
شرکت های هوایی داخلی 
را دریابید

در  داخلی  هوایی  شرکت های 
آستانه ی ورشکستگی قرار گرفته اند. این  
اشتباه حکومت  سیاست  پیامد  وضعیت 
وحدت ملی و دو دور حکومت پیشین 
اقتصاد  و  از صنعت  عرصه حمایت  در 
از صنعت  این که حمایت  با  است.  ملی 
داخل  در  سرمایه گذاری  و  داخلی 
شعارهای  صدر  در  همواره  افغانستان 
در  اما  بوده،  وحدت  ملی  حکومت 
روزنامه  است.  نشده  انجام  کاری  عمل 
گزارشی  در  قبل  چندی  روز  اطالعات 
تحقیقی نشان داد که افغانستان در شرایط 
نامناسب و بدون تحلیل وضعیت بازار، 
با امارات  موافقت نامه ی »آسمان باز« را 
سهمیه ی  موافقت نامه ی  و  عربی  متحده 
غیرمحدود را با کشور ترکیه امضا کرده 
هوایی  شرکت های  »شدیدا  که  است 
با  بیش ترشان  متضرر کرده و  را  داخلی 
این که  با  شده اند.«  روبه رو  ورشکستی 
این موافقت نامه در زمان حکومت آقای 
کرزی و براساس مصلحت سیاسی امضا 
ملی  حکومت  وحدت  اما  بود،  شده 
بارهای  و  داد  ادامه  را  این وضعیت  نیز 
هوایی  شرکت های  صدای  و  اعتراض 
داخلی را نشنیده گرفت. در حال حاضر 

شرکت های...

۲

سرنوشت انتخابات در دست شرکت درملوک؛ 
ابهام در مورد آغاز بازشماری آرا 

و 137 هزار رای قرنطین شده

زندگی مخفی ببرک کارمل 
در جنگلی در چکسلواکی

دمپینگ شرکت های هوایی خارجی؛ 
کام ایر دو روز پس از اولین پرواز 

به کویت شاکی است

رهبری  به  دولت ساز  تیم  پیش  روز  چند 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  غنی  محمداشرف 
انتخابات  نتایج  خواست که در مورد تأخیر اعالم 
مستقل  کمیسیون  دهد.  توضیح  ریاست جمهوری 

انتخابات امروز در این مورد توضیح داده است:
به  درود  با  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 
شهدای  مخصوصا  افغانستان،  شهدای  روح 

خون خون کفن کمیسیون مستقل انتخابات و...

به  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
است  داده  دستور  کشور  والیات  امنیتی  مسئوالن 
جمع آوری  برابر  در  که  کسانی  و  زورمندان  با  تا 
به گونه ی  می کنند،  ایجاد  مانع  ملی  درآمد  عواید/ 

جدی و قانونی برخورد کنند.
گفته  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
است که آقای غنی دیروز )دوشنبه، 13 عقرب( در 

یک ویدیوکنفرانس با مسئوالن امنیتی و...

سه روز پیش )یازدهم عقرب( نخستین پرواز مستقیم 
شد.  انجام  کویت  کشور  به  کام ایر  داخلی  هوایی  شرکت 
اما  یابد.  ادامه  بار  هفته  یک  در هر  پرواز ها  این  است  قرار 
به  رسمی  نامه ای  در  کام ایر  هوایی  مسئوالن شرکت   اکنون 
اداره هوانوردی ملکی از تالش های شماری از شرکت های 

خارجی برای متوقف کردن این پرواز ها شکایت کرده اند. 
داخلی  هوایی  شرکت  سوی  از  که  رسمی  نامه ای  در 
کام ایر به اداره  ی هوانوردی ملکی فرستاده شده، آمده است 
با انجام نخستین پرواز مستقیم این شرکت از کابل به کویت، 
شرکت های خارجی به گونه ی آنی بهای تکت های شان را در 
این مسیر برخالف قوانین و اصول پایین آورده است؛ طوری 
دالر  تکت شرکت های خارجی 252  بهای  این  از  پیش  که 

بوده، اما اکنون به 209 دالر رسانده اند...

افغانستان  کمونیستی  رژیم   1979-1978 زمستان  در 
گروهی از آدم کش های حرفه ای را مأمور کرد تا ببرک کارمل، 

سفیر افغانستان در چکسلواکی را پیدا و به قتل برسانند. 
مخفیانه  امروز(  چک  )جمهوری  چکسلواکی  مقامات 
در  دورافتاده ای  شکار  کلبه  به  را  خانواده اش  و  کارمل 
جنگل های انبوه در امتداد مرز با آلمان شرقی منتقل و پنهان 
در  پنهانی  را  کارمل یک سال  کردند. خانواده ی ششنفره ی 
از   StB یا  »امنیت دولت«  آن کلبه زندگی کردند. سازمان 
کارمل و خانواده اش محافظت می کرد. مقامات چکسلواکی 
به  را  خانواده اش  و  کارمل  آدم کش ها،  گمراه کردن  برای 
آسایشگاهی در یک روستای کوهستانی دوردست و سپس 
ارتش شوروی  اختیار  در  زمانی  که  متروکه  ویالی  یک  به 

قرار داشت، منتقل کردند.
حدود 370 صفحه پرونده های مخفی...

شرکت  توسط  بیومتریک شده  آرای  تصفیه ی  از  پس 
هزاران  آرای  بازشماری  روزها  همین  بود  قرار  درملوک، 
اما  شود،  آغاز  دارد،  ضرورت  بازشماری  به  محلی  که 
سرنوشت 137 هزار رای قرنطین شده توسط درملوک، معلوم 
نشده و این مسأله زمان آغاز بازشماری آرا را نیز در هاله ای 

از ابهام قرار داده است.
روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخن گویان  از  یکی 
انتخابات در  بود کمیسیون  به اطالعات روز گفته  یک شنبه 
پایان روز یک شنبه در مورد آغاز بازشماری آرا و تعداد دقیق 
تا  اما  می گیرد،  تصمیم  شوند،  بازشماری  باید  که  محالتی  
کنون کمیسیون در این مورد تصمیم نگرفته است و معلوم 

نیست که روند بازشماری آرا چه زمانی آغاز خواهد شد.
تا حاال شمار محالتی که...

توضیحات کمیسیون 
مستقل انتخابات | طنز

غنی به مسئوالن والیات: 
با کسی که مانع جمع آوری عواید 

ملی است، برخورد کنید
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سه شنبه  ۱۴ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۴۱

آمار نگران کننده بارسلونا 
در این فصل اللیگا

در  صدرنشینی  وجود  با  بارسلونا 
اللیگا آمار نگران کننده ای را به ثبت 

رسانده است...

حمایت پوچتینو از سون 
با وجود تکل خطرناک

سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
که  است  معتقد  تاتنهام،  آرجانتینی 

خطای سون هیونگ مین...

ترمپ تهدید 
به قطع کمک های فدرال 

به کالیفرنیا کرد
ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
رییس جمهور امریکا در یک مرافعه 

تویتری با فرماندار کالیفرنیا...

با  لبنانی  معترضان  روز:  اطالعات 
مسدود کردن خیابان ها و جاده های 

بیروت و دیگر مناطق این...

موج تازه ی اعتراض ها 
در لبنان با بسته شدن 

دوباره ی جاده ها
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۷

۶

۶
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ثبات و همگرایی: 

کمیسیون انتخابات 
حدود 3۰۰ هزار رای را باطل کند



براساس اطالعات مسئوالن 
بنابر  کام ایر  هوایی  شرکت 
ناسالم  مدیریت  و  پالیسی 
از  حمایت  نبود  و  حکومت 
داخلی،  هوایی  شرکت های 
بازار  درصد   95 اکنون 
پرمنفعت هوایی را با اعمال 
این گونه سیاست ها در اختیار 
که  گفت  پیمان  آقای  دارد. 
عملی  گام  هیچ  کنون  تا 
شرکت های  از  حمایت  در 
هوایی داخلی از سوی اداره 
برداشته  ملکی  هوانوردی 

نشده است. 

صفحه ویـژه جـوانان

سه شنبه  1۴ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴1گزارش خبرهای داخلیسه شنبه  1۴ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴1

بخش  رییس  اخالقی،  رحمن  نور  روز:  اطالعات 
و  »ثبات  تیم  انتخاباتی  ستاد  تقلب  با  مبارزه  و  نظارت 
همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل در یک نشست خبری 
هزار   300 حدود  باید  انتخابات  کمیسیون  که  کرد  اعالم 

رای را باطل و بی اعتبار اعالم کند.
او در صفحه ی رسمی فیسبوک خود نیز نوشته است: 
»چهار مورد مشکل ساز مبتنی بر استراتژی بردن انتخابات 
و  قانون  بر  مبتنی  و  شد  شناسایی  خوبی  به  دوم  دور  به 
نشست  در  هم  مورد،  چهار  هر  انتخابات  طرزالعمل های 
خبری امروز و هم در جلسه دیروز با کمیسیون مسستقل 
انتخابات شریک ساخته شد. به توکل خدا این چهار مورد 
می شود،  نامعتبر  و  باطله  رای   300000 حدود  شامل  که 

فرصت وارد دور شدن ندارد.«
آقای اخالقی که دیروز )دوشنبه، 13 عقرب( در یک 
نشست خبری تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« در کابل 

دستگاه   700 حدود  که  گفت  همچنان  می کرد،  صحبت 
از  اخالقی  آقای  است.  مفقود  بیومتریک  کارت حافظه  و 
به تشخیص و  رابطه  در  که  انتخابات خواست  کمیسیون 

ابطال این آرا جدی اقدام کند.
او افزود که مطابق به فیصله کمیسیون انتخابات، آرای 
داده  تشخیص  »جی پی اس«  توسط  که  ساحه ی  از  خارج 

می شود، باید مشخص و باطل اعالم می شد.
به گفته ی او، کمیسیون انتخابات تا کنون در این باره 
موقف خود را روشن نکرده است. او خواستار روشن شدن 
موقف کمیسیون در این باره شد و گفت که آرای تقلبی 

باید باطل شود.
این عضو ارشد تیم »ثبات و همگرایی« همچنان گفت 
که کمیسیون انتخابات از مجموع آرای اعالم شده، در مورد 
137 هزار و 630 رأی وضاحت نداده و مشخص نیست 
که  افزود  او  است.  وارد سیستم شده  آرا چگونه  این  که 

»از  را  آرا  این  طرزالعمل  مطابق  باید  انتخابات  کمیسیون 
دور خارج کند«.

او گفت: »روند تشخیص عکس تکراری با استندرد 
پایین صورت می گیرد که باید مطابق استندرد جهانی عیار 
دور  از  باید  تقلبی  آرای  اخالقی،  آقای  گفته ی  به  شود.« 
اعتماد  مورد  افراد  نظر  زیر  آرا  بازشماری  روند  و  خارج 
دست  تخطی  و  تقلب  در  که  »کسانی  و  بگیرد  صورت 

داشته اند به سارنوالی )دادستانی( معرفی شوند«.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال جاری 
برگزار شد. هرچند قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات در 
27 میزان و نتایج نهایی نیز در 16 عقرب اعالم شود، اما 
کمیسیون انتخابات اعالم نتایج ابتدایی را تا 23 عقرب و 

اعالم نتایج نهایی را تا 15 قوس به تأخیر انداخت.
دلیل این تأخیر نیز مشکالت فنی و تأمین شفافیت در 

انتخابات عنوان شده بود.

ثبات و همگرایی: 
کمیسیون انتخابات حدود ۳۰۰ هزار رای را باطل کند

اعتراض شدید وزارت خارجه به احضار سفیر افغانستان در پاکستان
سفیر  احضار  که  آنچه  به  واکنش  در  افغانستان  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
این  نادرست  پاکستان )آی.اس.آی( و رفتار  نظامی  از سوی سازمان اطالعاتی  افغانستان 

نظامیان با او خوانده، شدیدا اعتراض و ابراز نگرانی کرده است.
در اعالمیه ی این وزارت که شام دیروز )دوشنبه، 13 عقرب( منتشر شده، آمده است 
که این اقدام پاکستان خالف »موازین و عرف دیپلماتیک« است. در اعالمیه از حکومت 
پاکستان خواسته شده که روابط دیپلماتیک خود با افغانستان را در روشنایی و مطابقت با 

کنوانسیون های بین المللی و عرف پذیرفته شده ی دیپلماتیک تنظیم کند.
وزارت خارجه کشور در ادامه همچنان وعده داده است که ادعای نگرانی های امنیتی 

از جانب پاکستان را که منجر به بسته شدن بخش قنسولی سفارت آن کشور در کابل شده 
است، به گونه ی جدی بررسی می کند.

به نقل از اعالمیه، دولت افغانستان متعهد به تأمین مصئونیت دیپلمات های پاکستان و 
دیگر سفارت خانه ها در کابل است.

امنیتی  به دالیل  پاکستان اعالم کرده است که  این در حالی است که اخیرا سفارت 
بخش قنسولی این سفارت در کابل را تا اطالع بعدی مسدود کرده است .

وزارت خارجه پاکستان نیز در اعالمیه ای درباره ی امنیت دیپلمات هایش در کابل و 
سایر نمایندگی های پاکستان در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

دمپینگ شرکت های هوایی خارجی؛ 
کام ایر دو روز پس از اولین پرواز به کویت شاکی است

در  را  »دمپنگ«  سیاست  خارجی  هوایی 
افغانستان پیاده می کنند و این وضعیت ادامه 
داخلی  هوایی  شرکت های  اتحادیه  دارد. 
این  ادامه ی  که  کرده  اعالم  صراحت  به 
وضعیت به سقوط شرکت های هوایی داخلی 

می انجامد.
یک روز پس از انتشار گزارش تحقیقی 
اقتصادی  عالی  شورای  روز،  اطالعات 
شرکت های  تقویت  و  حمایت  »موضوع 
و  داده  قرار  بحث  مورد  را  داخلی«  هوایی 
هوانوردی  مستقل  اداره  تا  بود  کرده  فیصله 
مارکیت  وضعیت  هفته  دو  مدت  در  ملکی 
را  افغانستان  داخلی  هوایی  شرکت های  و 
ارزیابی کند. این تصمیم هیچ گاه عملی نشد 
و پرواز چهارم شرکت هوایی فالی دبی به 
کار  این  می شود  گفته  شد.  انجام  افغانستان 
شده  انجام  سیاسی  فشارهای  نتیجه ی  در 
آن  در  هوانوردی  اداره  از  باالتر  رده های  و 
دخیل بوده است. برخورد سیاسی با صنعت 
داخلی اشتباه است. این کار می تواند وضعیت 
افغانستان را از این هم بدتر  صنعت هوایی 
شرکت  هفت  بدین سو   2001 سال  از  کند. 
هوایی غیر دولتی در کشور آغاز به کار کرده، 
ولی از این میان تنها شرکت کام ایر تا کنون 
فعالیت دارد و سایر شرکت ها پروازهای شان 
را متوقف کرده اند. شرکت هوایی آریانا نیز 
یک شرکت دولتی است که روزگار مناسبی 

