کاذب  ایـن خوش بینـی 
و  برگـزار  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
برنامه هـای کمپینـی او اجرا می شـود تا او از 
مسـند ریاسـت جمهوری پـس از انتخابـات 

در راسـتای صلـح تـالش کنـد.
حـاال امـا اشـرف غنـی میان دو سـنگ 
آسـیاب اسـت. درحالی کـه او هنوز شـخصا 
تقـال دارد کـه انتخابـات اول و صلـح دوم 
باشـد، توافق نامـه ی طالبان و امریکا توسـط 
خلیـل زاد برایـش نشـان داده شـده و امریکا 
بـا شـماری از کشـورهای همـکار در رونـد 
بـه  صلـح، قـدم دوم تالش هـای صلـح را 
اجـرا می گـذارد. نقشـه یـا آرزوهـای غنـی 
تـا  صلـح  رونـد  درازاکشـاندن  بـه  بـرای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری نقـش  بعـد از 
بـرآب شـده اسـت. ادعـای او بـر مالکیـت 
انحصـاری اش بـر رونـد صلح بـه نمایندگی 
از دولـت و ملـت افغانسـتان در چند همکار 

لغو می کند.
تقریبا  بعد خبر مرگ مسعود علنی شد.  روزها 
به خاک  پا  امریکایی  سرباز  اولین  این که  به محض 
افغانستان گذاشت، به شفاخانه ای که در فرخار فعال 
شده بود دستور داده شد تا کارش را متوقف کند و 

به مزار شریف منتقل شود.
آیا تاریخ تکرار می شود؟

طالبان  و  امریکایی ها  مذاکرات  درحالی که 
افغانستان  برای  راه حل  یک  به  دست یابی  صدد  در 
و  مکرر  درخواست های  به  توجه  با  و  دارد  جریان 
آشکار امریکا از هند برای مشارکت هرچه بیش تر در 
ماتریس امنیتی افغانستان، این فصِل تقریبا پنهان در 
روابط دهلی نو با افغانستان دارد اهمیت پیدا می کند.
دعوت  به   2001 مِی  ماه  اواخر  در  مسعود 
آن جا  در  روز  چهار  و  کرد  سفر  دهلی نو  به  هند 
 A Call to« کتابش  در  سینگ  جسوانت  ماند. 
به شدت  بازدید  »این  می نویسد:   »Honour
محافظت شده بود، زیرا هر تعداد گروه تروریستی از 
افغانستان و پاکستان در صدد گرفتن جان او بودند. 
یک  عمدتا  هنوز  تا  شمال  اتحاد  با  هند  همکاری 
آن  از  کامل تری  برای روایت  است.  ناگفته  حکایت 

هنوز زود است.«
که  هند  نظامی[  ]کمک  تجربه  از  نتیجه ای  آیا 
کومار  آقای  دارد؟  وجود  باشد  کارآمد  امروز  برای 
حمالت  متحده  ایاالت  این که  از  پیش  که  می گوید 
موشکی اش را بر قندهار و جاهای دیگر راه اندازی 
کند »به یاد دارم که فرمانده مسعود در آگست 199۸ 
افغانستان  مشکل  طالبان،  از  جدا  که  گفت  من  به 
این  با  هم  من  است.  خارجی  نیروهای  حضور 
نیروها که با طالبان هستند می جنگم. پس از کشتار 
تابستان  در  شریف  مزار  در  ایرانی  دیپلمات های 
امسال، ایران بیش از 250 هزار سرباز را در مرز ما 
مستقر کرد تا طالبان را مجازات کنند. من به رهبری 
ایران توصیه کردم که به افغانستان حمله  نکنید، زیرا 
من با نیروهای خارجی در جنگم. به آن ها گفتم که 
را  طالبان  و  نیروهای خارجی  تا  کنید  به من کمک 

شکست بدهم.«
»با  می گوید:  تجربه اش  به  نظر  کومار  آقای 
اشتباه  نباید  ما  به نظرم  مسعود،  گفته های  به  توجه 
فاحش استقرار سربازان هندی در خاک افغانستان را 
مرتکب شویم. نیروهای هندی چه خواهند کرد؟ چه 
چیزی به دست خواهیم آورد؟ با چه کسی بجنگیم و 
از چه کسی دفاع کنیم؟ تنها رهبران حکومت فعلی 
این  سیاست  اصلی  طرف  دو  طالبان  و  افغانستان 
کشور هستند. آن ها باید اختالفات شان را برای این 

صلح و ثبات زودگذر حل کنند.«

کانتیرها در داخل کمپ، ناشی از پرتاب این بوتل ها 
در داخل کمپ بوده است. 

در حمالت قبلی بر کمپ گرین ولیج نیز، خانه ی 
عبدالرحمن به شدت آسیب دید: »در آن انفجارها نیز 
هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکردم و با چند 
قِرانی که جمع کرده بودم دوباره خانه ام را آباد کردم. 
این  باز خانه ام خراب شده است، نمی دانم  حاال که 

بار چه کنم.«
محل  متری   50 حدود  در  عبدالرحمن  خانه ی 
عبدالرحمن  خانه ی  انفجار  دارد.  موقعیت  رویداد 
از دیوارها  به جز  به حدی ویران کرده است که  را 
هیچ چیزی از آن باقی نمانده است. پنجره ها از جا 
انفجار  است.  شکسته  همه  شیشه ها  و  شده  کنده 
آهن پاره های به طول حدود سه متر را بر بام خانه ی 

عبدالرحمن پرتاب کرده است. 
در حدود 20 متری محل رویداد، یک تانک تیل 
نیز موقعیت دارد. انفجار خساره ی جدی به این تانک 
تیل وارد کرده است. پمپ های تیل به کلی از جا کنده 

شده و سقف آن نیز به کلی ویران شده است. 
زخمی ها  که  است  کرده  اعالم  داخله  وزارت 
کارکنان  این رویداد همه غیرنظامیان و  و کشته های 

ملکی کمپ گرین ولیج هستند. 
در گفت وگوهای بین االفغانی که در ماه سرطان 
صدور  طی  طرف  دو  شد،  برگزار  دوحه  در  امسال 
مؤسسات  غیرنظامیان،  امنیت  تضمین  به  قطع نامه ای 
عام المنفعه، نهادهای آموزشی و منازل رهایشی متعهد 
شدند. اما افزایش خشونت ها در کشور نشان می دهد 
که هیچ  پای بندی به این قطع نامه وجود نداشته است. 