ندارد و امکان ورشکستگی آن وجود دارد. 
اراده ای  حکومت  که  می رسد  به نظر 
داخلی  هوایی  از شرکت های  حمایت  برای 
ندارد. شرکت های هوایی داخلی ماه ها است 
که تالش می کنند حکومت را وادار کنند تا 
اجازه  پرواز شرکت فالی دبی  به چهارمین 
ندهد، اما حکومت صدای شرکت های هوایی 
داخلی نشنید و پرواز چهارم فالی دبی در 
کابل نشست. برخورد شرکت های خارجی با 
شرکت های هوایی داخلی مبتنی بر سیاست 
دمپینگ است، هرباری که شرکت های داخلی 
خواسته در راستای توسعه صنعت هوایی پا 
فراتر بگذارند، سیاست دمپینگ شرکت های 
هوایی خارجی مانع آن شده است. تازه ترین 
مورد آن آغاز پرواز شرکت هوایی کام ایر میان 
پروازهای  آغاز  با  که  است.  کویت   - کابل 
شرکت های  کویت   - کابل  میان  مستقیم 
به  دست  عربی  متحده ی  امارات  هوایی 
سیاست دمپینگ زد و قیمت تکت های شان را 
بدون در نظر گرفتن نرخ های معین به اندازه ی 
با  شرکت ها  این  اما  داد،  کاهش  »نامناسب« 
از  پرواز  یعنی  آزادی ششم  از حق  استفاده 
کابل به سایر کشورها جبران مافات می کند، 
داخلی  هوایی  شرکت های  برای  درحالی که 
براساس  بنابراین،  ندارد.  وجود  امکان  این 
سیاست »آسمان باز« اکنون شرکت های فالی 
دبی و امارات بازار افغانستان را قبضه کرده 
و کمر شرکت های افغانی را شکسته است. 
بدون شک ادامه ی این سیاست جلو پیشرفت 
شرکت های داخلی را گرفته و آنان را در برابر 
شرکت های هوایی قدرتمند خارجی با ضرر 
مالی بیش تری روبه رو می کند که در نهایت 

سرنوشت آن نابودی و ورشکستگی است. 
دود این سیاست اشتباه حکومت مستقیم 
به چشم مردم می رود. وقتی که شرکت های 
هر  بین المللی  رقابت های  در  داخلی  هوایی 
پروازهای  از  آن  را  ببینند،  مالی  زیان  روز 
قیمت  اکنون  کرد.  خواهد  جبران  داخلی 
تکت پروازهای داخلی در افغانستان بیش از 
هر کشوری دیگری است. هفته پیش مردم 
کاهش  خواهان  کمپین  یک  راه اندازی  با 
قیمت تکت های داخلی شدند. مردم به دلیل 
زمینی  شاهراه های  در  فزاینده  امنی های  نا 

ناگزیرند هوایی سفر کنند. 
و  صنعت  با  نباید  حکومت 
و  اشتباه  برخورد  داخلی  سرمایه گذاری های 
آمیخته با بازی سیاسی انجام دهد. حکومت 
در قبال سیاست آسمان باز تجدید نظر کند. 
این توافق نامه یک توافق سیاسی و مصلحتی 
است، توجیه ندارد که ادامه پیدا کند. حکومت 
مسئولیت دارد شرکت های هوایی داخلی در 
برابر سیاست دمپینگ شرکت های قدرت مند 
هوایی خارجی حمایت کند و بازار صنعت 
درست  سیاست  یک  بر  را  کشور  هوایی 
از یک طرف شرکت های  تا  استوار کند که 
هوایی داخلی از ورطه سقوط نجات یابند و 
از سوی دیگر قیمت تکت های هوایی داخلی 

کاهش پیدا کند. 
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شهر دبی را به شرکت  هوایی کام ایر نداده است. 
تنها شرکت هوایی دولتی آریانا هر هفته  اکنون 

یک پرواز به دبی دارد. 
در این نامه آمده است: »اگر بهای تکت های 
دبی  مسیر  در  را  خارجی  هوایی  شرکت های 
مشاهده کرده باشید، بلندتر از حق آزادی ششم 
ترافیک در مسیر مربوطه است. این خود مثل یک 
نوع انتقام گیری در برابر شرکت های هوایی داخلی 

است.«
شرکت   مطبوعاتی  مسئول  پیمان  نجیب 
این  که  گفت  روز  اطالعات  به  کام ایر  هوایی 
کار شرکت های خارجی در مورد پرواز مستقیم 
این  »دمپینک«  سیاست  ادامه ی  کویت،   - کابل 
شرکت ها به هدف ورشکست شدن شرکت های 
در  سیاست  این  گفت  او  است.  داخلی  هوایی 
مورد سایر کشورها مانند عربستان و... نیز عملی 

شده و باعث شده است که بازار هوایی داخلی را 
متضرر کند. 

خارجی  شرکت های  که  گفت  پیمان  آقای 
مستقیم  پرواز  تکت   پایین  فروش   به  زمانی  تا 
شرکت های  که  می دهند  ادامه  کویت   - کابل 
باشند  داشته  پرواز  مسیر  آن  در  نتوانند  داخلی 
در  دمپینگ  این سیاست   « و ورشکست شوند: 
شده  عملی  عربستان  مثل  کشورها  سایر  مورد 
 50 را  داخلی  هوایی  شرکت های  پروازهای  و 
درصد کاهش داده که در عموم باعث ورشکستی 

شرکت های داخلی شده است.« 
اداره  کام ایر  هوایی  شرکت  مسئوالن 
به  رسیدگی  در  ناتوانی  به  را  ملکی  هوانوردی 
این گونه تخطی ها متهم می کنند و می گویند این 
اداره با وجود برخی از تالش هایش در حمایت 
را  هوایی  بازار  است  نتوانسته  داخلی،  بخش  از 

کنترل کند. 

بگیرید.  را  بی بندوبارها  این  جلو  شود،  اعالم 
می کنند.  را هک  ما  سرور  و  ما  سایت  روز  هر 
کل چیز گدود می شود و ما مجبوریم یک عالم 
وقت بگذاریم و دوباره ترتیب کنیم. مثال ساده 
می گوییم، موبایل تان را دست یگان اُشتک بدهید، 
یک ساعت بعد بیایید و ببینید که کل شماره های 
ویدیوهای  و  عکس ها  کرده،  پاک  را  تماس تان 
پیدا  حالی  چه  کرده،  حذف  را  ضروری تان 
که  دارید  الزم  وقت  دیگر  هفته  چند  می کنید؟ 

شماره های تان را پس به دست بیاورید؟ 
مشکل چهارم در انتخابات ریاست جمهوری 

هوایی  هوایی  شرکت  مطبوعاتی  مسئول 
اداره  تالش های  برخی  از  آنان  که  گفت  کام ایر 
هوانوردی ملکی در آزادسازی شرکت های هوایی 
و  اروپایی  کشورهای  سیاه  فهرست  از  داخلی 
کشورها  از  شماری  به  مستقیم  پروازهای  آغاز 
مانند کویت استقبال می کند. اما به گفته ی او در 
عموم این اداره نتوانسته است از سیاست دمپینگ 
پالیسی های  و  جلوگیری  خارجی  شرکت های 
مبتنی بر منافع ملی را در بازار هوایی تطبیق کند. 
هوایی  مسئوالن شرکت  اطالعات  براساس 
ناسالم حکومت  مدیریت  و  پالیسی  بنابر  کام ایر 
داخلی،  هوایی  شرکت های  از  حمایت  نبود  و 
اکنون 95 درصد بازار پرمنفعت هوایی را با اعمال 
پیمان  آقای  دارد.  اختیار  در  سیاست ها  این گونه 
حمایت  در  عملی  گام  هیچ  کنون  تا  که  گفت 
اداره  سوی  از  داخلی  هوایی  شرکت های  از 
هوانوردی ملکی برداشته نشده است. او گفت از 
این اداره می خواهد که جدای از تعدیل و تطبیق 
پالیسی های بزرگ مانند موافقت نامه ی »آسمان باز« 
براساس منافع ملی، دست کم از سیاست »دمپینگ« 

شرکت های هوایی خارجی باید جلوگیری کند. 
اداره  سخن گوی  رحیمی،  محمدقاسم 
هوانوردی ملکی در پیام صوتی که به اطالعات 
روز فرستاده، گفته است که این اداره نشستی را 
با حضور نمایندگان شرکت های هوایی داخلی و 
خارجی روز سه شنبه )14 عقرب( برگزار خواهند 
کرد. او گفته است که در این نشست روی بهای 
معیارهای  خارجی  و  داخلی  پروازهای  تکت  
آن  از  تعیین خواهد شد که در صورت تخلف 

شرکت ها مجازات خواهند شد. 
شرکت  مستقیم  پرواز  نخستین  انجام  با 
به  ملکی  هوانوردی  اداره  کام ایر،  داخلی  هوایی 
پرواز  است که شروع  از رسانه ها گفته  شماری 
مستقیم به کویت با استقبال شهروندان افغانستان 
ساکن کویت همراه بوده و این می تواند تأثیرهای 
باشد  داشته  افغانستان  اقتصاد  رشد  در  مثبت 
کند.  فراهم  نیز  را  کاری  جدید  فرصت های  و 
می کند  تالش  که  است  گفته  داره  این  همچنان 
کشورهای  سایر  به  مستقیم  پروازهای  زمینه ی 

منطقه و جهان نیز فراهم شود. 
ترکیه،  به  کام ایر  هوایی  شرکت  اکنون 
برخی  و  تاجیکستان  ازبکستان،  هند،  عربستان، 
 2001 سال  از  دارد.  پرواز  دیگر  کشورهای 
در  غیردولتی  هوایی  شرکت  هفت  این سو  به 
شرکت  تنها  اما  کرده،  به کار  آغاز  افغانستان 
شرکت ها  سایر  و  دارد  فعالیت  کنون  تا  کام ایر 

پروازهای شان را متوقف کرده اند. 

صیب  رییس  جناب  که  همان طوری  امسال، 
که  است  این  است،  جریان  در  هم  جمهور 
تیم های دیگر چشم تیز کرده و بسیاری از موارد 
تا  نمی توانیم  ما  مثال  نادیده گرفت.  نمی توان  را 
یک  نتیجه ی  نکرده ایم،  فراهم  را  آن ها  قناعت 
والیت را مشخص کرده و اعالم نماییم که فالن 
والیت این قدر رای داشت و این قدرش از فالن 
تیم است. بی شعورها یک رقم دقیق است که موی 

در خمیر نمی مانند.
مشکل پنجم صداها و ویدیوهایی است که 
در شبکه های اجتماعی درز کرده/می کند. از برای 
خدا، شما زن و مرد، پیر و جوان، چپ و راست 
شبکه های  و  رسانه ها  در  ویدیوی تان  و  صدا 
صداهایی.  چه  آن هم  می شود؛  بیرون  اجتماعی 
شده  که  هم  دروغ  از  آرا  »دفعتا  می گوید  یکی 
دیگری  کنید«،  اعالم  بلند  مرکزوار  و  والیت وار 
و  داشتیم  یوناما  در  که  جلسه ای  »در  می گوید 
مستقل  کمیسیون  بر  حمله   که  کردیم  فیصله 
انتخابات را هر طور شده، باید رد کنیم و برای 
آن دلیل بسازیم«، دیگری می گوید »از برای خدا 
یگان باسواد را در تلویزیون ها روان کنید که کل 
می گوید  دیگری  نکند«،  افشا  را  خراب کاری ها 
»همین لحظه از کمیسیون انتخابات تماس داشتیم 
که 60 هزار رای ما را باطل کرده«. این چه حال 
است؟ نه برای خود آبرو ماندید نه برای ما. ما 
وظیفه گفته به شما اطالع رسانی می کنیم، اما شما 
چیغ می زنید که آرای تقلبی فالن فالن والیات ما 
باطل شد و باید جلو باطل شدن آرای تقلبی فالن 
فالن والیت را هر طور شده بگیریم. ای رقمی 

خو نمی شود. 
از  بیش تر  است.  برق  ششم  مشکل 
فوکل پاینت های شما در رفت وآمد است. درست 
است که کمیسیون پاوربانک زیاد دارد، اما چاره 
برق ما با این پاوربانک ها نمی شود. پیشنهاد کردیم 
که برای کمیسیون چندتا پاورتانک بخرید، شما 

قبول نکردید. 
این هم چند مشکل که خدمت شما توضیح 

دادیم، امیدواریم درک کنید و زیاد شّله نشوید.

سه روز پیش )یازدهم عقرب( نخستین پرواز 
کشور  به  کام ایر  داخلی  هوایی  شرکت  مستقیم 
کویت انجام شد. قرار است این پرواز ها در هر 
هفته  یک بار ادامه یابد. اما اکنون مسئوالن شرکت  
هوایی کام ایر در نامه ای رسمی به اداره هوانوردی 
شرکت های  از  شماری  تالش های  از  ملکی 
خارجی برای متوقف کردن این پرواز ها شکایت 

کرده اند. 
در نامه ای رسمی که از سوی شرکت هوایی 
داخلی کام ایر به اداره  ی هوانوردی ملکی فرستاده 
شده، آمده است با انجام نخستین پرواز مستقیم 
شرکت های  کویت،  به  کابل  از  شرکت  این 
را  تکت های شان  بهای  آنی  به گونه ی  خارجی 
پایین  اصول  و  قوانین  برخالف  مسیر  این  در 
آورده است؛ طوری که پیش از این بهای تکت 
شرکت های خارجی 252 دالر بوده، اما اکنون به 

رهبری  به  دولت ساز  تیم  پیش  روز  چند 
محمداشرف غنی از کمیسیون مستقل انتخابات 
خواست که در مورد تأخیر اعالم نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری توضیح دهد. کمیسیون مستقل 

انتخابات امروز در این مورد توضیح داده است:
به  درود  با  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 
شهدای  مخصوصا  افغانستان،  شهدای  روح 
با  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  خون خون کفن 
سالم خدمت مردم شریف افغانستان! همان طور 
که همه می دانید کمیسیون مستقل انتخابات فعال 
در  این که  است،  مستقل  و  بی طرف  نهاد  یک 
گذشته این نهاد بی طرف بوده یا بی شرف، به ما 
مربوط نمی شود. ما دوست داشتیم نتایج انتخابات 
را به موقع اعالم کنیم، اما چندین مشکل باعث شد 
که نتوانیم به عهد خویش وفا کنیم و خبر داریم 
که خداوند )ج( بی وفایان در قرآن عظیم چگونه 

بد گفته است. 
است  سازمان یافته ای  تقلب  مشکل  اولین 
وقتی  داده.  انجام  محترم  تیم های  از  بعضی  که 
به  نباید  شما  سازمان یافته،  تقلب  می گوییم 
سناریوی امرخیل و گوسفندانش فکر کنید. بلکه 
این بار داستان پیچیده تر است. کافی ست از هر ده 
دستگاه بیومتریک یکی آن را چک کنید، می بینید 
بیومتریک  انگشتان دست  به جای  که چیزهایی 
شده که عقل جن هم به آن نمی رسد. ما که مکلف 
هستیم تمامی دستگاه های بیومتریک را چک کنیم. 
حاال خودت تصور کن که ما هرچند دقیقه بعد 
ما  توضیحات  از  یکی  بنابراین  می کنیم.  هنگ 
این است که کم تر تقلب می کردید تا ما زودتر 
می توانستیم به تقلب های شما رسیدگی کرده و 
نتایج را اعالم کنیم. همچنان اگر می خواهید که 
اعالم نتایج از این هم طوالنی تر نشود، به لحاظ 
خدا و قرآن مجیدش کم تر در کار ما مداخله کنید، 
کم تر سر ما فشار بیارید، از ما نخواهید روی سیاه 

تان را ریمل کرده به مردم سفید نشان بدهیم. 
هوا  هر چه  است.  هوا  دوم سردی  مشکل 
سردتر می شود نگرانی های ما نیز بیش تر می شود، 
به  حمله  آماده ی  لحظه  هر  منافق  تا  چند  چرا 

209 دالر رسانده اند. 
همچنان در این نامه آمده است که براساس 
اصول هوانوردی بهای تکت شرکت های هوایی 
خارجی در این مسیر نباید کم تر از 250 دالر باشد. 
همچنین اضافه شده در مسیرهای که شرکت های 
به  نباید  دارند،  مستقیم  پرواز  داخلی  هوایی 
ششم  آزادی  خارجی»حق  هوایی  شرکت های 

ترافیک« داده شود. 
سیاست  از  خارجی  هوایی  شرکت های 
امارات  شرکت های  می کند.  استفاده  دمپینگ 
مسیر  در  را  تکت  بهای  حالی  در  عربی  متحده 
کابل - کویت کم کرده که در مسیر کابل - دبی 

افزایش داده است. 
این در حالی است که اداره هوانوردی ملکی 
امارات  این سو  به  سال  سه  از  که  کرده  اعالم 
متحده ی عربی، اجازه ی نشست به فرودگاه اصلی 

حق  در  تا  است  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دستگاه های بیومتریک و سرور ما تجاوز کنند و 
بهانه را بیندازند به گردن سردی هوا و عسکرهای 
محافظ. مردم ممکن با این بهانه ها قانع شوند و 
بگویند خیر است عسکرهای بیچاره هم جان داره. 
اما کمیسیون مستقل انتخابات می فهمد که گپ 
کجاست. خودتان وقتی چهارتا راکت می آید در 
صحن ارگ منفجر می شود، تا یک هفته از طرف 

شب در میدان هوایی بگرام خواب می شوید. 
وزیر  از  سایبری  حمالت  سوم  مشکل 
زودتر  نتایج  می خواهید  اگر  است.  اکبرخان 

توضیحات کمیسیون مستقل انتخابات
عیسا قلندر 

اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
غنی به مسئوالن امنیتی والیات کشور دستور 
در  که  کسانی  و  زورمندان  با  تا  است  داده 
مانع  ملی  درآمد  عواید/  جمع آوری  برابر 
قانونی  و  جدی  به گونه ی  می کنند،  ایجاد 

برخورد کنند.
اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
گفته است که آقای غنی دیروز )دوشنبه، 13 
مسئوالن  با  ویدیوکنفرانس  یک  در  عقرب( 
مورد  در  کشور  والیت   34 والیان  و  امنیتی 
عواید/  جمع آوری  روند  به  بیش تر  توجه 

درآمد ملی صحبت کرده است.
آقای غنی همچنان به مسئوالن امنیتی و 
است  داده  هدایت  والیان  همچنان  و  دفاعی 
ملی  درآمد  عواید/  جمع آوری  به منظور  که 
فعالیت ها  باالی  به موقع  و  قانونی  به صورت 
و شفافیت گمرکات توجه و نظارت شان را 
فراهم کردن  به  همچنان  غنی  دهند.  افزایش 
تأکید  داخلی  ملی  درآمد  عواید/  از  بودجه 
به  رسیدن  برای  که  است  گفته  و  کرده 
در  درآمد  عواید/  جمع آوری  خودکفایی، 

اولیت کاری حکومت قرار دارد.

غنی  از  نقل  به  ارگ  اعالمیه ی  در 
مقابل  در  نمی تواند  کسی  »هیچ  است:  آمده 
واقع  مانع  گمرکات  در  عواید  جمع آوری 

شود و این یک وجیبه ی ملی است.«
ظرفیت های  غنی،  آقای  گفته ی  به 
حکومت در بخش  جمع آوری عواید/ درآمد 
است،  یافته  افزایش  بودجه  ساخت  و  ملی 
اما به خاطر تقویت هرچه بیشتر این بخش ها، 
»باید برنامه های منظم و سیستماتیک ترتیب 

و تطبیق گردد«.
وزارت  اخیرا  که  است  حالی  در  این 

عواید/  جمع آوری  میزان  از  گزارشی  مالیه 
نشان  که  است  کرده  منتشر  را  ملی  درآمد 
میلیارد   160 مالی  جاری  سال  در  می دهد 
افغانی عواید/ درآمد جمع آوری شده است. 

آمار  این  وزارت،  این  آمار  براساس 
مقایسه  افزایش در  نشان دهنده ی 10 درصد 
خورشیدی(   1397( گذشته  مالی  سال  به 
که  است  داده  توضیح  مالیه  وزارت  است. 
میلیارد   66 افغانی،  میلیارد   160 مجموع  از 
میلیارد   94 و  گمرکات  بخش  از  آن  افغانی 
دیگر آن از بخش درآمد به دست آمده است. 

غنی به مسئوالن والیات: 
با کسی که مانع جمع آوری عواید ملی است، برخورد کنید

مسئوالن  هرات:   – روز  اطالعات 
نمایندگی وزارت امور خارجه در والیت 
و  اداری  کارهای  که  می گویند  هرات 
در  ترکیه  قنسول گری  دفتر  ایجاد  رسمی 
است  قرار  و  رسیده  پایان  به  والیت  این 
به زودی فعالیت های این قنسول گری رسما 

آغاز شود.
نمایندگی  رییس  آزادانی،  امین اهلل 
وزارت خارجه در هرات دیروز )دوشنبه، 
در  خبری  نشست  یک  در  عقرب(   13

ایجاد  با  همزمان  که  گفت  هرات  شهر 
دفتر قنسول گری ترکیه، پروازهای مستقیم 
هوایی  میدان  از  نیز  استانبول   – هرات 
آقای  شد.  خواهد  آغاز  هرات  بین المللی 
دیپلماتیک  روابط  ترکیه  که  افزود  آزادنی 
هزاران  ساالنه  و  دارد  افغانستان  با  خوبی 
تجارت،  به منظور  هرات  ساکنان  از  نفر 

درمان و تفریح به آن کشور سفر می کنند.
از سویی هم مقام های محلی در هرات 
نیز از پیشرفت کار ایجاد دفتر قنسول گری 

ترکیه در این والیت خبر می دهند. جیالنی 
فرهاد، سخن گوی والی هرات به روزنامه 
اطالعات روز گفت که تمام کارهای اداری 
و  رسیده  پایان  به  قنسول گری  این  ایجاد 
تنها تثبیت مکان دفتر باقی مانده است که 
این مکان نیز به زودی مشخص خواهد شد.
شورای  عضو  صالحی،  عبدالرحیم 
ایجاد  از  استقبال  نیز ضمن  والیتی هرات 
قنسول گری ترکیه در شهر هرات، می گوید 
شهروندان  قنسول گری،  این  ایجاد  با  که 

هرات مجبور به اتالف وقت برای سفر به 
نخواهند  زیاد  هزنیه های  پرداخت  و  کابل 

بود.
در  هرات  در  ترکیه  قنسول گری 
حال  در  که  شود  فعال  است  قرار  حالی 
حاضر قنسول گری کشورهای هند، ایران، 
هرات  والیت  در  پاکستان  و  ترکمنستان 
از  نفر  صدها  روز  همه  که  دارد  فعالیت 
ویزا  اخذ  به منظور  والیت  این  شهروندان 

به آنان مراجعه می کنند.

قنسول گری ترکیه به زودی در هرات فعال می شود

لیاقت الیق

acaa.gov

کشـور اسـت کـه گـروه طالبـان در بخش هایـی آن از جملـه 
مرکـز و ولسـوالی دهنه غـوری این والیت حضـور و فعالیت 

گسـترده دارد. 
ایـن والیـت اخیرا شـاهد انفجار ماین های کنـار جاده ای 
نیـز بوده اسـت که اغلبـا از غیرنظامیـان قربانی گرفته اسـت. 
در آخریـن مـورد روز شـنبه هفته جـاری نیز در یـک انفجار 
مایـن جاسازی شـده در مقابـل فرماندهی پولیـس این والیت 

14 نفـر زخمی شـده بودند.

اطالعـات روز: منابـع امنیتی در والیت بغـالن می گویند 
کـه در نتیجـه انفجـار یـک مایـن جاسـازی شـده در منطقـه 
دندشـهاب الدین از مربوطـات شـهر پل خمـری، مرکـز ایـن 
والیـت 8 عضـو یـک فامیـل کشـته و 8 نفـر دیگـر زخمـی 

شـده اند.
جاویـد بشـارت، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس بغالن 
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی 
سـاعت 9:00 صبح دیروز )دوشـنبه، 13 عقرب( در روسـتای 

آقـای بشـارت  داده اسـت.  »آکاخـان« دندشـهاب الدین رخ 
همچنـان گفـت که در میـان کشته شـدگان این رویـداد چهار 
کـودک، دو زن و دو مـرد شـامل اند. بـه گفتـه ی او، در میـان 

زخمیـان ایـن رویـداد نیز کـودکان شـامل اند.
سـخن گوی پولیـس بغالن افـزود که این ماین از سـوی 
طالبان جاسـازی شـده بوده اسـت. گـروه طالبان امـا تا کنون 

در ایـن باره چیزی نگفته اسـت.
والیـت بغـالن یکـی از والیت هـای ناامـن در شـمال 

۸ عضو یک خانواده در انفجار یک ماین در بغالن کشته شدند

جرایم  اتهام  به  را  نفر  هزار  دو  گذشته  ماه  هفت  جریان  در 
مختلف از بخش های مختلف این والیت بازداشت کرده است.

اطالعات روز – هرات: مقام های محلی در والیت هرات 
سوی  از  آدم ربا   20 اخیر  ماه  یک  جریان  در  که  می گویند 

نیروهای امنیت ملی در این والیت بازداشت شده اند.
)دوشنبه،  دیروز  هرات  والی  فرهاد، سخن گوی  جیالنی 
افراد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  عقرب(   13
شهروندان هرات را پس از اختطاف به مخفی گاه های شان در 

ولسوالی های گلران و انجیل انتقال می دادند.
آقای فرهاد همچنان گفت که از نزد افراد بازداشت شده 
بیش از یک میلیون و 200 هزار افغانی، هفت عراده موتر و 
افتاده  امنیت ملی  مقداری سالح و مهمات به دست نیروهای 

است.
 80 که  است  مدعی  همچنان  هرات  والی  سخن گوی 
درصد جرایم در این والیت کشف و از آن جلوگیری می شود.
در همین حال شورای والیتی هرات از افزایش آدم رایی و 
ناامنی در این والیت ابراز نگرانی می کند. وکیل احمد کرخی، 
مسئول کمیته امنیتی شورای والیتی هرات به روزنامه اطالعات 
روز گفت که نیاز است نیروهای کشفی و امنیتی برای تأمین 

امنیت جان و مال مردم بیشتر تالش کنند.
مقام های محلی در هرات در حالی از بازداشت 20 آدم ربا 
خبر داده اند که چندی پیش پولیس هرات اعالم کرده بود که 

در یک ماه اخیر ۲۰ آدم ربا در هرات بازداشت شده اند

تقلب  مشکل  اولین 
که  است  سازمان یافته ای 
محترم  تیم های  از  بعضی 
انجام داده. وقتی می گوییم 
شما  سازمان یافته،  تقلب 
نباید به سناریوی امرخیل و 
گوسفندانش فکر کنید. بلکه 
پیچیده تر  داستان  این بار 
ده  هر  از  کافی ست  است. 
دستگاه بیومتریک یکی آن 
که  می بینید  کنید،  چک  را 
چیزهایی به جای انگشتان 
که  شده  بیومتریک  دست 
عقل جن هم به آن نمی رسد.
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انتخابات  بنیاد  از  ناصری زاده  ناصر 
صحبت  در  )تیفا(  افغانستان  شفاف 
فعال  که  می گوید  روز  اطالعات  با 
سرنوشت انتخابات در دست شرکت 
اختیار  از  و  داد  قرار  درملوک  آلمانی 
تنها  که  انتخابات  کمیسیون مستقل 
است،  زمینه  این  در  مسئول  نهاد 
خارج است. به گفته ی او، فعال پروسه 
خارج  انتخابات  کمیسیون  دست  از 
است، درحالی که طبق ماده 156 قانون 
یگانه  انتخابات  کمیسیون  اساسی، 

مرجع برگزاری انتخابات است

کمونیستی  رژیم   1979-1978 زمستان  در 
مأمور  را  حرفه ای  آدم کش های  از  گروهی  افغانستان 
کرد تا ببرک کارمل، سفیر افغانستان در چکسلواکی را 

پیدا و به قتل برسانند. 
امروز(  چک  )جمهوری  چکسلواکی  مقامات 
شکار  کلبه   به  را  خانواده اش  و  کارمل  مخفیانه 
دورافتاده ای در جنگل های انبوه در امتداد مرز با آلمان 
شش نفره ی  خانواده ی  کردند.  پنهان  و  منتقل  شرقی 
کارمل یک سال را پنهانی در آن کلبه زندگی کردند. 
سازمان »امنیت دولت« یا StB از کارمل و خانواده اش 
محافظت می کرد. مقامات چکسلواکی برای گمراه کردن 
آدم کش ها، کارمل و خانواده اش را به آسایشگاهی در 
یک  به  سپس  و  دوردست  کوهستانی  روستای  یک 
ویالی متروکه که زمانی در اختیار ارتش شوروی قرار 

داشت، منتقل کردند.
سازمان  مخفی  پرونده های  صفحه   370 حدود 
امنیت دولت که اخیرا توسط دولت چک از طبقه بندی 
محرمانه خارج شده است، حاوی این اطالعات است. 
این اسناد برای نخستین بار جزئیاتی از زندگی مخفی 
را  دراماتیکی  رویدادهای  و  چکسلواکی  در  کارمل 
که قبل از به قدرت رسیدن وی در افغانستان رخ داد، 

آشکار می کند.
کارمل پس از ترک چکسلواکی و اندکی پس از 
حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در دسامبر 
کارمل  شد.  منصوب  رییس جمهور  به عنوان   ،1979
توسط  افغانستان  فاجعه بار  اشغال  دهه  یک  طول  در 
حمله ی  از  پس  کرد.  سال حکومت  هفت  شوروی، 
شوروی و ده سال اشغال افغانستان، این کشور به کام 

دهه های جنگ و منازعه فرو رفت.
»دست گیری و اعدام احتمالی«

سفیر  به عنوان  کارمل  وقتی   1978 جوالی  در 
جدید افغانستان وارد »پراگ« پایتخت چکسلواکی شد، 
صعودش به قدرت بعید به نظر می رسید. چند ماه قبل 
از آن کمونیست ها در افغانستان قدرت را طی کودتایی 
خونین به دست گرفته بودند. کارمل به عنوان یکی از 
به حیث  افغانستان«،  رهبران »حزب دموکراتیک خلق 
معاون رهبر انتخاب شد. با این حال، دیری نگذشته بود 
که درگیری بین دو جناح رقیب حزب، یعنی خلق و 

پرچم، آغاز شد.
خلق  جناح  از  تره کی  نورمحمد  رییس جمهور 
کرد.  آغاز  را  کارمل  رهبری  به  پرچمی های  تصفیه 
زندانی  در حالی  آن ها  و حامیان  پرچم  صدها عضو 
یا اعدام شدند که رهبرشان به عنوان سفیر به خارج از 

کشور فرستاده شده بود.
کارمل اندکی پس از ورود به پراگ نقشه ی کودتا 
علیه تره کی را کشید، اما این طرح افشا شد. در اوایل 
ماه سپتامبر کارمل برکنار و به او دستور داده شد به 
افغانستان بازگردد. با این حال او از ترس جانش حاضر 

نشد به کشورش برگردد.
این جا بود که سازمان امنیت دولت چکسلواکی 
در  و  داد  قرار  نظر«  تحت  »افراد  دسته  در  را  کارمل 
تالش محافظت از وی برآمد. در یکی از پرونده های ماه 
سپتامبر سال 1978 سازمان امنیت دولت آمده است: »او 
)کارمل( می گوید که در معرض خطر دست گیرشدن 
مقامات  از  می خواهد  و  دارد  قرار  احتمالی  اعدام  و 