بیش تر طالبان متهم به عهد شکنی هستند. 
طالبان  حمله ی  در  پیش  هفته  سه  حدودا 
و  زخمی ها  بیش تر  پولیس،  ششم  حوزه ی  بر 
کشته شده ها غیرنظامیان بودند و در آخرین رویداد در 
حمله ی دوشنبه شب بر »کمپ گرین ولیج« نیز بیش تر 

غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.
باشندگان  سایر  و  معصوم  احمد  عبدالرحمن، 
منطقه ی قابل بای، همه یک نظر دارند: »تا همی کمپ 
از این جا گم نشود، این حمالت تکرار می شود. فقط 

می خواهیم این کمپ از این جا گم شود.«

ارزش هـا جمـع شـوند. فصـل اول، فصـل دوم، فصل سـوم، 
... حکومـت مشـارکتی، حقوق مدنی و سیاسـی شـهروندان، 
را  اساسـی  قانـون  از  یـا چـه چیـزی   ... پارلمـان، جرگـه، 
امیـدوار  کـه  دیـد  اجرایـی  موجـود  در وضعیـت  می تـوان 
باشـیم ایسـتادن بـرای آن، جمهوریت، قانون اساسـی و نظام 

مـا را توانمندتـر کند؟
غنـی می توانـد مخالفتـش بـا رونـد جـاری صلـح را در 
پـس بدگویـی از خلیـل زاد، نمایش هـای پرزرق وبـرق 100 
سـالگی اسـتقالل و مصـرف میلیونـی در انتخابات یـا کمپین 
فیس بوکـی بـرای جمهوریـت و قانـون اساسـی، پنهـان کند. 
امـا نمی توانـد وضعیتـی را کـه بـه آن رسـیده ایم و مـردم 
دچارنـد، تغییـر دهـد. در کم تـر از یـک مـاه تـا انتخابـات، 
هم سـویی  مـردم،  رغبـت  بـدون  می توانـد  چگونـه  غنـی 
نامـزدان و سیاسـت مداران و عـدم حمایت جامعـه ی جهانی، 

یـک انتخابـات قابـل قبـول برگـزار کند.
بنابرایـن او در تنگنایـی قـرار دارد کـه خـودش سـاخته 
اسـت. غنـی می خواهـد سـنگ سـنگینی را توسـط جامعه ی 
کم رمـق، حکومـت ناتـوان، قانـون اساسـی ناچـل و نظـام 
نمادیـن بـردارد. امـا بی تردیـد هرگـز بـه پیامـد و نتایجی که 
ایـن تصمیمـش بـر جامعـه می گـذارد، نمی سـنجد و اهمیتی 

هـم نمی دهـد.
افـزون بـر خلـق فشـار اول، توافـق صلـح امریـکا بـا 
طالبـان، وضعیـت را بـرای غنـی بدتـر کـرده اسـت. او میان 
دو سـنگ آسـیاب مانـده اسـت: سـرعت پروسـه ی صلـح و 
فرصت هـای از دسـت رفته، نزدیک شـدن بـه روز برگـزاری 
انتخابـات و شـهروندان بی عالقـه. پیشـرفت های مذاکـرات 
صلـح امریـکا و طالبـان برخـالف برنامـه و آرزوهـای غنـی 
اسـت. همیـن طـور جامعـه نیـز رغبـت و شـیمه ی همراهی 

آجنـدای انتخابـات غنـی را نـدارد.
واقعیت هـا،  ایـن  نظرداشـت  در  بـا 
بـرای غنـی در وضعیـت  بهتریـن تصمیـم 
پیشـرفت های  بـا  کنارآمـدن  موجـود، 
زمـان  از  بهره بـرداری  و  صلـح  مذاکـرات 
خصومـت  نبایـد  غنـی  اسـت.  باقی مانـده 
بـا  را  فـردی اش  مخالفـت  و  شـخصی 
تالش هـای صلـح، بـر سـر جامعـه و مـردم 
تحمیـل کنـد. او بایـد بـا توافـق و سـازش 
بـا آنانی کـه بـا او سـر سـازش و همـکاری 
هیـأت  یـک  معرفـی  سـر  بـر  ندارنـد، 
همه شـمول  و  متقـدر  مذاکره کننـده ی 
هیـأت  یـک  ایجـاد  برسـد.  توافـق  بـه 
مقتـدر  و  افغانستان شـمول  مذاکره کننـده ی 
زمانـی ممکـن اسـت که غنـی افغانسـتان را 
فراتـر از چنـد رفیـق و همـکار دایمـی اش 
ببینـد و بایسـتی اختالفات سیاسـی اش را با 

بگـذارد. کنـار  مختلـف  گروه هـای 
غنـی ناگزیر اسـت انتخاب کنـد که در 
وضعیـت پیش آمـده چـه خواهـد کـرد. اگر 
او ایـن انتخـاب را نکنـد، امریکایی هـا نظـر 
بـه مصاحبه ای دو شـب پیش خلیـل زاد این 
انتخـاب را خواهنـد کرد. امـا رییس جمهور 
غنـی بایـد مسـیری را انتخاب کند که فشـار 
بـر سـر مـردم بیش تـر نشـده و افغانسـتان 
خودخواهـی  قربانـی  ایـن  از  بیش تـر 

نشـود. فردی اش 

آی سی یو  یک  و  تخت   24 عملیات،  سالن  دو  با 
)بخش مراقبت ویژه( با شش تا هشت تخت مجهز 
را  کلینیک  این  امدادگر   24 و  داکتر  پنج  بود.  کرده 
که یک درمان گاه برای افراد محلی نیز داشت، اداره 
زمان  آن  در  پروژه  این  که  می شود  گفته  می کردند. 

هفت ونیم میلیون دالر ارزش داشته است.
راحتی  برای  خواست  کومار  آقای  وقتی 
زخمی ها یک سکوی فرود هلیکوپتر را نیز در کنار 
شفاخانه بسازد، دهلی نو به شوخی به او توصیه کرد 
راه حل  او  اما  می شوی!«  دور  کارت  از  »داری  که 
برداشت  و  کشت  مستعد  فرخار  کرد.  پیدا  مناسبی 
از  پنبه  به دست آوردن  برای  محلی ها  و  بود  پنبه 
قطعات بتونی تقویت شده با ضخامت هفت یا هشت 
اینچی و مناسب برای فرود هلیکوپتر MI8 استفاده 
فرود  سکوی  یک  صاحب  کلینیک  حاال  می کردند. 
هلیکوپتر نیز شده بود. مقامات هندی شروع به سفر 
با مسعود و عکس انداختن  به دوشنبه برای مالقات 

با او کرده بودند.
این رابطه زمانی مهم تر شد که امام علی رحمان، 
در   1999 جنوری   22 در  تاجکستان  رییس جمهور 
از ویتنام خواستار توقف در دهلی نو شد.  بازگشت 
نان  برای  را  او  بیهاری واجپایی«  »آتال  نخست وزیر 
روی  و  کرد  دعوت  زندگی اش  محل  در  چاشت 

تقویت روابط بحث کردند.
»عینی«  ناحیه  در  پایگاه هوایی  به یک  دهلی نو 
-Su هواپیماهای  با  روس ها  بود.  شده  عالقه مند 
از  پس  و  بودند  کرده  استفاده  پایگاه  این  از   25
مانده  بالاستفاده  تاجکستان  از  روس ها  عقب نشینی 
را  پایگاه  طوالنی تر،  را  آن  پرواز  باند  هند  بود. 
کرد.  نصب  آن جا  در  نیز  را  پرچم  یک  و  مجهزتر 
فرمانده پایگاه با رتبه تورنی و چهار افسر زیردستش 
در آن جا مستقر شدند. در حال  حاضر جنگنده های 
اما  نیست،  مستقر  پایگاه  این  در  هند  هوایی  نیروی 
پایگاه هوایی عینی بخشی از ماموریت آموزشی هند 

در تاجکستان است.
این تأسیسات پزشکی فرخار بود که مسعود را 
منتقل  آن  به   2001 سپتامبر   9 در  ترورش  از  پس 
بود  شده  جنرال  زمان  آن  در  که  ریگستانی  کردند. 
در  هند  سفارت  به  زمان  آن  در  که  کومار  آقای  با 
او  به  و  می گیرد  تماس  بود،  شده  اعزام  بالروس 
اطالع می دهد که مسعود مورد حمله قرار گرفته و 

کار از کار گذشته.
سالگرد  با  بود  همزمان   2001 سپتامبر  نهم 
عروسی آقای کومار و او با این که میزبان یک مهمانی 
برای شام همان  روز بود، پس از دریافت خبر مرگ 
مسعود، بالفاصله برنامه  را بدون ارائه ی کدام دلیلی 

گرفته اند. 
به  پولیس  با  مقابله  از  که  معترضان  از  شماری 
کوچه ها عقب نشینی کرده بودند، گفتند که معترضان 
با بمب های بوتلی به کمپ گرین ولیج حمله کردند. 
آنان بوتل ها را پر از تیل کرده و به داخل کمپ پرتاب 

می کردند. 
و  موترها  عینی، حریق شدن  گفته ی شاهدان  به 

حکومتـی تنـزل یافته اسـت. غنی در این تنگنای خودسـاخته 
چـه خواهـد کرد؟ 

ایـن  تـا حـاال تالشـش  بی گمـان رییس جمهـور غنـی 
فربه سـازی  و  صلـح  خطـرات  بزرگ نمایـی  بـا  کـه  بـوده 
نظـام و جمهوریـت، شـهروندان را در راسـتای انتخابـات به 
وجـد آورد و برگـزاری انتخابـات را یگانـه انتخـاب ممکـن 
بـرای افغانسـتان قلمـداد کنـد. امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه 
آنچـه هـواداران غنـی در پـی رسـیدن بـه آن اسـت، یـک 
اسـت.  امـروز  از  بدتـر  فروپاشـی  و  مشـروعیت  بحـران 
شـهروندان،  بی رغبتـی  و  بی میلـی  بـا  انتخابـات  برگـزاری 
فروپاشـی سیاسـی نخبـگان، وضعیـت بد اقتصـادی جامعه و 
رخدادهـای بی وقفـه و رو بـه افزایـش امنیتـی، نه تنهـا باعث 
همبسـتگی ملـی و احیـای قانـون اساسـی و نظـام جمهوری 
اسـالمی نشـده، بلکه سـبب اختالفات وسیع سیاسـی، قومی 

و فشـارهای بیش تـر امنیتـی و اقتصـادی خواهـد شـد.
این کـه چـه  از  انتخابـات را جـدا  نتیجـه ای برگـزاری 
کسـی پیشـتاز خواهـد بود، اکنـون می توان در شـهر و دهات 
و خانـه بـه خانـه افغانسـتان دیـد. افشـای ارقـام مشـارکت 
فراقانونـی  مداخـالت  و  پارلمانـی  انتخابـات  در  واقعـی 
نهادهـای انتخاباتـی بـا آرای شـهروندان اگـر عمومی شـود، 
وضعیـت ترسـناک پـس از برگـزاری انتخابـات احتمالـی را 
عریـان خواهـد کـرد. فـارغ از برگـزاری انتخابـات، اصـرار 
عوام فریبانـه ی حکومتی هـا بـرای جمهوریـت و حفـظ نظام، 
بـا سـوال های سـنگینی مواجه اسـت. قربانیان زنـده از نقض 
اصـول اساسـی نظـام و قانـون اساسـی در همـه جـای ایـن 
کشـور وجـود دارد. چقـدر از قانـون اساسـی مـا در عمـل 
باقـی مانـده اسـت. چند مـاده قانـون اساسـی که نظـام ما را 
تعریف و مشـخصات آن را تسـجیل کرده، در حال اجراسـت 
کـه بتوانیـم امیـدوار باشـیم تا شـهروندان در پی ایـن نظام و 
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گزارش کارشناسان سازمان ملل از جنایات جنگی در یمن؛ هشدار به ایران، امریکا و دیگران
اطالعـات روز: یـک گـزارش تـازه ی سـازمان ملـل 
متحـد می گویـد که ایـران، ایاالت متحـده، بریتانیا، فرانسـه 
و کشـورهای دیگـر ممکـن اسـت در جرایـم جنگی جنگ 

یمـن مقصر و مسـئول شـناخته شـوند.
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس، کارشناسـان 
حقـوق بشـر سـازمان ملل می گوینـد که تمامـی طرف های 
درگیـر در جنـگ یمـن به ویـژه متهـم بـه تجاوز جنسـی و 

خشـونت علیـه زنان هسـتند.
ایـن کارشناسـان بـه ایـاالت متحـده، بریتانیا، فرانسـه، 
ایـران و دیگـران هشـدار دادنـد کـه »اگـر هم دسـت بودن 
بـه عنـوان  ثابـت شـود ممکـن اسـت  بـا مجرمـان  آنهـا 
کمک رسـان و یاری دهنـده بـه مجرمـان، مسـئول شـناخته 

» شوند.
ایـن کارشناسـان کـه تحقیقـات خـود را بـه سـفارش 
شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل انجام داده انـد می گویند 
کـه حوثی های شـیعه مـورد حمایـت ایران که شـمال یمن 
را در دسـت دارند، طی دو سـال گذشـته بـا گروگان گیری 
افـراد  ایـن  آزادی  بـرای  آنهـا  خانواده هـای  از  زنـان 

درخواسـت پـول کرده انـد.
بـه نقـل از رادیـو فـردا، ایـن گـزارش می افزایـد کـه 
تمامـی طرف هـای درگیر در یمن دسـت به نقـض هولناک 
حقوق بشـر زده اند که از آن جمله اسـت »کشـتار، شـکنجه 
و خشـونت جنسـی« و ایـن اعمـال را »بـا مصئونیـت« و 

بـدون پی گـرد قانونـی انجـام داده اند.
ایـن اتهامـات شـامل نیروهای مـورد حمایـت امارات 
متحـده نیز هسـت کـه در جنوب یمـن حضـور دارند و به 
تازگـی در برخـورد بـا نیروهـای وفـادار بـه رییس جمهور 

کشـور در منطقـه عـدن پیشـروی کرده اند.
شـورای انتقالـی جنـوب کـه از سـوی امـارات متحده 
خواسـتار  و  جدایی طلـب  گروهـی  می شـود،  پشـتیبانی 

جدایـی جنـوب یمـن اسـت کـه تسـلیحات خـود را از 
می گیـرد. تحویـل  امـارات 

هـم  کـه  می نویسـد  یادشـده  کارشناسـان  گـزارش 
نیروهـای مـورد حمایـت امـارات متحـده و هـم نیروهای 
وفـادار بـه رییس جمهـور »بـه خشـونت های جنسـی ادامه 
می دهنـد« و کارشناسـان در ایـن منطقه تا کنـون »12 مورد 
خشـونت جنسـی علیه پنج زن، شـش مرد و یک پسـر 1۷ 

سـاله را تأییـد کرده انـد.«
از  متعـددی  مـوارد  هم چنیـن  گـزارش  ایـن  در 
فلـزی،  میلـه  بـا  لگدکـوب کـردن، کتـک  »ضرب وشـتم، 
چـوب یـا سـالح، شـالق زدن بـا کابل بـرق و اسـتفاده از 
شـوک الکتریکی، آویزان کردن از سـقف برای سـاعت های 
متمـادی و کشـیدن ناخـن« در بازداشـتگاه ها ذکـر شـده 