چکسلواکی درخواست پناهندگی سیاسی کند.«
درخواست پناهندگی کارمل مقامات چکسلواکی 
آن زمان  در  پراگ  داد.  قرار  دشواری  موقعیت  در  را 
خواستار  تره کی  می کرد.  حمایت  تره کی  دولت  از 
اتهام  به  افغانستان،  به  کارمل  استرداد  و  دست گیری 

تالش برای کودتا بود.
»دوسان اسپسیل«، معاون وزیر خارجه چکسلواکی 
با دیپلماتی از سفارت اتحاد جماهیر شوروی که در 
اسنادِ اخیرا منتشرشده از وی به عنوان »نوویکوف« نام 
برده شده، ارتباط برقرار کرد. براساس پرونده سازمان 
امنیت دولت از ماه سپتامبر 1978، اسپسیل به مقامات 
موضع  بداند  است  »مایل  او  که  می گوید  شوروی 

مسکو« در مورد کارمل چیست.
ظاهرا با چراغ سبز مسکو، مقامات چکسلواکی به 

کارمل و خانواده ی وی پناهندگی می دهند. 
»کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی« در 
نامه ای به سفارت چکسلواکی در کابل این تصمیم را 
با گفتن این دروغ که کارمل »از مشکالت قلبی رنج 
می برد و نیاز به درمان طوالنی مدت دارد« توجیه کرد. 
در ادامه این نامه آمده است: »ما نتوانستیم درخواست 

کارمل را رد کنیم.«
به  دولتش  تصمیم  از  چکسلواکی  سفیر  وقتی 
طبق  افغانستان،  رییس جمهور  می دهد،  خبر  تره کی 
تلگرافی که سفیر به پراگ فرستاده، می گوید: »بیماری 
کارمل ساختگی است و او باید بازگردانده شود چون 

حکم دست گیری وی صادر شده است.«
»حذف فیزیکی«

در اواخر ماه سپتامبر، مقامات چکسلواکی کارمل، 
کلبه  شکار  به  مخفیانه  را  فرزند وی  و چهار  همسر 
دورافتاده ای در خارج روستای »سیندلووا« در نزدیکی 
کوهستان  جنگل های  بین  در  و  »کراسلیتسه«  شهر 

»ارتس« منتقل کردند.
در  را  کارمل  جان  حفظ  دولت،  امنیت  سازمان 
اولویت خود قرار داد و به مأمورین خود دستور داد 

در سال 1968 است، به فارسی ترجمه کند. زلیار به 
کارمل،  همسر  محبوبه،  که  بود  گفته  پراودا  روزنامه 

بیش تر از همسرش در اماکن عمومی ظاهر می شد.
روزنامه ی پراودا به نقل از زلیار نوشته است: »در 
آن زمان، او )محبوبه( 44 ساله بود. از او به عنوان زنی 
زیبا یاد می شود. او یک دستیار زن ناشناخته داشت. 

آن ها معموال برای خرید بیرون می رفتند.«
»ریچارد کافکا«، یکی از انجنیران سابق کارخانه 
در   2012 سال  در  شخصی اش  وبالگ  در  آلومینیوم 
آسایشگاه  در  آن ها  اقامت  و  کارمل  خانواده ی  مورد 
در  که  کارخانه  کارگران  که  نوشته  او  است.   نوشته 
این آسایشگاه معالجه می شدند »غریبه های مرموز«ی 
را به یاد دارند که »در چند اتاق« آسایشگاه در طبقه 
باال اقامت داشتند. آن ها »یک زن، دو مرد و سه کودک« 

بودند.
بین سایر  آزادانه در  »بچه ها  نوشته است:  کافکا 
می شد  آن زمان  در  می کردند.  رفت وآمد  مهمانان 
به  ]خانواده[  پسر  با  را  منسجمی  کامال  گفت وگوی 
تیره ی شان  نسبتا  چهره ی  داد.  انجام  اسلواکی  زبان 
او  می نمود.«  غریبه  را  آن ها 
کارگران  که  است  نوشته 
یا  »نام  آن که  بدون  کارخانه 
هویت« بزرگ ساالن خانواده ی 
کارمل را بدانند، به آسایشگاه 

رفت وآمد داشتند.
اوگاسووا«،  »مارگیتا 
آسایشگاهی  سابق  کارمند 
آن  در  کارمل  خانواده ی  که 
اقامت داشت، می گوید: »آن ها 
و  خوب  بسیار  خانواده ای 
اوگاسووا  بودند.«  متواضعی 
روزنامه  با  گفت وگویی  در 
 Novy Cas اسلواکی 
است:  گفته   2017 سال  در 
که  گفت  من  به  »]کارمل[ 
کشورش  مردم  می کند  آرزو 
]مانند  مناسبی  زندگی  بتوانند 
چکسلواکی[  مردم  زندگی 
داشته باشند، کودکان بتوانند به 
مکتب بروند و اقتصاد ]افغانستان[ رشد کند. محبوبه، 
همسر وی، نیز زن بسیار خوبی بود و مانند ]کارمل[ 
تحصیل کرده بود. او اغلب نگران به نظر می رسید زیرا 

نمی دانست چه اتفاقی برای شان می افتد.«
»هرجا که شما بخواهید«

در  هفته  سه  فقط  بود  قرار  کارمل  خانواده ی 
پول  کارمل  بود.  ماه گذشته  اما سه  بمانند  آسایشگاه 

تمام کرده بود و می خواست حرکت کند.
بلندپایه ی  مقام  یک  به  نامه ای  او  اپریل،  ماه  در 
از  آن  در  و  نوشت  چکسلواکی  کمونیست  حزب 
تمایلش به بازگشت به »پراگ طالیی« گفت تا بتواند با 
»رفقای« پرچمی خود برای »اطالعات و مشوره، مکاتبه 
و گاهی اوقات مالقات با آن ها در این جا یا خارج از 

کشور« ارتباط داشته باشد.
کمیته  به  دیگری  نامه ی  کارمل  زمان  همان  در 
مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نیز 

شرکت  توسط  بیومتریک شده  آرای  تصفیه ی  از  پس 
هزاران  آرای  بازشماری  روزها  همین  بود  قرار  درملوک، 
اما  شود،  آغاز  دارد،  ضرورت  بازشماری  به  محلی  که 
سرنوشت 137 هزار رای قرنطین شده توسط درملوک، معلوم 
نشده و این مسأله زمان آغاز بازشماری آرا را نیز در هاله ای 

از ابهام قرار داده است.
روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخن گویان  از  یکی 
انتخابات در  بود کمیسیون  اطالعات روز گفته  به  یک شنبه 
پایان روز یک شنبه در مورد آغاز بازشماری آرا و تعداد دقیق 
تا  اما  می گیرد،  تصمیم  شوند،  بازشماری  باید  که  محالتی  
کنون کمیسیون در این مورد تصمیم نگرفته است و معلوم 

نیست که روند بازشماری آرا چه زمانی آغاز خواهد شد.
تا حاال شمار محالتی که به بازشماری می رود، مشخص 
نیست. کمیسیون های والیتی کمیسیون رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی فیصله کرده اند تا یک هزار و 844 محل رای دهی در 
10 والیت بازشماری شوند. نهادهای ناظر می گویند افزون 
به این تعداد محل، با توجه به تفاوت بلند چندصدهزاری در 
بیومتریک نشده، ممکن هزاران  و  بیومتریک شده  آرای  ارقام 

محل به بازشماری برود.
مستقل  کمیسیون  در  ناظر  نهادهای  ناظران  از  شماری 
بازشماری  تا کنون معلوم نیست که  انتخابات می گویند که 
رای  هزار   137 سرنوشت  و  می شود  آغاز  وقت  چه 
بنیاد  از  ناصری زاده  ناصر  نیست.  مشخص  نیز  قرنطین شده 
اطالعات  با  صحبت  در  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات 
روز می گوید روند بازشماری آرا به دلیل معلوم نشدن سقف 
آرای بیومتریک شده معطل است و سه روز می شود که هیچ 

اطالعاتی در مورد پیشرفت کارها وجود ندارد.
به  یک شنبه شب  انتخابات  کمیسیون  او،  گفته ی  به 
ایمیل ارسال کرده که در مورد 137 هزار  شرکت درملوک 
سقف  تا  اما  بدهد،  بیش تر  توضیحات  قرنطین شده،  رای 
آرا  بازشماری  روند  نشود،  مشخص  بیومتریک شده  آرای 
آغاز نمی شود، اگر آغاز شود نیز بی معنا است: »سه- چهار 
دیجیتل  آرای  مقایسه  حال  در  کمیسیون  تخنیکی  تیم  نفر 
سنتر و دیتا سنتر هستند که بعد از آن معلوم می شود کدام 
محالت به بازشماری نیاز دارد. مقایسه روی سه موضوع دیتا 
سنتر، دیجیتل سنتر و گزارش شرکت درملوک از اطالعات 
اطالعات  این  تا  می شود.  انجام  رأی دهندگان  بیومتریک 

مقایسه نشود، رفتن به بازشماری بی معنا است.«
کرد  اعالم  عقرب   11 شنبه،  روز  انتخابات  کمیسیون 
میلیون و 929 هزار و  از مجموع یک  که شرکت درملوک 
بیومتریک شده، 86 هزار و 226 رای را بی اعتبار  333 رای 
کمیسیون  عضو  یک  اورنگ زیب،  است.  کرده  تشخیص 
از  نیز  بیومتریک شده  رای  هزار   137 که  گفت  انتخابات 
سوی این شرکت قرنطین شده است. به گفته ی او، به دلیل 
فرستادن فورم نتایج بدون درج معلومات و استفاده همزمان 
از دستگاه های اصلی و احتیاطی و ارسال معلومات هر دو به 
سرور مرکزی از سوی شرکت درملوک قرنطین شده است. 
ناصر ناصری زاده می گوید که این تعداد آرا به دلیلی قرنطین 
شده که مطابق به الیحه و میکانیزم به سرور مرکزی شرکت 
درملوک انتقال نیافته است: »هنوز چگونگی قرنطین شدن این 

تعداد آرا از سوی شرکت درملوک اطالعی وجود ندارد.«

گزارش اخیر خود به کمیسیون انتخابات آرای معتبر را یک 
میلیون و 843 هزار و 107 رای گفته و 86 هزار و 226 رای 
و  ارقام  تفاوت  نهادها،  این  گفته ی  به  کرد.  اعالم  بی اعتبار 
دالیل ناکافی در مورد 137 هزار رای قرنطین شده از سوی 
انتخاباتی  دسته های  میان  اختالف  ایجاد  باعث  شرکت  این 

شده است.
افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  از  ناصری زاده  ناصر 
)تیفا( در صحبت با اطالعات روز می گوید که فعال سرنوشت 
از  و  داد  قرار  درملوک  آلمانی  شرکت  دست  در  انتخابات 
در  مسئول  نهاد  تنها  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اختیار 
این زمینه است، خارج است. به گفته ی او، فعال پروسه از 
دست کمیسیون انتخابات خارج است، درحالی که طبق ماده 
156 قانون اساسی، کمیسیون انتخابات یگانه مرجع برگزاری 
انتخابات است: »در وضعیت فعلی انگشت اتهام و ابهام به 
تعریف  باید حداقل  می شود.  گرفته  درملوک  کمپنی  سمت 
مشخص از کارکردهای کمپنی درملوک وجود داشت باشد، 

در غیر آن در وضعیت ابهام آمیز پیش می رویم.«
همزمان برخی از دسته های انتخاباتی روند تصفیه آرای 
عنوان  ناتکمیل  را  درملوک  شرکت  توسط  بیومتریک شده 
تکمیل  آرا  تصفیه  روند  زمانی که  تا  دارند  تأکید  و  می کنند 
و آرای غیرمعیاری از دور خارج نشود، روند بازشماری آرا 

نباید آغاز گردد.
دسته ی انتخابات »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل 
عبداهلل می گوید که 137 هزار رای قرنطین شده، مبهم و باطل 

است.
نور رحمان اخالقی، مسئول فنی این دسته ی انتخاباتی 
روز دوشنبه در نشست خبری گفت که کمیسیون در مطابقت 
دور  از  را  رای  تعداد  این  طرزالعمل  و  انتخابات  قانون  با 
جلسه  یک  در  کمیسیون  با  را  قانونی  »موارد  کند:  خارج 
شریک کردیم. پاسخ نداشتند و گفتند که معلومات را در این 

زمینه جمع آوری در مورد آن تصمیم می گیریم.« 
ابطال  خواستار  انتخابات  دسته ی  این  این  به  افزون 
حدود 200 هزار رای دیگر نیز است. آقای اخالقی می گوید 
که حدود صدهزار رای خارج از زمان رای دهی، حدود 70 
از روی عکس و عدم تفکیک  از مجرای عکس  هزار رای 
نیز  پذیرفته شده  استندردهای  اساس  به  همسان  عکس های 
باطل شود. به گفته ی او، این تعداد آرا مطابق قانون نیست، 
در مورد آن توضیح روشن وجود ندارد و باید از دور خارج 

شود.
قرنطین  در  رای ای  هیچ  می گوید،  دولت ساز  تیم  اما 
نیست و 137 هزار رای که گفته می شود در قرنطین است 
اصولی،  ناصر  جمال  است.  شده  وارد  مرکزی  سرور  به 
صحبت  در  دولت ساز  تیم  فرهنگی-رسانه ای  کمیته  معاون 
کرده  بررسی  درملوک  شرکت  می گوید،  روز  اطالعات  با 
به  هستند.  پاک  آرای  رای،  هزار   137 که  داده  تشخیص  و 
به دنبال تخریب  ثبات و همگرایی  تیم  آقای اصولی  گفته ی 
»تیم  ببرد:  دوم  دور  به  را  انتخابات  که  می خواهد  و  است 
ثبات و همگرایی کدام مسایلی دارد که می خواهد غیرقانونی 
رای های که باطل نیست، بی  اعتبار قرار دهد. این وظیفه تیم 
ثبات و همگرایی نیست، وظیفه کمیسیون انتخابات است که 

کدام رای باطل است و کدام رای باطل نیست.«

تا امنیت کلبه را تأمین و کارمل را تحت نظر بگیرند.
در پرونده های سازمان امنیت دولت از ماه جنوری 
سال 1979 آمده است: »طبق اطالعات از کابل، سه نفر 
به چکسلواکی برای کشف محل اقامت کارمل و حذف 
فیزیکی وی اعزام شده اند. سفیر جدید افغانستان در 
پراگ نیز اطالعاتی در رابطه به این عملیات دریافت 
کرده و ]دولت کابل از او انتظار دارد[ تا حمایت مالی 

و سایر انواع کمک ها را فراهم کند.«
امکان  آدم کش ها  که  است  آمده  پرونده  این  در 
وارد  گردش گر«  یا  بازرگان  »دانشجو،  به عنوان  دارد 
چکسلواکی شوند. سازمان امنیت دولت به مأمورانش 
وظیفه داد تا تمام اتباع افغانستان مقیم چکسلواکی و 
نظارت  را تحت  این کشور  به  افغانستان  اتباع  ورود 
تقویت  را  کلبه  امنیتی  تدابیر  فورا  و  باشند  داشته 
کارمل و  این سازمان همچنین توصیه کرد که  کنند. 
خانواده اش به کوهستان »تاترا« در مرز با پولند منتقل 

شوند.
این سازمان همچنین عملیاتی را برای فریب دادن 

دولت تره کی و آدم کش ها انجام داد. 
کارت پستال  دو  تا  شد  داده  هدایت  کارمل  به 
از چکسلواکی خارج  او  بگوید که  بنویسد و در آن 
می شود. کارت  پستال ها با این هدف فرستاده شدند که 

چشم سفارت افغانستان به آن ها بیفتد.
کلبه،  در  اقامت شان  طول  در  کارمل  خانواده ی 
و  می رفتند  اطراف  جنگل های  به  پیاده روی  برای 
برای  آن ها  می کردند.  بازدید  مجاور  دریاچه های  از 
در  که   »Favorit Chateau« رستورانت  به  غذا 
نزدیکی کلبه واقع شده بود، می رفتند. این اطالعات در 

پرونده های سازمان امنیت دولت آمده است.
منطقه  جنگل بانان  رییس  جلینک«،  »جیری 
کراسلیتسه از خانواده ی کارمل مراقبت می کرد. جلینک 
عضو دیرینه حزب کمونیست بود. در پرونده ها آمده 
است که او اسکان کارمل و خانواده اش را با مقامات 

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترتیب داده بود. 
»سینک جلینک« به یاد دارد که چطور با پدرش 
کار می کرد و با کارمل و خانواده اش مالقات کرد. او 
به رادیو آزادی گفت که کارمل و خانواده اش »عادی« 
به »سبک  و  داشتند  رفتار عادی  به نظر می رسیدند و 
کارمل  سینک،  گفته  به  می پوشیدند.  لباس  اروپایی« 
»کت سیاه و کاله می پوشید« و اغلب پیاده روی می کرد. 
کلبه[  ]به  »پدرم هرازگاهی  آزادی گفت:  رادیو  به  او 
می رفت و از آن ها می پرسید که به چه نیاز دارند. سینک 
جلینک به  خاطر دارد که جنگل بانان زن گاهی اوقات 
برای خانواده ی کارمل آشپزی و تمیزکاری می کردند. 
او می گوید که کارمل در کلبه »تحت نظارت سازمان 
امنیت دولت« بود. او می گوید که کارمل مشکوک شده 
امنیت دولت »تلفن خانواده را شنود  بود که سازمان 

می کند.«
خروج از کلبه

در اواخر جنوری موقعیت کارمل فاش می شود. 
بودند.  شده  ره گیری  وی  تلفنی  تماس های  احتماال 
تا کلبه تخلیه شود.  امنیت دولت دستور داد  سازمان 
آن ها خانواده ی کارمل را به یک استراحت گاه آب گرم 
دامنه  در  واقع   »Sklene Teplice« روستای  در 
کوهستان »سیتوانیکا«، 600 کیلومتر دورتر از موقعیت 

دولت  امنیت  سازمان  دسامبر،  ماه  اواسط  در 
گزارش می دهد که مأمورانش اقداماتی را برای ضبط 

اسلحه و خنثا کردن تهدید روی دست گرفته اند.
»دستورالعمل های کی جی بی«

در اواخر ماه دسامبر کارمل روی پرده ی تلویزیون 
مردی  را  او  که  کسانی  برای  این حرکت  ظاهر شد. 
 Sklene مرموز و عصابه دست در شهر سیندلووا و

Teplice دیده بودند، شوکه کننده بود.
دیدن  با   Sklene Teplice شهردار  ملیس، 
می گوید:  او  شد.  شوکه  دولتی  تلویزیون  در  کارمل 
»من... واو، تعجب کردم. این همان شخصی بود که 
فهمیدیم  که  بود  زمان  آن  داشت!  اقامت  این جا  در 
او در این جا مخفی شده بوده و آن ها او را ]به عنوان 

رییس جمهور در افغانستان[ تعیین کردند.«
در 27 دسامبر 1979، اتحاد جماهیر شوروی به 
افغانستان حمله کرد و کارمل به عنوان رییس جمهور 

منصوب شد.
زمانی  چه  دقیقا  کارمل  که  نیست  معلوم 
چکسلواکی را ترک کرده است. آخرین موردی که از 
وی در پرونده های سازمان امنیت دولت نام برده شده 
است، سپتامبر 1979 است. در این پرونده ها آمده است 
که اعضای خانواده ی کارمل دست کم تا فبروری 1980 

در چکسلواکی باقی ماندند. 
حزب  مرکزی  کمیته  داخلی  اسناد  طبق  بر 
کمونیست چکسلواکی، کارمل »در اکتبر 1979 به  طور 
غیرقانونی به افغانستان بازگشت و با نیروهای دوست 
]درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان[ ارتباط برقرار 

کرد.«
براساس اسناد سری جمع آوری شده توسط وزیلی 
میتروخین، افسر فراری »کی جی بی «که اسنادی را از 
آن زمان حفظ کرده است، »یوری آندروپوف«، رییس 
از  را  کارمل  تا  شد  موظف  اکتبر   10 در  کی جی بی 

چکسلواکی به مسکو ببرد.
در پرونده ها آمده است که در ماه نوامبر کارمل و 
شش »حاکم آینده افغانستان به مسکو منتقل شدند« و 
»قرار شد دستورالعمل های کی جی بی را دریافت کنند.«
در اسناد کی جی بی آمده است که این هفت نفر از 
2 نوامبر تا 12 دسامبر در مسکو بودند و »سپس به مرز 

]شوروی[« با افغانستان منتقل شدند.
»کمک برادرانه«

شامگاه 27 دسامبر، نیروهای ویژه اتحاد جماهیر 
شوروی و واحدهای کی جی بی ساختمان های اصلی 
دولت را تصرف کردند و رییس جمهور حفیظ اهلل امین 
و اعضای خانواده ی وی را پس از درگیری خونین در 

قصر تاج بیگ در کابل، به قتل رساندند.
ضبط شده  قبل  از  سخنرانی  کارمل  بعد  اندکی 
کارمل در رادیو کابل از تاشکند پخش شد: »امروز روز 
شکستن دستگاه شکنجه امین و نزدیکان وی، قصابان 
وحشی، غاصبان و قاتالن ده ها هزار هم وطن ما است.«
امین چند ماه قبل تره کی را از قدرت کنار زده بود. 
گفته می شود که تره کی به دستور امین در زندان و در 

نتیجه خفگی جان داده است.
روز بعد، کارمل پس از ورود به کابل خواستار 

»کمک برادرانه« اتحاد جماهیر شوروی شد.
مسکو در توجیه تهاجم خود به افغانستان گفت که 
این کشور »برای کمک و مساعدت در مبارزه با تجاوز 
است«  آورده  رو  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  خارجی 
تا »یک قوای نظامی  و شوروی تصمیم گرفته است 

محدود را به افغانستان بفرستد.«
در روزهای بعد هزاران سرباز شوروی و صدها 
هواپیما و تانک وارد افغانستان شدند. در اوج جنگ، 
حدود 115 هزار سرباز شوروی در افغانستان مشغول 
سعودی  عربستان  و  متحده  ایاالت  بودند.  جنگیدن 
مجاهدین را در جنگ علیه دولت کمونیست کابل و 
سپس ارتش شوروی تمویل کردند. پاکستان شورشیان 

را تجهیز و آموزش و مشوره می داد.
نفر  هزاران  و  کرد  اعمال  را  اصالحاتی  کارمل 
را که به دستور تره کی زندانی شده بودند، آزاد کرد. 
با این حال، دولت وی تصفیه خودش را آغاز کرد و 
همچنان ضعیف و به شدت وابسته به مسکو باقی ماند. 
شوروی  جماهیر  اتحاد  که  بود  نگذشته  دیری 

خودش را گرفتار یک باتالق نظامی پرهزینه یافت.
برگشت  برای  در تالشی  در سال 1986  مسکو 
ورق جنگ، محمد نجیب اهلل را که رییس استخبارات 
بدنام دولت کمونیست در کابل بود، به جای کارمل 
تعیین کرد. با این حال، در سال 1989، اتحاد جماهیر 
شوروی پس از کشته شدن حدود دو میلیون افغان و 
دست کم 15 هزار سرباز شوروی، نیروهای خود را از 
افغانستان خارج کرد. میلیون ها افغان آواره شده بودند 
ایران زندگی  و عمدتا به عنوان مهاجر در پاکستان و 

می کردند.
رژیم نجیب اهلل تا سال 1992 دوام آورد. پس از آن 
مجاهدین به قدرت رسیدند. چند ماه نگذشته بود که 
جنگ داخلی ویران گری بین جناح های مجاهدین آغاز 
شد و راه را برای ظهور طالبان، که در سال 1996 کنترل 

کابل را به دست گرفتند، هموار کرد.
مسکو  در  خانواده   همراه  به  کارمل  آن زمان  در 
مستقر شده بود. او در دسامبر 1996 در سن 67 سالگی 

بر اثر سرطان کبد درگذشت.

امین،  حفیظ اهلل  و  تره کی  نامه اش  در  کارمل  فرستاد. 
و  »غیرانسانی«  سیاست های  به خاطر  را  وی  معاون 
»افراطی« شان محکوم کرد. او از مسکو خواستار آزادی 
»هزاران« تن از اعضای پرچم و حامیان آن از زندان 
شد. او همچنین نوشت که اگر رییس جمهور می بود 

می توانست »مشکالت فعلی« افغانستان را حل کند.
کارمل خواستار مالقات رو در رو در »هرجا که 
نامه خود را دریافت  پاسخ  او  شما می خواهید« شد. 

کرد، اما محتوای آن منتشر نشده است.
»پنج صد مرمی«

سازمان  محلی  مأمور  یک   ،1979 جون  در 
جوالی  اول  آسایشگاه  مدیر  که  گفت  دولت  امنیت 
را ضرب االجل تعیین کرده تا خانواده ی کارمل آن جا 
را ترک کند زیرا قبض های شان پرداخت نشده، سایر 
اتاق هایی را که  به آن ها مشکوک شده اند و  مهمانان 
آن ها اشغال کرده اند، برای کارگران کارخانه نیاز است.

اقامت گاه  به دنبال  دولت  امنیت  سازمان  بعد  ماه 
جدیدی برای خانواده ی کارمل برآمد. تا ماه سپتامبر، 
آن ها آماده شدند تا خانواده را حدود 50 کیلومتر دورتر 
به شهر Banska Bystrica منتقل کنند. قرار شد 
در آن جا، کارمل و خانواده اش در ویالیی که زمانی مقر 

فرماندهی منطقه ای ارتش شوروی بود، مستقر شوند.
معلوم نیست که دقیقا چه زمانی خانواده ی کارمل 

به این شهر منتقل شدند.
روزنامه نگار  و  مورخ  اسنیگریوف«،  »والدیمیر 
تحقیقی از روسیه می گوید که تا آن زمان سه آدم کشی 
که از کابل برای کشتن کارمل اعزام شده بودند، »خنثا« 
شده بودند. با این حال، در اسناد منتشرشده به این مسأله 

اشاره ای نشده است.
در اوایل ماه دسامبر سال 1979، سازمان امنیت 
دولت از تهدید جدیدی خبر داد: محمد یاسین بنیادی، 
کارمل  جایگزین  که  در چکسلواکی  افغانستان  سفیر 

شده بود.
در پرونده های سازمان امنیت دولت آمده است که 
دو پسر بنیادی که در چکسلواکی ساکن هستند »سالح 

دارند و به حذف کارمل عالقه نشان می دهند.«
اخیرا سفارت  امنیت دولت دریافت که  سازمان 
افغانستان »شش میل تفنگچه، دو میل تفنگ و 500 
مرمی خریداری کرده است.« این سازمان در واکنش 
به این خطر، یک تبعه افغان مقیم چکسلواکی را برای 

انجام یک عمل فریب کارانه استخدام کرد.
به این فرد دستور داده شد که داستان ساختگی 
نقل  افغانستان  سفارت  کارمندان  از  یکی  به  را  زیر 
به مرکز شهر  برای خرید  از کار  او پس  این که  کند: 
پراگ رفت و در آن جا به طور اتفاقی با کارمل مالقات 
کرد. کارمل به او گفت که بیمار است و فعال به دنبال 
معالجه در پراگ می گردد. کارمل به او گفت که »از تمام 
فعالیت های سیاسی خود دست  کشیده است؛ زیرا فقط 

به خانواده  و سالمتی اش اهمیت می دهد.«
مأمور مذکور در همان روز این اطالعات ]جعلی[ 
در  می رساند.  افغانستان  سفارت  در  دیپلماتی  به  را 
که  است  آمده  دولت  امنیت  سازمان  پرونده های 

دیپلمات افغان شدیدا »متعجب« شده بود.
دیپلمات به مأمور می گوید که از کارمل دوری کند 

و در مورد آن هرگز با کسی صحبت نکند.

همزمان آقای ناصری زاده می افزاید که هرچند کمیسیون 
بازشماری  آماده ی  لوجیستیک  و  برنامه  تخنیکی،  به لحاظ 
است  ممکن  و  است  نگران کننده  فعلی  وضعیت  اما  است، 
قبول  قابل  فیصله ی  یک  به  عقرب   23 در  نتواند  کمیسیون 
یابد.  دست  ابتدایی  نتیجه ی  مورد  در  افغانستان  مردم  برای 
قرار بود نتیجه ی ابتدایی انتخابات در 27 میزان اعالم شود، 
اما کمیسیون در این تاریخ نتوانست و 23 عقرب را تاریخ 

جدید برای اعالم نتایج ابتدایی اعالم کرد.
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
افغانستان در صحبت با اطالعات روز می گوید از آن جای که 
حدود800  غیربیومتریک  و  بیومتریک  آرای  میان  تفاوت 
از  بازشماری  در  آرا  این  باید  بنابراین  است،  رای  هزار 
صندوق ها خارج شود: »تفاوت کالن میان آرای بیومتریک و 
غیربیومتریک وجود دارد. فعال یک میلیون و 800 هزار رای 
دو  را  آرا  میزان  کمیسیون  قبال  درحالی که  است  بیومتریک 
میلیون و چندصدهزار گفته بود. یک بار از کمیسیون شنیدم 
که گفت از 29 هزار محل اوراق نتایج آرای 17 هزار محل با 
معلومات بیومتریک هم خوانی دارد. آرای محالت دیگر باید 

شناسایی و بازشماری شود.«

همزمان آقای رشید می گوید که با توجه به پایین آمدن 
سطح مشارکت در انتخابات، کمیسیون با بازشماری 8 یا 9 
میلیون رای طرف نیست و بازشماری بخشی از 1.8 میلیون 
این که  شرط  به   است،  ممکن  نیز  محدود  امکانات  با  رای 
کمیسیون انتخابات روند را درست مدیریت کند: »من زیاد 

بدبین نیستم. ممکن کارها زود زود خالص شود.«
سرنوشت انتخابات در دست شرکت درملوک

که  می گویند  ناظر  نهادهای  از  شماری  هم  سوی  از 
رای  هزار   137 قرنطین کردن  مورد  در  درملوک  شرکت 
سرنوشت  ابهام  با  و  نداده  کافی  توضیح  بیومتریک شده 
انتخابات را در دست گرفته است. این نهادها می گویند که 
اما در  قرنطین کرد،  را  این شرکت 137 هزار رای  نخست 

قبلی کارمل نقل مکان دادند. آن ها در مسیرشان یک 
شب را در هتل »اسالویا« در شهر »برنو« سپری کردند.
که  بود  شده  »آوازه«  است  آمده  پرونده ها  در 
یک  رییس  شخصی«  »مهمانان  کارمل  خانواده ی 
می کرد،  اداره  را  استراحت گاه  که  آلومینیوم  کارخانه 
هستند. به نظر می رسد که این استراحت گاه مخصوص 

کارگران کارخانه بوده است.
چند روز پس از ورود کارمل به آسایشگاه »نوکنه«، 
سازمان امنیت دولت به اطالعاتی درباره ی آدم کش های 
مورد نظر دست یافت. یکی از سه آدم کش هایی که از 
کابل اعزام شده بودند، مردی به نام کلکانی بود که طبق 
پرونده ها »حدود 40 سال سن ]داشت[، قدبلند، با موها 

و پوست تیره و رفتار ناخوشایند« بود.
»استراحت گاه آب گرم«  کارمل و خانواده اش در 
فرزند  دو  نخورند.  چشم  به  خیلی  می کردند  تالش 
کارمل به مکتبی در یکی از دهکده های اطراف می رفتند 
و پسر کوچک ترش برای یک تیم محلی فوتبال بازی 

می کرد.
»ببرک فقط هفته ای  در پرونده ها آمده است که 

ترک  را  اقامت گاهش  یک بار 
به  ما  اجازه ی  با  و  می کند 
 Ziar nad Hronom
 Sklene شهر  نزدیکی  ]در 
Teplice [ می رود.« در ادامه 
آمده است که کارمل از طریق 
تلفن با اعضای تبعیدی جناح 
پرچم در فرانسه، یوگسالوی 
و آلمان غربی تماس می گیرد.