. ست ا

ایـن کارشناسـان همچنیـن به پرونده دسـت کم 90 نفر 
رسـیدگی کرده اند که طی سـه سـال و نیم اخیر در یمن به 
قتـل رسـیده اند. مـرگ این افـراد بـه دالیلی چـون جنایت 
گلوله بـاران  هوایـی،  حملـه  طریـق  از  احتمالـی  جنگـی 
تک تیراندازهـا،  شـلیک  مین گـذاری،  مسـکونی،  مناطـق 
قتل هـای سـرخود یـا مرگ در بازداشـتگاه ها و یـا به خاطر 
مسـدود کـردن راه تحویـل کمک هـای انسان دوسـتانه رخ 

است. داده 
جندوبـی،  کمـال  فرانسـه،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مسـتقل  ارشـد  »کارشناسـان  بـه  موسـوم  گـروه  رییـس 
محلـی و بین المللـی«، در بیانیـه ای می گوینـد کـه مصونیت 
مجرمـان جنگـی در یمـن شـکل عـادی بـه خـود گرفتـه 
تمامـی  از سـوی  بشـر  نقـض حقـوق  و  و »خشـونت ها 
طرف هـای درگیـر در یمـن دیگـر نبایـد تحمـل شـود.«

کارشناسـان مورد تأیید سـازمان ملـل در گزارش خود 
از شـورای حقوق بشـر این سـازمان خواسـته اند تـا به آنها 
اجـازه ادامـه کار و همچنیـن اختیارات بیشـتری داده شـود 
تـا با گـردآوری شـواهد بیشـتر پیگـرد قانونـی مجرمان را 
امکان پذیـر کننـد. ایـن کارشناسـان همچنین از کشـورهای 
حامـی طرف هـای درگیـر در یمـن خواسـته اند تـا از ادامه 

تحویل اسـلحه بـه ایـن نیروها خـودداری کنند.
ائتـالف عربـی بـه رهبـری عربسـتان به دنبـال تصرف 
صنعـا، پایتخـت یمـن توسـط حوثی هـا در سـال 1۳94 و 
همچنیـن بـه حمایـت از دولـت عبدربـه منصـور هـادی، 
دخالـت  کشـور  ایـن  در  یمـن،  قانونـی  رییس جمهـوری 
بریتانیـا،  متحـده،  ایـاالت  از  ائتـالف  ایـن  کـرد.  نظامـی 

فرانسـه و برخـی کشـورهای دیگـر سـالح می خـرد.
از  بـه عربسـتان کـه  ادامـه فـروش سـالح  موضـوع 
طرف هـای درگیـر در جنـگ یمـن اسـت از موضوعـات 

اسـت. امریـکا  داخلـی  سیاسـت  در  بحث برانگیـز 
و  دموکـرات  حـزب  دو  هـر  نماینـدگان  قبـال 
جمهوری خـواه با تصویـب الیحه ای مشـترک از ممنوعیت 
فـروش تسـلیحات به عربسـتان به  خاطـر احتمال اسـتفاده 
از آن در جنـگ یمـن، همچنیـن قتـل جمـال خاشـقجی 

کردنـد. حمایـت  سـعودی  منتقـد  روزنامه نـگار 
چنـدی پیش یک کشـتی عربسـتان نیز که بـرای حمل 
یـک محموله تسـلیحاتی راهی فرانسـه شـده بـود، در میان 
اعتراض هـا، سـواحل فرانسـه را بـدون بارگیـری سـالح 

تـرک کرد.
بـه  عربـی  ائتـالف  حمـالت  کـه   2015 سـال  از 
حوثی هـای یمـن آغـاز شـد هـزاران نفـر کشـته شـده و 
میلیون هـا نفـر بـا قحطـی مواجـه شـده اند و سـازمان ملل 
وضعیـت مـردم یمـن را »بدتریـن بحـران انسـانی جهـان« 

توصیـف کـرده اسـت.

رادیو ملی امریکا: 
ترمپ ماهواره جاسوسی امریکا را لو داد

ماهواره هـای شـناخته شـده اسـتفاده 
ماهـواره  کـه  داد  نشـان  و  کـرد 
»یـو اس ای 224« اندکـی پـس از ایـن 
حادثـه بـر فـراز مرکـز فضایـی ایران 

اسـت. پـرواز کـرده 
»آن هـا  گویـد:  مـی  تامپسـون 
هسـتند  پرنـور  بسـیار  آسـمان  در 
اسـت.  آسـان  بسـیار  یافتن شـان  و 
همین کـه یـک ماهـواره دیـده  شـود، 
در  آینـده  در  دقیقـاً  این کـه  یافتـن 
چـه نقطـه ای قـرار می گیـرد، بسـیار 
آسان اسـت. اسـتفاده از ریاضی برای 
محاسـبه مـدار بسـیار آسـان اسـت.«
النگبـروک از ایـن هم هـم فراتر 
رفت. او توانسـت تصویر منتشرشـده 
در تویتـر ترمـپ را بازسـازی کنـد. 
کـه  می دهـد  نشـان  او  محاسـبه 
ایـن تصویـر بـا ماهـواره »یـو اس ای 
224« گرفتـه شـده اسـت. همچنیـن 
النگبـروک و یکـی دیگـر از محققان 
آنالیـن بـه نـام کریسـتینان تریبـرت 
برج هـای  توسـط  کـه  سـایه هایی  از 
اطـراف سـکوی پرتـاب ایجـاد شـده 
شـده زمـان گرفتن عکـس را دریابند. 
بـر این اسـاس سـاعت گرفتن عکس 
14 و 14 دقیقـه به وقـت محلـی بـوده 

. ست ا

دانشـجوی  تامپسـون،  مایـکل 
فارغ التحصیـل رشـته اخترشناسـی در 
ایندیانـای  ایالـت  دانشـگاه پـردو در 
امریـکا نخسـتین کسـی بـود کـه از 
مدیریـت  بـا  آماتـور  پایـگاه  یـک 

هابـل یـک تلسـکوپ بسـیار بـزرگ 
اسـت امـا به جای نـگاه به سـتارگان، 
می کنـد  نـگاه  زمیـن  سـطح  بـه 
بسـیار  جزئیـات  بـا  تصاویـری  و 

» می گیـرد.