»لوبومیر ملیس«، شهردار 
 Sklene Teplice
کارمل  خانواده ی  که  هنگامی 
شهر  این  در  روستایی  در 
ساله   17 می کردند،  زندگی 
بود. او می گوید که خانواده ی 
و  خوب  »آدم های  کارمل 
دلپذیری بودند« که »بخشی از 
شخصیت دهکده« شده بودند.

آزادی  رادیو  به  ملیس 
مرد  را همیشه  »کارمل  گفت: 

قوی هیکلی به نام عبدال همراهی می کرد. آشکار بود 
که او محافظ خانواده است. او همیشه با کارمل بود. 
کارمل به پیاده روی در روستا می رفت. او به مردم سالم 
می داد. اما این اتفاق به ندرت رخ می داد. وقتی به اماکن 

عمومی می رفت، عبدال همیشه با او بود.«
»جوزف زلیار«، شهردار پیشین این روستا می گوید 
که کارمل بیش تر اوقات »در داخل آسایشگاه می ماند.« 
زلیار در سال 2008 به روزنامه اسلواکی »پراودا« گفته 
بود: »او )کارمل( همیشه چیزی را مطالعه می کرد. او 
فقط هرازگاهی بیرون می رفت و در رستورانتی آب جو 
می خورد. محافظانش همیشه او را همراهی می کردند.«
پراگ،  در  حزب  عالی رتبه  مقام  یک  گفته ی  به 
کارمل با انتشاراتی در چکسلواکی توافق کرده بود تا » 
 The Lessons Of The Development Of
A Crisis« را که سند رسمی منتشرشده توسط حزب 
کمونیست چکسلواکی برای توجیه حمله ی شوروی 

سرنوشت انتخابات در دست شرکت درملوک؛ 
ابهام در مورد آغاز بازشماری آرا و 137 هزار رای قرنطین شده

زندگی مخفی ببرک کارمل در جنگلی در چکسلواکی

ورود  از  پس  اندکی  کارمل 
به پراگ نقشه ی کودتا علیه 
این  اما  کشید،  را  تره کی 
طرح افشا شد. در اوایل ماه 
سپتامبر کارمل برکنار و به او 
دستور داده شد به افغانستان 
از  او  این حال  با  بازگردد. 
ترس جانش حاضر نشد به 

کشورش برگردد.
این جا بود که سازمان امنیت 
را  کارمل  دولت چکسلواکی 
در دسته »افراد تحت نظر« 
قرار داد و در تالش محافظت 

از وی برآمد. 



هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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MAIL/PD/NCB/G31/99 : شماره دعوت به داوطلبی
ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری از تمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت 
می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی )تدارک دو قلم روغنیات شـامل تیل دیـزل به مقـدار )110000( لیتر و 
تیـل پطـرول بـه مقـدار )90000( لیتر مورد ضرورت وسـایط و ماشـین آالت وزارت زراعـت تحت داوطلبی 
باز داخلی( تحت شـماره تشـخیصیه MAIL/PD/NCB/G31/99 اشـتراک نموده و آفرهای سربسـته 
خویـش را مطابـق شـرایط شـرطنامه طبق قانـون و طرزالعمل تـدارکات عامه الی سـاعت 10:00 بجه قبل 
از ظهـر روز شـنبه مـورخ 09/09/1398 ارایـه نماینـد، آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابـل پذیرش 
نمی باشـد. تضمیـن آفـر  مبلـغ )400,000( چهارصدهـزار افغانـی طبق شـرطنامه، و شـرایط اهلیت )طبق 

مـاده 17 قانـون تـدارکات عامه( می باشـد.
آدرس مـکان جلسـه: اتـاق جلسـات آفرگشـایی منـزل دوم، تعمیـر حفـظ و مراقبـت، عقب ریاسـت منابع 

بشـری، وزارت زراعـت، آبیـاری و مالداری.
 www.npa.gov.af داوطلبـان می تواننـد اسـناد مکمـل داوطلبی را از وب سـایت اداره تـدارکات ملـی
داونلـود نماینـد، در صـورت عـدم داونلود از وب سـایت، می توانند شـرطنامه را در سـی دی یا فلش دیسـک 
بشـکل سـافت و مجانـی از آمریت تـدارکات اجناس و خدمات غیرمشـورتی ریاسـت تهیه و تـدارکات واقع 

تعمیـر معینیـت مالـی و اداری منزل اول بدسـت آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

کلوپ،  یورگن 
آلمانی  سرمربی 
لیورپول، مدعی شد که 
در جریان بازی تیمش 
ویال،  استون  مقابل 
بازی  نتیجه  به  اصال 
هم زمان منچسترسیتی 
ساوتهمپتون  مقابل 

فکر نکرده است.
روز شنبه لیورپول صدرنشین از سری مسابقات 
استون ویال  مهمان  انگلیس  برتر  لیگ  یازدهم  هفته 
بود. شاگردان یورگن کلوپ تا دقایق پایانی بازی با 
نهایت  اما در  از حریف خود عقب بودند  یک گل 
با گلزنی اندرو رابرتسون و سادیو مانه در لحظات 
کردند.  عوض  پیروزی  با  را  شکست  نتیجه  پایانی 
رقیب  ترین  جدی  منچسترسیتی،  دیگر  سمت  در 
لیورپول در راه کسب قهرمانی، نیز در دقایق پایانی 
بازی مقابل ساوتهمپتون به گل پیروزی بخش دست 
یافت تا فاصله دو تیم در صدر جدول همان 6 امتیاز 

باقی بماند.
شد  مدعی  ای  مصاحبه  در  اما  کلوپ  یورگن 
به  تنها  ویال،  استون  مقابل  لیورپول  بازی  در  که 
بازی  نتیجه  به  داشته و  تیم خودش توجه  عملکرد 
همچنین  کلوپ  است.  نکرده  فکر  منچسترسیتی 
برتر  لیورپول در لیگ  بازی بعدی  پیرامون  صحبت 
مقابل منچسترسیتی را زود می داند. او گفت: " من 
حتی یک ثانیه هم به نتیجه بازی منچسترسیتی مقابل 
به  مسئله  این  هرگز  من  نکردم.  فکر  ساوتهمپتون 
را  ویال  استون  حتما  باید  ما  که  نکرد  ذهنم خطور 
شکست دهیم چرا که ممکن است هفته بعد مقابل 
که من  بدانید  است  بخوریم. جالب  سیتی شکست 
حتی پس از پایان بازی نیز چیزی درباره نتایج سایر 
تیم ها نپرسیدم. " کلوپ در ادامه گفت: " ما ابتدا 
باید در لیگ قهرمانان به مصاف خنک برویم و بعد 
قرار خواهیم گرفت.  منچستر سیتی  برابر  در  آن  از 
باید به خوبی خودمان را برای یک چالش بزرگ در 

لیگ قهرمانان اروپا مقابل خنک آماده کنیم."

کلوپ: 
حتی یک ثانیه هم به 
بازی سیتی فکر نکردم

سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
که  است  معتقد  تاتنهام،  آرجانتینی 
خطای سون هیونگ مین روی آندره 

گومز کامال سهوی بوده است.
مرسی  در  شب  یکشنبه  تاتنهام 
تاتنهامی  بود.  اورتون  مهمان  ساید 
با یک  دقیقه 98  تا  یکشنبه شب  ها 
اما  بودند  از حریف خود پیش   گل 
پایانی جنک  با گل دقایق  نهایت  در 
توسون، به کسب یک امتیاز رضایت 
یکشنبه شب  بازی  در جریان  دادند. 
آندره گومز، هافبک پرتگالی اورتون، 
روی خطای سون هیونگ مین دچار 

یک مصدومیت شدید شد؛ موضوعی 
که با گریه های ستاره کوریایی تاتنهام 

نیز همراه شد.
مائوریسیو پوچتینو پس از پایان 
بازی درباره مصدومیت گومز گفت: 
" اتفاقی که برای گومز رخ داد واقعا 
وحشتناک بود اما من از نحوه استفاده 
ناراحت  صحنه  این  در    VAR از 
هستم چرا که باید خود صحنه و خطا 
مورد قضاوت قرار می گرفت؛ در آن 
صحنه پیامد و اتفاقات پیش آمده پس 
از خطا مورد قضاوت قرار گرفت و 
باید   VAR اخراج سون شد.  باعث 

نه  دهد  قرار  بررسی  مورد  را  خطا 
این که با توجه به شدت مصدومیت 
یک بازیکن رای خود را اعالم کند. 
از  اما پس  بازی تحت کنترل ما بود 
ما  و  کرد  تغییر  شرایط  سون  اخراج 

گل تساوی را دریافت کردیم.
آن  عمد  روی  از  هرگز  سون 
خطا را انجام نداد. من نمی توانستم 
قرمز  کارت  او  به  داور  که  کنم  باور 
نشان داده است. من مخالف استفاده 
از VAR  نیستم اما معتقد هستم که 

باید از آن به درستی استفاده شود. "
گریه  پیرامون  ادامه  در  پوچتینو 
از  پس  تیمش  کوریایی  ستاره  کردن 
حال   " گفت:  نیز  گومز  مصدومیت 
کاپیتان  از  نبود.  مناسب  اصال  سون 
اورتون تشکر می کنم؛ او پس از این 
صحنه نزد سون آمد و به او دلداری 
شده  شوکه  اتفاق  این  از  همه  داد. 
دانستیم  می  حال  عین  در  اما  بودیم 
که هیچ خطای عمدی از سمت سون 
گومز  برای  است.  نگرفته  صورت 
بد  بسیار  او  که  چرا  هستیم  متاسف 
شانس است. برای او آرزوی سالمتی 

و بهبود سریع تر داریم."

حمایت پوچتینو از سون با وجود تکل خطرناک

آمار نگران کننده بارسلونا در این فصل اللیگا

بارسلونا با وجود صدرنشینی در اللیگا 
رسانده  ثبت  به  را  کننده ای  نگران  آمار 

است.
به نقل از موندو دپورتیوو، بارسلونا از 
امتیاز کمی  تاکنون چنین  فصل 2005-06 
)22 امتیاز( در شروع فصل اللیگا به دست 

ها  اناری  آبی  پیش  سال   14 بود.  نیاورده 
امتیاز  این  با  تحت هدایت فرانک رایکارد 
نهایت  در  و  داشتند  قرار  دوم  جایگاه  در 
قهرمان شدند. آمار بد دیگری وجود دارد 
که قابل توجه است. تیم کاتاالنی از فصل 
شکست  سه  هفته  یازده  در   2002-03

نخورده بود. در آن فصل لوییس فان خال 
هدایت بارسا را بر عهده داشت. بارسلونای 
ارنستو والورده در بازی های خارج از خانه 
که  است  آورده  به دست  امتیاز  هفت  تنها 
پس از آن سال )چهار امتیاز( بدترین آمار 

محسوب می شود.
آبی اناری ها با وجود شکست سنگین 
لوانته  برابر  والنسیا  سیوتات  ورزشگاه  در 
کمتر صدرنشین  بازی  یک  با  یک(  بر   3(
لطف  به  جایگاه  این  البته  هستند.  اللیگا 
برابر  مادرید  اتلتیکو  یک  بر  یک  تساوی 
سویا و توقف بدون گل رئال مادرید مقابل 
رئال بتیس حفظ شد. سفیدپوشان در رتبه 
خاطر  به  تنها  اما  دارند  قرار  جدول  دوم 

تفاضل گل کمتر صدرنشین نیستند.
از فصل 06-2005 نتایج تیم کاتاالنی 
نخست  فصل  در  نبود.  بد  اندازه  این  به 
والورده )18-2019( بارسلونا 31 امتیاز از 
امتیاز  باالترین  که  کرد  کسب  بازی  یازده 

و  کنار فصل های 2012-13  قرن در  این 
حال  این  با  می شد.  محسوب   2013-14
اولین فصل توانست جام قهرمانی  تنها در 
را باالی سر ببرد. دومین رکورد بد در این 
زمینه 24 امتیاز بود که در فصل 2007-08 

به ثبت رسید. 
برابر  جاری  فصل  در  ها  اناری  آبی 
مغلوب  لوانته  و  گرانادا  بیلبائو،  اتلتیک 
شدند، حریفانی که شانس قهرمانی ندارند. 
یازده  در  شکست  سه   2002-03 سال  از 
در  این  از  پیش  بود.  نرسیده  ثبت  به  هفته 
زمان فان خال رخ داده بود که آبی اناری ها 
فصل را با جایگاه ششم به پایان رساندند.

سه شکست بارسا در فصل جاری در 
این  خورد.  رقم  خانه  از  خارج  بازی های 
محسوب  فصل  آن  از  پس  آمار  بدترین 
می شود. اکنون تیم کاتاالنی تنها برابر ختافه 
ایبار پیروز شده است و برابر اوساسونا  و 
ممکن  امتیاز   18 از  بارسلونا  کرد.  مساوی 
که  تیمی  برای  کرد.  کسب  امتیاز  هفت 
می خواهد قهرمان شود چنین آماری خیلی 

بد است.

سزار آسپلیکوئتا:
VAR در انگلیس به درستی استفاده نمی شود

مدافع  آسپلیکوئتا،  سزار 
اسپانیایی چلسی، معتقد است که 
درستی  به  برتر  لیگ  در   VAR

مورد استفاده قرار نمی گیرد.
طی هفته های اخیر حواشی 
به  اروپا  فوتبال  در  زیادی 
نحوه  درباره  انگلیس  خصوص 
VAR به وجود آمده  از  استفاده 
هفته  ابتدا  های  بازی  در  است. 
حواشی  این  بر  نیز  برتر  لیگ 
به  آن  ترین  مهم  که  شد  افزوده 
دیدارهای استون ویال - لیورپول 
و چلسی - واتفورد باز می گردد؛ 
جایی که لیورپول یک گل به ثمر 
از  کمی  قسمت  تنها  که  رساند 
آفساید  حالت  در  فیرمینو  دست 

بازی  در  همچنین  داشت.  قرار 
یک  نیز  واتفورد  برابر  چلسی 
محوطه  درون  مشکوک  صحنه 
داور  که  داد  رخ  چلسی  جریمه 
را  آن   VAR به  مراجعه  از  پس 
موضوعی  داد؛  تشخیص  پنالتی 
که اعتراضات زیادی را از سوی 
بازیکنان چلسی به همراه داشت.