اطالعـات روز: با انتشـار تصویر 
»پایـگاه  در  انفجـار  از  ماهـواره ای 
فضایـی خمینـی« در جنـوب سـمنان 
ترمـپ، ردیاب هـای  دونالـد  توسـط 
بـه  می گوینـد  آماتـور  ماهـواره ای 
احتمـال قـوی ماهواره ای پیشـرفته ای 
به نـام »یـو اس ای 224« ایـن تصویر را 

گرفتـه شـده اسـت.
ایـران در حـال آماده سـازی برای 
سـفیر  بـه  موسـوم  موشـک  پرتـاب 
بـا یـک ماهـواره کوچـک بـود، امـا 
کارشناسـان معتقدنـد که این موشـک 
به هنـگام پرتـاب در »پایـگاه فضایـی 
خمینـی« در جنـوب سـمنان منفجـر 

است. شـده 
دونالـد ترمـپ، رییس جمهـوری 
امریـکا جمعـه ۸ سـنبله/ ۳0 آگسـت 
بـا انتشـار تصویـری با وضـوح باال و 
توضیحاتـی بـر روی آن در تویتـر از 
سـکوی پرتاب موشـک سـفیر ایران، 
حادثـه  ایـن  در  امریـکا  بـود  گفتـه 

اسـت. نداشـته  دخالتی 
بـه نقـل از رادیـو زمانـه، ترمـپ 
دربـاره کیفیـت بـاالی تصویـری کـه 
منتشـر کـرد گفـت: »مـا یـک عکس 
کـردم؛  منتشـرش  هـم  مـن  داشـتیم 
کامـاًل حـق چنیـن کاری را داشـتم.« 

او دربـاره چگونگی تهیـه این تصویر 
نیـز گفت: »خودتـان ایـن را باید پیدا 

» . کنید
برخـی از رسـانه های امریکایـی 
به نقـل از مقام هـای امنیتی سـابق این 
تصویـر را از جملـه اسـناد محرمانـه 

بودند. دانسـته 
در ایـن زمینـه رادیو ملـی امریکا 
)NPR( به نقـل از مارکـو النگبروک، 
هلنـد  در  مسـتقر  ماهـواره  ردیـاب 
نوشـته اسـت کـه ایـن تصویـر تقریبًا 
بـه طـور قطـع از ماهـواره ای بـه نـام 
»یـو اس ای 224« گرفتـه شـده اسـت.

به گفتـه النگبـروک، ایـن ماهواره 
ملـی  »دفتـر  توسـط  در سـال 2011 
نهادهـای  از  یکـی  شناسـایی«، 
امریـکا  دفـاع  وزارت  زیرمجموعـه 

اسـت. شـده  پرتـاب 
تقریبـاً همـه چیـز در مـورد آن 
بسـیار طبقه بنـدی شـده باقـی مانـده 
امـا النگبـروک می گویـد بـر اسـاس 
ناظـران  اکثـر  آن،  مـدار  و  انـدازه 
از  یکـی   »224 »یـو اس ای  معتقدنـد 
ماهواره هـای جاسوسـی چنـد میلیارد 
امریـکا اسـت. دالـری »کـی اچ 11« 

در  »ایـن  می گویـد:  النگبـروک 
واقـع بـر خـالف تلسـکوپ فضایـی 

پیـش از ایـن تحلیل هـا برخی از 
کارشناسـان بـر ایـن نظـر بودنـد کـه 
تصویـر منتشرشـده در تویتـر دونالـد 
ترمـپ از یک پهپاد یا یـک هواپیمای 

جاسوسـی گرفته شـده اسـت.
کارشـناس  هانهـام،  ملیسـا 
تصویربـرداری ماهـواره ای و معـاون 
مدیـر شـبکه هسـته ای آزاد در ویـن 
ایـن  »وقتـی  می گویـد:  اتریـش 
تصویـر را دیـدم آن قـدر شـفاف و با 
وضـوح بـاال بـود کـه بـاور نمی کردم 
بتوانـد از ماهـواره باشـد.« او تجزیـه 
قانع کننـده  را  جدیـد  تحلیل هـای  و 
توجـه  »بـا  می افزایـد:  و  دانـد  مـی 
لحظـه  آن  در  ماهـواره  این کـه  بـه 
داشـت  قـرار  منطقـه  موقعیـت  در 
اکنـون بسـیار محتمـل اسـت کـه این 

باشـد.« تصویـر  منبـع  ]ماهـواره[ 
ربیعـی،  علـی  گذشـته،  روز 
انفجـار  ایـران  دولـت  سـخن گوی 
در  ماهـواره  پرتـاب  سـکوی  در 
جنـوب سـمنان را تأیید کـرد. رییعی 
گفـت: یـک جریـان خبـری درصـدد 
القـای ایـن بـود کـه قـادر هسـتند در 
مؤسسـات ما جاسوسـی و خرابکاری 
کننـد کـه کارشناسـان مـا آن را تأیید 

. نمی کننـد

شبکه تلویزیونی عراق به خاطر پخش مستند فساد در تشکیالت مذهبی مسلمانان توقیف شد
اطالعات روز: هیأت دولتی نظارت بر رسانه ها در 
عراق فعالیت شبکه تلویزیونی الحره را به مدت سه ماه 

متوقف کرده است.
تلویزیونی  شبکه  فعالیت  تعلیق  دلیل  هیأت  این 
حرفه ای،  رویکرد  »فاقد  مستند  یک  پخش  را  الحره 
است  داده  دستور  و  کرده  ذکر  معتبر«  شواهد  و  توازن 
»مجوز این شبکه به مدت سه ماه و نیم تعلیق و فعالیت 
آن متوقف شود تا موضع خود را تصحیح کند.« هیأت 
خواسته  تلویزیونی  شبکه  این  از  رسانه ها  بر  نظارت 
عذرخواهی  رسما  مستند  این  پخش  به خاطر  تا  است 

کند.
تعلیق  باعث  آن  پخش  که  دقیقه ای  دوازده  مستند 
گزارشی  حاوی  شده  تلویزیونی  شبکه  این  فعالیت 
از  شماری  در  گسترده  سوءاستفاده  و  فساد  مورد  در 
شیعه  چه  عراق،  دینی  نهادهای  اختیار  تحت  موقوفات 
و چه سنی، از جمله برخی موقوفات مرتبط با آیت اهلل 
علی سیستانی، از مراجع اصلی شیعیان عراق بوده است.

آمده  مستند  این  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
نظامی  شبه  گروه های  با  نهادها  این  از  برخی  که  است 

هم ارتباط نزدیک دارند.
نهادهای سنی که در این برنامه به فساد مالی متهم 
نظر  در  که  گفته اند  مستند،  محتوای  تکذیب  با  شده اند 
دارند علیه شبکه تلویزیونی الحره اقدام قضایی کنند، اما 
هنوز نهادهای شیعی در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

هیأت  شبکه،  این  مجوز  ماه  سه  تعلیق  بر  عالوه 
شبکه  این  که  زمانی  تا  است  گفته  رسانه ها  بر  نظارت 
فعالیت  ندارد  اجازه  نکند«  تصحیح  را  خود  »رویکرد 

خود را از سر بگیرد.
الحره  شبکه  مدیریت  تصمیم،  این  به  واکنش  در 
»منصفانه،  شده  پخش  که  مستندی  که  است  گفته 
حرفه ای و متوازن بوده« و افزوده است که »در جریان 
نهادهای مربوطه فرصت و  افراد و  به  این مستند،  تهیه 
امکانات کافی برای پاسخگویی داده شد اما آنها از پاسخ 
مدیریت  کردند.«  خودداری  شبکه  این  درخواست  به 

شبکه گفته است که »ما هنوز هم از این نهادها دعوت 
می کنیم نظرات و پاسخ خود را در مورد محتوای مستند 

در اختیار ما بگذارند.«
منابع مالی شبکه الحره توسط ایاالت متحده تامین 
می شود هر چند مقامات امریکایی بر استقالل این شبکه 
فعالیت  نیز گفته اند که در  الحره  دارند و مدیران  تاکید 

خود از آزادی عمل کامل برخودارند.
سخن گوی سفارت امریکا در بغداد گفته است که 
عراق  در  کشور  آن  سفارت  و  امریکا  خارجه  وزارت 
به  ندارند.  را  الحره  برنامه های  در  مداخله  حق  قانونا 
گفته او »ماموریت الحره ارائه اطالعات دقیق و عینی در 
امریکاست.« وی  منطقه و سیاست دولت  مورد شرایط 
افزوده است که دولت عراق حق دارد در هر موردی که 
معتقد است این شبکه اخبار و اطالعات نادرست منتشر 

کرده، آن را مورد بازخواست و بررسی قرار دهد.
ایاالت متحده در سال 2004 میالدی این شبکه را 
کرد.  راه اندازی  متحده  ایاالت  موضع  تشریح  منظور  به 

این شبکه پخش خبر  اصلی  ماموریت  در حال حاضر، 
و برنامه هایی در مورد عراق، منطقه خاورمیانه و شمال 

آفریقا عنوان شده  است.
مرز،  بدون  گزارش گران  سازمان  گزاش های  در 
 1۸0 میان  در  رسانه ای  آزادی  رعایت  لحاظ  از  عراق 
محدودیت  نشانه ی  که  دارد  قرار   15۸ رده  در  کشور 

شدید فعالیت رسانه  ها در آن کشور است.
و  قانونی  نواقص  بر  عالوه  وضعیت  این  دلیل 
از  مختلف  تشکیالت  و  نهادها  فشار  دولت،  رویکرد 
رسانه های  بر  مذهبی  و  شبه نظامی  گروه های  جمله 

همگانی است.
تصمیم  هم  رسانه ای  آزادی  بر  نظارت  مؤسسه 
تلویزیون  مورد  در  عراق  رسانه های  بر  نظارت  هیأت 
الحره را »عجوالنه و غیرقانونی« توصیف کرده و گفته 
که  است  اخیر  سال  پنج  طی  نخستین بار  این  که  است 
چنین  با  عراقی  رسانه  یک  فعالیت  تعلیق  به  تصمیم 

سرعتی اتخاذ و اجرا شده است.



  MAIL/PD/NCB/W/293/98 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
اعمار دیوار احاطه  باقیمانده پروژه  تا در پروسه داوطلبی پروژه کار  دعوت می نماید 
فارم مالداری بینی حصار اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و 
یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت 
مطابق  را  خویش  آفرهای  آورده،  بدست   WWW.NPA.gov.Af ملی  تدارکات  اداره 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر 
اعالن الی ۰۷ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری 
اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی 

قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )۳۰۰،۰۰۰( سه صدهزار افغانی بوده و جلسه 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست 

تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

سـتاره جـوان بوروسـیا دورتموند بـه احتمال 
لیـگ  در  حضـور  و  تیـم  ایـن  از  خـود  جدایـی 

جزیـره و اللیـگا واکنـش نشـان داد.
بـه نقـل از BBC، جیـدون سـانچو را بایـد 
پدیـده دورتمونـد در دو فصـل اخیـر دانسـت که 
عملکـرد خیـره کننـده در ایـن تیـم داشـته اسـت.

سـن  سـال   19 تنهـا  جـوان  بازیکـن  ایـن 
دارد امـا بـه چهـره ای کلیـدی و تاثیـر گـذار در 
از  قبـل  اسـت. سـانچو  تبدیـل شـده  دورتمونـد 
تیـم جوانـان  در  سـال  دو  دورتمونـد  بـه  آمـدن 
منچسـتر سـیتی بـازی کـرد و سـه بازی هـم برای 
تیـم بزرگسـاالن ایـن باشـگاه بـه میدان رفـت اما 
چـون جایـی در تیـم پرسـتاره گواردیوال نداشـت 

تصمیـم گرفـت کـه راهـی دورتمونـد شـود.
درخشـش سـانچو در دورتمونـد باعث شـده 
تـا تیم هـای لیـگ جزیره به ویژه منچسـتر سـیتی 

پیشـنهادهای وسوسـه انگیزی بـه او بدهند.
سـانچو دربـاره احتمـال بازگشـت خـود بـه 
لیـگ برتـر انگلیـس گفـت: کسـی نمـی دانـد کـه 
در آینـده چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد بـا ایـن حال 
بایـد تاکیـد کنـم کـه مشـکلی بـرای حضـور در 
لیـگ برتـر انگلیس یـا رقابت هـای اللیـگا ندارم.

او ادامـه داد: هـر لیگـی رقابـت خـاص خود 
لیـگ  کـه  داننـد  مـی  همـه  داشـت.  خواهـد  را 
جزیـره از رقابتـی تریـن لیـگ هـای جهان اسـت 
و هـر بازیکنـی دوسـت دارد در آن بـازی کنـد.

سـانچو دربـاره توهین نژادپرسـتی بـه لوکاکو 
در سـری A هـم گفـت: بایـد چنیـن رفتارهـای 
دوسـت  بازیکنـی  هیـچ  شـود.  متوقـف  زشـتی 
نـدارد کـه در چنیـن شـرایطی قـرار بگیـرد. بـه 
نظـرم طـول نمـی کشـد کـه عشـق بـه فوتبـال از 
بیـن مـی رود و چنیـن رفتارهایی باعث می شـود 
بازیکـن اعتمـاد به نفـس خود را از  دسـت بدهد 
چـرا کـه او از خـود مـی پرسـد کـه چـرا بایـد 

فوتبـال بـازی کنـد؟

چراغ سبز پدیده دورتموند 
به لیگ جزیره و اللیگا

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
آفات  بیولوژیکی  ادویه  آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک  وزارت زراعت، 
MAIL/ARTf/NHLP/NCB- نمبر  کود  تحت  وزارت  این   NHLP پروژه  ضرورت 

HC-go-2019-13 را به شرکت محترم برادران قربان خیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد 
دارای جواز نمبر ۰۱۰۱-۲۲۲۷ به قیمت مجموعی مبلغ ۵۱۹۹۶۲۰ )پنج میلیون و یک صد و 

نود و نه هزار و شش صد و بیست( افغانی اعطا نماید. 
اعتراض  می توانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

آیا سال ۲۰۲۰ سال جدایی نیمار از PSG است؟
سال آینده قیمت نیمار را فیفا تعیین می کند

اللیگا در آخرین روز نقل و انتقاالت

در  نیمار  شدن  ماندگار  با 
انتقال  عدم  و  ژرمن  سن  پاری 
اسپانیایی  بارسا، رسانه های  به  او 
نیمار  می گویند سال آینده قیمت 
نه  شد  تعیین خواهد  فیفا  توسط 

.PSG
یافتن  پایان  با  شب  دوشنبه 
اروپا  انتقاالت  و  نقل  مهلت 
ستاره  نیمار  که  شد  مشخص 
و  کش  از  بعد   PSG برزیلی 
در  سرانجام  فراوان  قوس های 
است.  شده  ماندگار  باشگاه  این 
با  می گوید  دپورتیوو  موندو  اما 
بند   PSG با  نیمار  قرارداد  اینکه 
با  که  فیفا  قوانین  اما  ندارد  فسخ 

در آخرین روز نقل و انتقاالت تابستانی 
15 قرارداد در اللیگا به امضا رسید.