همین  در  آسپلیکوئتا  سزار 
به  نسبت  و  کرده  صحبت  باره 
لیگ  در   VAR از  استفاده  نحوه 
او  است.  شده  معترض  برتر 
درباره  زیادی  جلسات   " گفت: 
است.  شده  برگزار  فناوری  این 
یک نمایشگر در کنار زمین قرار 
آن  وسیله  به  داور  که  شده  داده 

اما  کند  می  بازبینی  را  ها  صحنه 
برای  شده  اعالم  پنالتی  مورد  در 
درستی  به  اتفاق  این  واتفورد 
رخ نداد. VAR در لیگ برتر به 
نمی  قرار  استفاده  مورد  درستی 
انسان  نیز مانند ما  گیرد. داور ها 
هستند و ممکن است اشتباه کنند 
چرا  که  است  این  من  سوال  اما 
درستی  شکل  به  فناوری  این  از 

استفاده نمی شود؟ "
بازی چلسی  در  این  از  قبل 
مقابل لیورپول نیز گل آسپلیکوئتا 
شده  اعالم  مردود   VAR توسط 
ادامه  در  چلسی  کاپیتان  بود. 
گرفتن  مواقع  گاهی   " گفت: 
می  دشوار  داور  برای  تصمیم 

از  این موضوع را پس  شود؛ من 
گلم به لیورپول مشاهده کردم اما 
از  کلی  طور  به  باید  من  نظر  به 
استفاده  درستی  به  فناوری  این 
زمین  کنار  به  داوران  شود.چرا 

نمی روند و خودشان چند بار به 
وسیله نمایشگر صحنه را بازبینی 
این  از  غلط  استفاده  کنند؟  نمی 
سیستم بزرگ ترین نا امیدی من 

به حساب می آید."

براساس  و  امریکا  متحده  ایاالت  علوم  ملی  آکادمی  مقاالت  نوشته  به 
تحقیقات جدید، باال رفتن دمای هوا در پی گرم شدن کره زمین باعث شده تا 
آتش سوزی های بزرگی در کالیفرنیا اتفاق بیفتد و حتا رطوبت باالی زمستان 

پیش از آن هم در این مسأله تأثیری ندارد.
خشک بودن و گرم بودن هوا موجب می شود که گیاهان رو به خشکی و 

بی آبی رفته و به راحتی آتش بگیرند.
دونالد ترمپ سال گذشته نیز تهدید مشابهی برای قطع بودجه کرده بود، 

زمانی که مرگبارترین آتش سوزی در کالیفرنیا موجب مرگ 86 نفر شد.

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در یک مرافعه تویتری 
قطع  را  کالیفرنیا  به  کمک  فدرال  بودجه  که  کرد  تهدید  کالیفرنیا  فرماندار  با 

خواهد کرد.
در  هکتار  هزار   100 به  نزدیک  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
آتش سوزی های یک هفته اخیر این ایالت سوخته است و هزاران نفر مجبور 

به ترک خانه هایشان شده اند.
کالیفرنیا  دموکرات  فرماندار  نیوسام،  با سرزنش کردن گوین  ترمپ  آقای 

نوشته است که او »در مدیریت جنگل ها بسیار ضعیف عمل کرده است«.

چندین آتش سوزی بزرگ امسال در مناطقی که جنگلی نبودند رخ داده 
است.

آقای ترمپ در تویترش نوشته است: »هر ساله آتش سوزی در کالیفرنیا 
مرکزی  دولت  سراغ  به  مالی  کمک  گرفتن  برای  آنان  بار  هر  و  می دهد  رخ 

می آیند. دیگر بس است. خودتان باید فکری کنید آقای فرماندار«.
دونالد  زیستی  محیط  سیاست های  اصلی  منتقدان  از  که  نیوسام  آقای 
نداری،  اعتقاد  زمین  گرمایش  به  که  »وقتی  نوشته:  پاسخ  در  است،  ترمپ 

گفت وگوکردن با شما بی معنی است«.

ترمپ تهدید به قطع کمک های فدرال به کالیفرنیا کرد

عضو کابینه اسراییل: 
شاید مجبور به حمله ی گسترده به غزه شویم

اطالعات روز: یووال استاینیتز، عضو کابینه امنیتی و 
وزیر انرژی اسراییل گفته است که به اعتقاد او »اسراییل 
باید دست به یک حمله ی گسترده علیه گروه فلسطینی 

حماس در شهر غزه بزند«.
در  استاینیتز  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
گفت وگو با رادیو ارتش اسراییل و پس از چهار ساعت 
جلسه امنیتی در روز یک شنبه این سخنان را گفته است.

آرامش،  ماه ها  از  پس  و  گذشته  روز  چند  در 
درگیری هایی بین اسراییل و گروه های مسلح در نوار غزه 

رخ داده است.
این وزیر اسراییلی پیشنهاد کرده که در صورت ادامه 
بین بردن  از  زمینی جهت  به صورت  اسراییل  درگیری ها، 

»گروه حماس« در غزه وارد عمل شود.
این  که  است  گفته  حال  عین  در  استاینیتز  آقای 

عملیات برای اسراییل »هزینه هایی« هم خواهد داشت.
کابینه  اعضای  از  دیگر  برخی  که  است  گفته  وی 

امنیتی اسراییل نیز با این پیشنهاد موافق بوده اند.
روز شنبه منابع بیمارستانی در نوار غزه اعالم کردند 

که در پی حمله هوایی ارتش اسراییل، یک مرد 27 ساله 
کشته و سه نفر دیگر نیز مجروح شده است.

هوایی  حمله  که  کرده  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
اسراییل پس از آن صورت گرفت که رگباری از راکت از 

غزه به سمت اسراییل شلیک شد.
اسراییل اعالم کرد که در حمالت هوایی یک پادگان 

آموزشی نیروهای شبه نظامی را هدف قرار داده است.
وقت  آخر  در  که  گفت  اسراییل  ارتش  سخن گوی 
روز جمعه، 10 راکت از سوی نیروهای فلسطینی مستقر 

در  راکت   9 که  شده  شلیک  اسراییل  به سوی  غزه  در 
آسمان رهگیری و منهدم شد و 1 راکت نیز به خانه ای در 
نزدیکی مرز اصابت کرد که تلفات انسانی نداشته است.

که  محل هایی  که  است  شده  مدعی  اسراییل  ارتش 
مورد حمله هوایی قرار داده متعلق نیروهای حماس بوده 
است. هیچ گروه فلسطینی تا این لحظه مسئولیت حمالت 
این  است.  نگرفته  برعهده  را  اسراییل  خاک  به  راکتی 
دومین شب پیاپی است که پس از چندین ماه، درگیرهایی 

بین نیروهای اسراییلی و فلسطینی اتفاق می افتد.

قضایی  حوزه  مناسب ترین  در 
محاکمه شوند که اغلب در منطقه ای 
خواهد بود که در آن جرم را مرتکب 

شده اند.«
امور خارجه  سخن گوی وزارت 
کرده  تأکید  بیانیه  این  در  بریتانیا 
بین المللی خود  شرکای  با  »ما  است: 
همکاری می کنیم تا به مسایل مرتبط 
با جنگ جویان تروریست خارجی از 
به دلیل  آن ها  محاکمه  پی گیری  جمله 
اقدام های تروریستی خارج از مرزها 

بپردازیم.«
کشور  وزارت  دیگر  سوی  از 
وبسایت  که  مطلبی  در  نیز  بریتانیا 
به  کرده  منتشر  وزارت خانه  این 
مجموعه ای از اقدام های ممکن اشاره 
کرده است تا از بازگشت افرادی که 
خطرناک  بریتانیا  ملی  امنیت  برای 
شود.  جلوگیری  می شوند،  ارزیابی 
ملیت  لغو  اقدام ها  این  جمله  از 
تابعیت  که  افرادی  برای  بریتانیایی 

دوگانه دارند، است.
در  نیز  بلژیک  خارجه  وزارت 

جایی که جرم مرتکب شده اند گفت: 
»فکر می کنم این یک شکل جدید از 

قوانین بین الملل باشد.«
آغاز  از  پس  گذشته  ماه  ترکیه 
شرقی  شمال  در  نظامی  عملیات 
فراری  اعضای  از  تعدادی  سوریه، 

داعش را دستگیر کرد.
کشورهای  از  بسیاری  سیاست 
بریتانیا  و  فرانسه  جمله  از  اروپایی 
تاکنون این بوده است که از بازگشت 
همسران شان  و  داعش  جنگ جویان 
مورد  چند  در  تنها  کنند.  جلوگیری 
از  برخی  فرزندان  کشورها  این 

اعضای داعش را پذیرفته اند.
خارجه  وزارت  سخن گوی 
گفت:  کتبی  بیانیه  یک  در  بریتانیا 
بریتانیا  امنیت  و  ایمنی  ما،  »اولویت 
و افرادی است که در این جا زندگی 

می کنند.«
این بیانیه اضافه می کند: »کسانی 
آن  از  یا  جنگیده اند  داعش  برای  که 
که  جایی  تا  باید  کرده اند  حمایت 
ممکن است به خاطر جنایت های شان 

همچنین تأکید کرد که کشورش هتلی 
برای اعضای داعش نیست.

روز  دیگر  بار  سویلو  سلیمان 
دوشنبه، 13 عقرب تاکید کرد: »ترکیه 
اعضای زندانی داعش را حتا اگر حق 
به  باشد  شده  سلب  آن ها  شهروندی 

کشورهای شان بازمی گرداند.«
بلژیک  نظر  به  واکنش  در  وی 
افراد در  این  برای محاکمه  بریتانیا  و 

بلژیک  و  بریتانیا  روز:  اطالعات 
موضع  و  استدالل  بر  دیگر  بار 
آن ها  اتباع  که  کردند  اصرار  خود 
داعش  برای  عراق  و  سوریه  در  که 
جنگیده اند باید در جایی که مرتکب 

جنایت شده اند، محاکمه شوند.
فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
ترکیه  کشور  وزیر  سویلو،  سلیمان 
که  کرد  اعالم  عقرب   11 شنبه،  روز 

گروه  دست گیرشده ی  اعضای  آنکارا 
زادگاه شان  کشورهای  به  را  داعش 
اما  بلژیک  و  بریتانیا  بازمی گرداند. 
اتباع  پذیر فتن  و  محاکمه  خواهان 

داعشی در خاک خود نیستند.
وزیر کشور ترکیه ضمن انتقاد از 
این  در  اروپایی  کشورهای  »انفعال« 
زمینه گفت: »این برای ما قابل قبول 
نیز هست.« وی  نیست. غیرمسئوالنه 

که  کرد  تأکید  یورونیوز  با  گفت وگو 
محاکمه  همچنان  کشور  این  موضع 
نزدیکی  در  داعش  جنگ جویان 
مرتکب  جنایت  که  است  مکانی 

شده اند.
وزارت خانه  این  سخن گوی 
در  حتما  باید  موضوع  »این  افزود: 
قوانین  با  مطابق  و  عادالنه  شرایط 
در  مذاکرات  شود.  انجام  بین المللی 
این زمینه ادامه دارد و بلژیک مطمیین 
ضمن  که  است  حلی  راه  این  است 
برای  خطرات  متهم،  حقوق  رعایت 

جامعه ما را به حداقل می رساند.«
اروپایی  قدرت های 
عراقی  مقامات  با  را  گفت وگوهایی 
در  که  جهادگرانی  تا  کرده اند  آغاز 
عراق  در  می شوند  نگهداری  سوریه 
مذاکرات  این  اما  شوند  محاکمه 

پیشرفت چندانی نداشته است.
پس  که  گفته اند  ُکرد  مقام های 
سوریه،  شمال  در  ترکیه  عملیات  از 
اردوگاه های  از  داعشی   800 حدود 

تحت کنترل آن ها گریخته اند.

بلژیک و بریتانیا: 
اعضای اروپایی داعش باید در عراق و سوریه محاکمه شوند

موج تازه ی اعتراض ها در لبنان با بسته شدن دوباره ی جاده ها
اطالعـات روز: معترضـان لبنانـی بـا مسـدود کـردن 
خیابان هـا و جاده هـای بیـروت و دیگـر مناطق این کشـور، 
مـوج تـازه ای از فشـار علیـه حکومـت بـه راه انداختنـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیش تـر اسـتعفای سـعد حریری 
از سـمت نخسـت وزیری، موجـب بازگشـایی جاده هـا و 

خیابان هـا شـده بـود.
رویتـرز بـه نقـل از شـاهدان عینـی گـزارش داده کـه 
لبنـان در روز دوشـنبه 13  از خیابان هـای اصلـی  برخـی 

عقـرب، از سـوی معترضـان مسـدود شـدند. 
خبرگـزاری ملـی لبنـان نیـز اعـالم کـرد کـه معترضان 
برخـی از جاده هـای کشـور را به ویژه در شـهر طرابلس در 
شـمال و شـهر خلـده در جنوب بیـروت مسـدود کرده اند.

همچنیـن برگـزاری کالس هـای درس مـدارس بـرای 
سـومین هفتـه متوالـی همچنـان لغو شـده اسـت.

بـه گـزارش ایـران اینترنشـنال، روز یک شـنبه هـزاران 

نفـر از مخالفـان دولـت لبنان بـرای چندمیـن روز پیاپی در 
بیـروت و طرابلـس بـه خیابان هـا آمدنـد و بـرای اعتصاب 

عمومـی در روز دوشـنبه فراخـوان عمومی داده  شـد.
لبنـان اکنـون بـا شـدیدترین بحـران اقتصـادی خـود 
 1990 سـال  در  لبنـان  داخلـی  جنـگ  پایـان  زمـان  از 
روبه روسـت. بدهی هـای این کشـور افزایش یافتـه، ارزش 
پـول ملی شـدیدا افـت کرده و رشـد اقتصـادی نیـز تقریبا 

اسـت. صفر 
را  مالیات هـا  خـود،  بدهی هـا  جبـران  بـرای  دولـت 
افزایـش داد، امـا ایـن افزایـش مالیـات، منجـر بـه آغـاز 

اعتراضـات لبنـان در بیـش از دو هفتـه پیـش شـد.
از  بـا وجـود عقب نشـینی دولـت، خشـم معترضـان 
موجـب  و  نکـرد  فروکـش  اقتصـادی  موجـود  وضعیـت 
اسـتعفای سـعد حریـری از مقـام نخسـت وزیری شـد. بـا 
ایـن حـال، حریری به دسـتور میشـل عـون، رییس جمهور 

لبنـان تـا زمـان تشـکیل دولـت جدیـد بـه کار خـود ادامه 
خواهـد داد.