به نقل از آس، نقل و انتقاالت تابستانی 
2019 که در آن نام های بزرگی مانند نیمار 
و  بارسلونا  و  می شد  شنیده  پوگبا  پل  و 
رئال مادرید به دنبال جذبشان بودند بدون 
هیچ جابجایی بزرگی به پایان رسید. اللیگا 
رکورد یک میلیارد و ۳00 میلیون یورو را 
قرارداد   15 پایانی  روز  در  رساند.  ثبت  به 
امضا شد که سویا بیش از دیگر تیم ها فعال 
بود. این تیم با چیچاریتوی ۳1 ساله قرارداد 
این فصل  بتواند در  لوپتگی  تا یولن  بست 
ببرد. عالوه  از مهاجم گلزن مکزیکی بهره 
خیرونا  از  قرضی  دروازه بان  بونو،  این  بر 
جانشین سرخیو ریکو شد که به پاری سن 
سیمون  به  جابجایی  دیگر  پیوست.  ژرمن 
پیوست.  آتالنتا  به  که  داشت  تعلق  کیایر 
تابستانی  انتقاالت  نقل و  تیم مونچی  برای 
 15 چون  می شد  محسوب  عظیمی  تحول 

بازیکن جدید به سویا پیوستند.

را  ناواس  کیلور  جدایی  مادرید  رئال 
اعالم کرد. دروازه بان کاستاریکایی به پاری 
با  قرارداد سه ساله  او  پیوست.  سن ژرمن 
تیم پاریسی بست و در مقابل مادرید برای 
پر کردن جای خالی این دروازه بان با آرئوال 
دروازه بان  کرد.  امضا  قرضی  قراردادی 
پیش  او  دارد.  شناخت  اللیگا  از  فرانسوی 
از این در ویارئال بازی می کرد. سفیدپوشان 
خرید  با  را  خود  میانی  خط  می خواستند 
د  فن  اریکسن،  پوگبا،  همچون  بازیکنانی 
بیک و برونو فرناندس تقویت کنند که در 

این امر ناکام ماندند.
انتقاالت  و  نقل  حالی  در  بارسلونا 
ژرمن  سن  پاری  که  رساند  پایان  به  را 
و  کرد  رد  نیمار  برای  را  پیشنهاد  آخرین 
مهمترین  نپذیرفت.  هیچ جابجایی صورت 
آنتوان  اناری ها  آبی  تابستانی  تقویت 
با خرید  از طرفی سلتاویگو  بود.  گریزمان 

بازیکنان وضع  از  هدف حمایت 
سال  می دهد  امکان  او  به  شده 
آینده با پرداخت مبلغی نزدیک به 
1۷0 میلیون یورو PSG را ترک 
جلب  به  نیازی  اینکه  بدون  کند 

رضایت این باشگاه داشته باشد.
قانون  این  می گوید  موندو 
بازیکنانی وضع  از  برای حمایت 
شده که دست کم سه سال در یک 
این  باشگاه عضویت دارند و در 
با باشگاه  مدت قرارداد اولیه شان 

را تمدید نکرده اند.
به  آینده  تابستان  نیمار 
"دوره  عنوان  به  آن  از  فیفا  آنچه 
می کند  یاد  محافظت شده" 

فصل  سه  دوره  این  می رسد. 
از  کدام  هر  و  است  سال  سه  یا 
بازیکن  برسد  راه  از  زودتر  آنها 
استفاده  قانون  این  از  می تواند 
مدت،  این  از  بعد  اگر  کند. 
با  خود  اولیه  قرارداد  بازیکنی 
باشد،  نکرده  تمدید  را  باشگاه 
با  می تواند  فیفا  قانون  اساس  بر 
پرداخت مبلغی به عنوان غرامت، 
باشگاه را ترک کند و دیگر نیازی 
به جلب رضایت باشگاه نخواهد 

داشت.
اساس  بر  غرامت  این  مقدار 
تعیین می شود که توسط  فرمولی 
موندو  است.  شده  تنظیم  فیفا 

نیمار  برنامه های  مدیر  می گوید 
فیفا صحبت هایی  با  باره  این  در 
تابستان  که  می داند  و  داده  انجام 
چیزی  باید  نیمار  آینده  سال 
به  یورو  میلیون   1۷0 حدود 
را  آزادی اش  تا  بپردازد   PSG

بدست بیاورد.
آینده  سال  ترتیب،  این  به 
نیمار  قیمت  تابستان 2020  یعنی 
و  شد  خواهد  تعیین  فیفا  توسط 
این  ژرمن.  سن  پاری  باشگاه  نه 
است  خوبی  خبر  بارسلونا  برای 
و به نظر می رسد مدیران بارسا از 
اینکه ستاره برزیلی را سال آینده 

در تیم شان ببینند راضی هستند.

قرضی رافینیا هوادارانش را خوشحال کرد.
ختافه که در لیگ اروپا حضور دارد با 
دو بازیکن قرضی قرارداد امضا کرد. کندی 
را از چلسی جذب کرد و با جیسون بازیکن 

والنسیا قرارداد امضا کرد.
والنسیا برای پیچینی مصدوم جایگزین 
ساله   20 بازیکن  کوریا  تیری  و  کرد  پیدا 
این  قرارداد  کرد.  جذب  را  اسپورتینگ 
پنج  و  یورو  میلیون   12 ارزش  به  بازیکن 
ساله است. مارسلینو در رابطه با رودریگو 
یک نفس راحت کشید. او می تواند در این 
ببرد.  بهره  اسپانیایی  مهاجم  از  هم  فصل 
امضای  دنبال  به  اتلتیکومادرید  باشگاه 

قرارداد با این بازیکن بود.
اللیگا  در  حاضر  تیم   20 از  تیم   10
یکی  نداشتند.  آخر  روز  در  هیچ جابجایی 
آنخل کورئا  بود که  مادرید  اتلتیکو  آنها  از 
به صورت  کالینیچ  و  بفروشد  نتوانست  را 
در جذب  همچنین  پیوست.  رم  به  قرضی 

رودریگو ناکام ماند.
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۵- بندامیر تفریح می آیی، بیا! دو ساعت تفریح می کنی، دو روز تفریح می کنی، 
میل خودت است؛ اما چرا سر ما منت می گذاری؟ می خواهی بگویی که لیاقت 
شما همین قدر است که من در نزدیکی ولسوالی شما به تفریح آمده بودم؟ 
۶- بندامیر همین حاال هم یکی از مهم ترین جاهای تفریحی افغانستان و جهان 
است، نمی خواهد زیبایی و اهمیت خدادادی یک جای را به پای خودت بنویسی. 
در پنج سال گذشته حتا یک نهال در اطراف این بندهای زیبا غرس نشد.

و بندهای آب گردان ما کار می کردی تا مجبور 
نمی شدی این قدر گزاف بگویی.

چمن  سروی  از  بعد  امیدواریم   -12
یکاولنگ، با سند جعلی عبدالرحمانی به جان 

ما آمده دعوای ملکیت نکنی.
هم  را  جاغوری  ولسوالی  قبال   -1۳
وعده هایی داده بودی، نام گذاری یکاولنگ به 
وعده هاست،  همان  از  خاص،  ولسوالی  نام 

می دانیم.
موجود  آزادی  که  گفته ای   -14
مگر  من؟  برادر  آزادی  کدام  ماست.  افتخار 
زیر  را  مردم  ما  بامیان  در  تو  پی پی اس های 

مشت و لگد نگرفته بودند؟
15- خواسته ای که فاجعه قرن 19 را از 
می خواهی جا  کنی، چرا؟  دور  تاریخ  صفحه 

برای فجایع جدید باز شود؟
کرده ای  تعریف  هزاره  نو  نسل  از   -16
شایستگی  و  تعلیم  و  ابتکار  نسل  گفته ای  و 
را  کانکور  برای همین  که هست،  بلی  است. 
ناکام  نمره   ۳1۳ با  ما  تا  کردی؟  سهمیه بندی 
نمره   124 با  خودت  برادرزاده های  و  بمانیم 
کهنه  نسل  می خواهی  چرا  شوند؟  کامیاب 
هزاره را نسل ناشایست معرفی کنی؟ از سرور 

دانش خجالت نمی کشی؟!
جناب رییس صاحب جمهور! چه کسی 
مثل  همه  ما  کنی  فکر  داده  اجازه  شما  به 
را  گفتی  تو  هرچه  و  هستیم  دوم ات  معاون 
بیخی  نه  باور می کنیم؟! کون فرانس ویدیویی 
که اشرف فرانس حضوری هم برگزار کنی، تو 
رییس جمهور عصبی هستی و ما زندانیان قرن.

غنی،  اشرف  جل آلت مآب  آن که  از  بعد 
جمعی  با  کشور  »منتخب«  رییس جمهور 
یکاولنگ  ولسوالی  کوچکان  و  بزرگان  از 
دفتر  و  داد  انجام  تصویری  گفت وگوی 
نکات  ریاست جمهوری  دوم  معاونیت  مقام 
ارزشمند سخنان آقای غنی را لیست کرده با 
بقیه مردم شریک کرد، جمعی دیگری از مردم 
با  تصویری  صحبت  از  که  یکاولنگ  شریف 
با خواندن  بودند،  محروم شده  رییس جمهور 
نکات ارزشمند سخنان آقای غنی در صفحات 
سرور  آقای  دفتر  ریاست  به  منتهی  فیسبوک 
دانش، از آقای محمداشرف غنی، رییس جمهور 
»منتخب« طی یک لیست شماره واال تقدیر به 
عمل آورده که ذیال بدون کم وکاست خدمت 

شما قرار داده می شود:
بسم اهلل الرحیم!

جل آلت مآب رییس جمهور؛
قانون پوه محترم استاد دانش،

گذشته  سال   1۸ در  یکاولنگ  مردم  ما 
گاه گاهی  فقط  بودیم.  شده  فراموش  کلی  به 
را  ما  می گرفت،  احوال  ما  از  خدازده  اکبری 

از  یکی  هم  حاال  همین  بندامیر   -6
افغانستان و جهان  تفریحی  مهم ترین جاهای 
است، نمی خواهد زیبایی و اهمیت خدادادی 
یک جای را به پای خودت بنویسی. در پنج 
این  اطراف  در  نهال  یک  حتا  گذشته  سال 
بندهای زیبا غرس نشد. بگذار شما را از این 

ناحیه قضاوت کنیم.
محل  روی  که  خواسته ای  ما  از   -۷
توافق  به  صنعتی  شهر  یک  تهداب گذاری 
برسیم تا تو اجازه ی ایجاد این شهر را بدهی، 
ممنونیم، دستت درد نکند! شهر صنعتی به برق 
از  را  آن  قبال  شما  که  دارد  نیاز  باال  ولتاژ  با 
روی بامیان گرفته اید. خانه ی هرچه ظالم است 

ویران شود.
در  را  بامیان  معادن  که  زده ای  بلوف   -۸
باور  اول  داده ای،  قرار  برنامه هایت  اولویت 
نمی کنیم، بعد اگر باور هم کنیم، شرط می زنیم 
به  می سپاری  انحصاری  را  معادن  این  که 
برادران و بچه های کاکا و خاله ی خودت. پایان 
روز بامیان خالی می شود و جیب بستگان شما 

پر. چه به ما می رسد، غیر از خرکاری؟
9- گفته ای بعد از پیروزی طی شش ماه 
کار  بامیان  برای  پنج ساله  نقشه ی  یک  روی 
گروگان  را  یکاولنگ  مردم  تنها  پس  می کنی. 
بامیانی ها  نمی گیری، بلکه دوست داری تمام 

را گروگان بگیری. 
10- شما شاید بتوانید یکی از دیوارهای 
زندان جغرافیایی مناطق مرکزی را بشکنید، اما 
خبر شدیم که ما را خط مقدم جنگ می سازید. 
11- کاش در پنج سال گذشته روی سرک 

عیسا قلندر 

لیست تقدیر مردم یکاولنگ از اشرف غنی | طنز

قوی تر است بخدا.
در  مذهبی  وحدت  می گویید  شما   -2
چه  اما  آباد!  خانه ات  است،  نمونه  افغانستان 
یکاولنگ  مردم  محرومیت  و  رنج  به  ربطی 
دارد؟ فکر می کنی با گفتن این حرف، درختان 

ما میوه ی بیش تر می دهد؟ 
که  می زدی  چیغ  هم  قبل  دفعه   -۳
اما در  نیست.  برتر  افغان دیگر  از  افغان  هیچ 
حکومت شما یک عده از کل افغانستان برتر 
معصوم  واضح اش  نمونه ی  هستند.  و  بوده 

استانکزی است. 
در  ساعت   12 انتقال  دوران  در   -4
یکاولنگ بودی، اما در پنج سال گذشته یک بار 
هم به یادت نیامدیم. ما تو را گرامی داشتیم، 
چه می دانستیم که بسیار َخپَک خدازده هستی.

5- بندامیر تفریح می آیی، بیا! دو ساعت 
میل  می کنی،  تفریح  روز  دو  می کنی،  تفریح 
خودت است؛ اما چرا سر ما منت می گذاری؟ 
همین قدر  شما  لیاقت  که  بگویی  می خواهی 
است که من در نزدیکی ولسوالی شما به تفریح 

آمده بودم؟ 

بازی می داد و باز غیب می شد، والسالم! دیگر 
کسی سراغ ما را نمی گرفت. بنابراین ما مردم 
بودیم.  تشویش  دچار  به شدت  ناحیه  این  از 
و  غنی  اشرف  خانه ی شما  کریم  اما خداوند 
به  بار  این  آباد داشته باشد که  سرور زوار را 
یاد یکاولنگ افتاده اید و با بزرگان و کوچکان 
ما از راه ویدیو کون فرانس تماس برقرار کرده 
و گپ زده اید. هرچند یک جمع بزرگ مردم 
محروم  کون فرانس  ویدیو  این  از  یکاولنگ 
گرمی  به  را  دانش  آقای  دست  اما  شدند، 
را  زحمت کش  جوان  چند  که  می فشاریم 
استخدام کرده تا گپ های رییس جمهور را به 
ما برساند. ما نکات مهم این ویدیو کون فرانس 
از  را خواندیم و الزم دیدیم طی یک لیست 
شما تقدیر کنیم. ُخب، این لست تقدیر ماست:
مردم  توقع  رییس جمهور  جناب   -1
یکاولنگ از شما این است که ظلم طالبان باالی 
اشکالی  کردید  هم  فراموش  اگر  را  یکاولنگ 
خودتان  ظلم  کنید  تالش  جایش  به  ندارد، 
را  پنج سال گذشته  در  یکاولنگ  مردم  باالی 
فراموش نکنید. جنس روی شما از چرم هم 