میشـل عـون بـه همـراه دیگـر متحدانـش از جملـه 
حـزب اهلل لبنان کـه تحت حمایـت ایران اسـت، اکثریت را 
در پارلمـان این کشـور در دسـت دارد، اما هنـوز مذاکرات 
برای تشـکیل دولـت جدیـد و انتخاب نخسـت وزیر آینده 

لبنـان را آغـاز نکرده اسـت.
دبیـرکل  ایـن در حالـی اسـت کـه حسـن نصـراهلل، 
حـزب اهلل لبنـان خواسـتار تشـکیل فـوری دولـت آینـده 

لبنـان شـده اسـت.
روز شـنبه، دفتـر ریاسـت جمهوری لبنـان اعـالم کـرد 
کـه در ابتـدا بایـد »آشـفتگی ها« برطـرف شـود و سـپس 
مذاکـرات بـه زودی آغـاز خواهـد شـد. یـک روز بعـد، در 
روز یک شـنبه هـزاران نفـر از هـواداران میشـل عـون، در 

حمایـت از او بـه خیابان هـا آمدنـد.
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کـه  می آمدیـم  کابـل  طـرف  بـه  هـرات  از  »مـا 
جنگ جویـان طالبـان موتر حامـل ما را در ولسـوالی قره باغ 
غزنـی توقـف دادند. آنـان ما ]جوانـان[ را از افراد مسـن و 
زنـان جـدا کردنـد و سـپس به مـا گفتنـد کـه خریطه های 
حفاظتی پاسگاه هاشـان بر مسـیر بـزرگ راه هـرات – کابل 
را از خـاک پـر کنیـم. مـا تـا یـک سـاعت کار کردیـم و 
پاسـگاهی در کنـار بـزرگ راه بـرای آن هـا ایجـاد کردیـم.«
ایـن بخشـی از گفته هـای عبدالواحـد محمدی اسـت 
کـه سـه روز پیـش )شـنبه، 11 عقرب( بـه همـراه بیش از 
50 سرنشـین یـک موتـر مسـافربری نـوع 303 از هـرات 
بـه کابـل آمده انـد. آقـای محمـدی می افزایـد در مدتی که 
آنـان مشـغول کار بـرای سـاخت پاسـگاهی بـرای طالبـان 
بوده انـد، سـه موتـر مسـافربری 303 نیـز توسـط حـدود 
ده جنگ جویـان طالبـان متوقـف و سرنشـینان آن بـه کار 

گماشـته شـده بوده انـد.
بـزرگ راه کابـل – هـرات بـه طـول یک هـزار و 46 
شـمرده  کشـور  پررفت وآمـد  بزرگ راه هـای  از  کیلومتـر 
می شـود کـه والیت هـای غربـی، جنوبـی و شـماری از 
پایتخـت  بـه  را  جنوب شـرقی  و  مرکـزی  والیت هـای 
وصـل می کنـد. این بـزرگ راه از ولسـوالی شـیندند هرات 
و  غزنـی  قندهـار،  هلمنـد،  زابـل،  فـراه،  والیت هـای  و 
مسـیر  ایـن  از  بخش هایـی  کـه  می گـذرد  میـدان وردک 
به خاطـر فعالیـت جنگ جویـان طالبـان و گروه هـا و افـراد 

مسـلح دیگـر غیرمسـئول شـدیدا ناامـن اسـت.
نماینـده ی مـردم هـرات در  پـدرام،  حبیب الرحمـان 
مجلـس کشـور می گویـد کـه مسـیر ایـن بـزرگ راه صرفا 
در داخـل شـهرها و مراکـز والیات در کنترل دولت اسـت 
و سـایر بخش هـای آن عمدتا توسـط جنگ جویـان طالبان 

کنتـرل می شـود.
اگرچند وزارت ترانسـپورت افغانستان آماری از تعداد 
وسـایط نقلیـه کـه در ایـن مسـیر تـردد می کند، در دسـت 
نـدارد، اما طالمحمد اتمانزی، رییس انسـجام شـرکت های 
ترانسـپورتی افغانسـتان می گویـد کـه در مجمـوع در ایـن 
بـزرگ راه در حـدود 250 هزار وسـایط رفت وآمد می کنند. 
از ایـن جمـع در حدود 200 هـزار آن موترهـای باربری و 

50 هـزار آن نیز موترهای مسـافربری اسـت.
بر مسافران در این بزرگ راه چه می گذرد؟

گذشـته  سـال های  در  هـرات   – کابـل  بـزرگ راه 
قربانی هـای زیـادی گرفتـه کـه عابـران ایـن مسـیر از آن 
عمده تریـن  می کننـد.  یـاد  مـرگ«  »جـاده ی  به عنـوان 
عامـل تلفـات در ایـن بـزرگ راه ماین های جاسازی شـده، 
رویدادهـای ترافیکـی، دزدان مسـلح، جنگ جویان وابسـته 
بـه گروه هـای طالبـان و داعـش و نیروهای دولتـی خوانده 

می شـوند.
ضیـای جنتی، از سـاکنان هرات بـه روزنامه اطالعات 
روز می گویـد او به دلیـل این کـه در کابـل درس می خواند، 

نمی شـود کـه بتواننـد مسـافران را بـا خـود ببرنـد و یـا هم 
مـورد آزار و اذیـت قـرار دهند.«

وزارت  کـه  می گویـد  عـارف  آقـای  هـم،  سـویی  از 
در  بزرگ راه هـا،  ایـن  امن ترشـدن  به خاطـر  ملـی  دفـاع 
چـوکات عملیـات »خالد« پاسـگاه های امنیتی را برداشـته و 
به جـای آنـان نیروهـا را در قرارگاه هـا مسـتقر کرده انـد. او 
تأکیـد می کنـد: »قبـال مـا در پاسـگاه ها 12 نفـر داشـتیم کـه 
آنـان توانایـی رفـع تهدیـدات را نداشـتند، اکنـون نیروهای 
توانایـی دفـع  پاسـگاه مسـتقر شـده اند کـه  بیش تـری در 

هرگونـه تهدیـدات را دارنـد.«
اخاذی از مسافران

جنگ جویـان طالبـان در ایسـت های بازرسی شـان در 
مسـیر بـزرگ راه کابـل – هـرات، اسـپین بولدگ – قندهـار 
و لشـکرگاه ـ گرشـک اکثـر موترهای باربری و مسـافربری 
را متوقـف می کننـد. حبیب الرحمـان پـدرام می گویـد کـه 
ایـن گـروه در اکثـر نقـاط این مسـیر از موترهـای باربری و 
مسـافربری اخـادی می کننـد. به گفتـه ی این عضـو مجلس 
نماینـدگان کشـور، اخـاذی در مسـیر راه هـا از عمده تریـن 

منابـع مالـی این گـروه می باشـد.
شـرکت های  انسـجام  رییـس  حـال،  همیـن  در 
ترانسـپورتی افغانسـتان می گویـد کـه طالبـان از هـر موتـر 
باربـری و تعـدادی از موترهـای مسـافربری در ایـن مسـیر 
در حـدود پنـج تا 25 هـزار کلدار پاکسـتانی در یک دوره ی 
سـفر اخـاذی می کننـد. بـه گفتـه ی طالمحمـد اتمانـزی، از 
مجمـوع 200 هـزار موتـر باربـری در هر ماه حداوسـط دو 
بـار رفت وآمـد می کننـد. بـر ایـن اسـاس، طالبـان تنهـا از 
موترهـای باربـری در مسـیر کابـل – هـرات در مـدت یک 
مـاه بـه گونه ی اوسـط در حدود شـش میلیون کلـدار درآمد 

دارد.
بـا آن هم مسـئوالن محلـی در والیات جنوبـی و غربی 
کشـور و وزارت ترانسـپورت مبلـغ ایـن اخاذی هـا را تأیید 
نمی کننـد. طالبـان امـا همواره اخـاذی در این مسـیرها را رد 

کرده اسـت.
همچنـان طالمحمد اتمانـزی ادعا می کند کـه نیروهای 
دولتـی در ورودی »ارغنـدی« در کابـل، میدان شـهر، غزنـی، 
قـالت در زابل، قندهار، گرشـک در هلمند، فـراه، دالرام در 
نیمـروز و هرات نیـز از این موترها »اخـاذی« می کنند. آقای 
اتمانـزی می افزاید که این نیروهـا از موترهای بابری از 200 
تـا 10 هزار افغانـی پول می گیرند. به گفتـه ی او، این نیروها 
حتـا در مـواردی ایـن موتروانان مورد ضرب وشـتم هم قرار 
می دهنـد. آقـای اتمانـزی تأکیـد می کنـد کـه »موتروانی که 
در ایـن ورودی هـا زیـاد اصـرار کنـد و ضرب وشـتم را هم 

تحمـل کنـد، از او کم تـر اخاذی می شـود«. 
امـا مهـدی روحانـی، سـخن گوی وزارت ترانسـپورت 
کشـور ایـن گفته هـا را رد کـرده، می گویـد که »هیـچ مبلغی 

از هیـچ نـوع موتـر در دروازه هـا گرفته نمی شـود«.

طالبان در شاهراه هرات - کابل از مسافران »بیگاری« می کشند

طـور اگـر دزدان متوجـه شـوند کـه مسـافری تجـار و یـا 
کارمنـد دولتـی اسـت، به خاطـر باج گیـری، آنـان را گروگان 

می گیرنـد.«
خطرناک تریـن بخش ها برای مسـافران مسـیر بزرگ راه 
سـیدآباد  ولسـوالی های  مربوطـات  در  هـرات،   – کابـل 
میـدان وردگ، قره بـاغ و گیـالن والیـت غزنـی، شـاه جوی 
والیت زابل، گرشـک والیت هلمند، والیت فراه و ولسـوالی 
شـیندند هـرات می باشـد. جانـان اوریاخیل می افزایـد که در 
شـماری از ایـن سـاحات طالبان ایسـت های بازرسـی افراز 
کـرده اسـت و مسـافران و رانندگان را در همین ایسـت های 

بازرسـی مـورد آزار و اذیت شـان قـرار می دهنـد.
عـالوه بـر جنگ جویـان طالبـان، نیروهـای دولتـی هم 
در بسـا مـورد از عامـل ناامنی هـا در ایـن مسـیر به حسـاب 
می آیـد. اخیـراً بیـش از 400 راننـده در مسـیرهای کابـل – 
قندهـار – هـرات در پـی کشته شـدن یـک راننده دسـت به 
اعتـراض زدنـد. آنان مدعـی بودند که نیروهـای پولیس یک 
راننـده ی موتـر باربـری را به خاطـر امتنـاع از پرداخت »مالیه 
هنگفـت« بـه قتل رسـانده بود. رییس انسـجام شـرکت های 
ترانسـپورتی افغانسـتان می گوید کـه آزار و اذیـت نیروهای 
دولتـی تنهـا مختـص بـه راننـدگان نمی شـود، بلکـه ایـن 
نیروهـا در مـواردی مسـافران را نیـز مـورد آزار و اذیت قرار 
می دهنـد. مسـئوالن محلـی در این والیـات اما ایـن گفته ها 

را رد می کننـد.
بـه خاطر همیـن ناامنی ها، اکثر مسـافران کابل – هرات، 
کابـل – قندهـار و برعکـس آن، بـا متقبل شـدن هزینه هـای 
چنـد برابـر به صـورت هوایـی سـفر می کننـد. عبدالواحـد 
محمـدی می گویـد: »هزینه ی سـفر زمینی هـرات – کابل در 
حـدود یک هـزار و 500 افغانـی اسـت، درحالی که هزینه ی 
سـفرهای هوایـی کابـل – هـرات و برعکـس آن حـدود 

هفت هـزار افغانـی می شـود.«
امـا وزارت دفاع ملـی وجود تهدیدها در ایـن بزرگ راه 
رد می کنـد. محمدزبیـر عـارف، معـاون سـخن گوی وزارت 
دفـاع ملـی می گوید کـه جنگ جویان طالبان فقـط گاه گاهی، 
آن هـم در مـدت چنـد دقیقه موترهـا را در ایـن بزرگ راه ها 
توقـف می دهنـد: »نیروهـای مـا به صـورت شـب و روز در 
ایـن مسـیر گشـت زنی می کننـد. بـه آنـان فرصت ایـن داده 

در ایـن مسـیر زیـاد رفت وآمد می کنـد: »من در این مسـیر 
به طـور اغلـب زمینـی سـفر می کنـم. در هـر سـفری کـه 
رفتـه ام حتما در سـه یـا چهار سـاحه با درگیری هـا مواجه 
شـده ام.« او همچنـان می افزایـد کـه عـالوه بـر درگیری ها 
در ایـن مسـیر، راه گیـری و گروگان گیری هـای زیـادی نیز 

می افتد. اتفـاق 
جانـان اوریاخیـل، از راننـدگان موترهـای مسـافربری 
303 در مسـیر بـزرگ راه کابـل – هـرات می گویـد کـه 
جنگ جویـان طالبـان همـه روزه در قسـمت هایی از ایـن 
مسـیر، موترهـا را متوقف و مسـافران آنان را بـرای اهداف 
ایسـت های  و  پاسـگاه ها  سـاخت  از جملـه  جنگی شـان 
بازرسـی بـه کار می گیرنـد. همیـن طـور بـه گفتـه ی او، 
ایـن گـروه در مـواردی هـم از ایـن مسـافران در جریـان 
انسـانی  به عنـوان سـپر  نیروهـای دولتـی  بـا  درگیری هـا 

می کننـد. اسـتفاده 
ضیـای جنتـی هـم می افزایـد کـه او در جریـان یـک 
روسـتای  در  گذشـته،  سـال  سـرطان  مـاه  در  سـفرش 
»عسـکرکوت« ولسـوالی قره باغ غزنی در یک درگیری گیر 
افتـاده بـوده اسـت. به گفتـه او، طالبـان در میـان موترهای 
مسـافربری جـا گرفتـه و از همـان جا بر مواضـع نیروهای 

دولتـی شـلیک می کردنـد.
سـیدعظیم کبرزانـی، از اعضـای مجلـس نماینـدگان 
کشـور می گویـد کـه جنگ جویـان طالبـان از غیرنظامیـان 
دولتـی،  نیروهـای  توسـط  هدف نگرفتن شـان  به دلیـل 
به عنـوان سـپر انسـانی اسـتفاده می کننـد. او تأکیـد می کند 
کـه نیروهـای دولتـی بـا موضع گرفتـن طالبـان در میـان 
مسـافران، نمی تواننـد بـر آنـان شـلیک کنـد، درحالی کـه 
و  پاسـگاه ها  بـر  راحتـی  بـه  گـروه  ایـن  جنگ جویـان 

نیروهـای دولتـی شـلیک می کننـد.
معموال رانندگان مسـیر بـزرگ راه کابل – هرات هنگام 
حرکـت در کابـل و یـا در هـرات بـه مسـافرانش توصیـه 
می کننـد کـه خودشـان را »عـادی« و »غریـب کار« جلـوه 
دهنـد. جانـان اوریاخیـل تأکید می کنـد: »ترس مـا بیش تر 
از جنگ جویـان طالبـان و دزدان اسـت. آنـان )طالبـان( اگر 
مسـافری را به عنـوان کارکن دولتی شناسـایی کند، مسـافر 
را بـا خودشـان می برنـد و یا هـم به قتل می رسـانند. همین 

جلیل رونق

جانان اوریاخیل، از رانندگان 
موترهای مسافربری ۳۰۳ در مسیر 

بزرگ راه کابل – هرات می گوید 
که جنگ جویان طالبان همه روزه 

در قسمت هایی از این مسیر، 
موترها را متوقف و مسافران آنان 
را برای اهداف جنگی شان از جمله 

ساخت پاسگاه ها و ایست های 
بازرسی به کار می گیرند. همین طور 
به گفته ی او، این گروه در مواردی 

هم از این مسافران در جریان 
درگیری ها با نیروهای دولتی 
به عنوان سپر انسانی استفاده 

می کنند.

همچنان طالمحمد اتمانزی ادعا می کند که نیروهای دولتی در ورودی »ارغندی« در کابل، 
میدان شهر، غزنی، قالت در زابل، قندهار، گرشک در هلمند، فراه، دالرام در نیمروز و هرات نیز 
از این موترها »اخاذی« می کنند. آقای اتمانزی می افزاید که این نیروها از موترهای بابری از 
۲۰۰ تا 1۰ هزار افغانی پول می گیرند. به گفته ی او، این نیروها حتا در مواردی این موتروانان 

مورد ضرب وشتم هم قرار می دهند. 


