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به گفته شهروندان کندز، طالبان تمامی اموال موسسات دولتی 
با  را  متحد  ملل  سازمان  دفتر  شمول  به  خارجی  و  شخصی  و 
خود برده و مکان های آن را به آتش کشیدند. آنان با حمله به  
زایشگاه قندوز و چندین مرکز صحی دیگر کارمندان و نرس 
های شفاخانه  را که دیدند کشتند و به زنان مریض هم رحم 

نکردند.
شماری از شهروندان کندز، درتماس تلفنی به روزنامه ماندگار 
گفته اند که طالبان نه تنها اموال موسسات دولتی و خارجی را 

با خود بردند؛ بل مغازه های شهر را نیز غارت کردند.
دولت  کارمند  تمامی کسانیکه  خانه های  طالبان  آنان:  گفته  به 
هستند را بازرسی کرده یا اعضای آن خانوده ها را با خود بردند 
و یا در پیش چشمان خانواده شان آنان را کشتند و این روند 

هم چنان ادامه دارد

هشدار  ضمن  افغانستان  دولت  اجرایی  رئیس 
انسانی  تهدیدات  با  جهان  رویارویی  به  نسبت 
ملل  سازمان  موثر  و  سریع  اصالحات  خواستار 

برای مقابله با این چالش ها شد.
مجمع  در  خود  سخنانی  طی  عبداهلل،  عبداهلل 
جهان  گفت:  باره  این  در  ملل  سازمان  عمومی 
سریعی  تغییرات  چنین  با  هرگز  ملل  سازمان  و 
رو به رو نبوده است؛ برای پاسخ دادن به چنین 
درخواست های  و  باال  توقعات  ناگهانی  تغییرات 

فوری وجود دارد.
کنار  در  تاریخی  وظایف  این  داد:  ادامه  عبداهلل 
پیش بینی،  غیرقابل  پذیری  تغییر  جمعیت،  رشد 
ارتباط و دسترسی به ا طالعات و دانش فناوری، 
مذاکرات مداوم چارچوب قانونی، مدیریت جدید 

و مهارت های رهبری می طلبد.

ضرورت  به  اشاره  با  اظهاراتش  ادامه  در  وی 
انجام اصالحات در سازمان ملل عنوان کرد: در 
این مرحله این سازمان ملل و سایر سازمان های 
تخصصی و چندگانه هستند که باید برای ایجاد 
دستورالعمل ها و پیش زمینه های الزم برای تصمیم 
گیری آماده شوند....                 ادامه صفحه 6
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خالقیت توانایی مشاهدة روابطی ست در جایی که وجود 
ندارند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

چشم پوشی مقام ها از جنایت طالبان

مورد  در  بیانیه یی  صدور  با  کابل  در  امریکا  سفارت 
افغانستان  در  کشور  این  شهروندان  به  حمله  احتمال 
کابل  از  نظر گرفتن خروج  داد و خواستار در  هشدار 

شد.
از  بیانیه یی  صدور  با  دیروز  کابل  در  امریکا  سفارت 
در  امریکایی  شهروندان  علیه  حمله  برای  برنامه ریزی 
کابل خبر داد....                              ادامه صفحه 6

احمدفرهاد مجیدیـ  عضو مجلس نماینده گان افغانستان
از  تکان دهنده تر  خبری  گذشته،  سال  چهارده  طول  در  شاید 
»سقوط شهر قندوز به دست طالبان« نشنیده باشیم. در طول این 
سال ها افغانستان حوادث و اتفاق های ناگوارِ زیادی را گواه بوده، 
ولی به میزانی که سقوط شهر قندوز در افکار عمومی شوک ایجاد 

کرد، هیچ حادثه و اتفاِق دیگری نتوانست. 
ملی،  ایجاد دولت وحدت  آستانۀ یک ساله گِی  در  قندوز  سقوط 
می تواند.  شده  تعبیر  دولت  این  پیکر  به  سهمگین  ضربه یی 
مالعمرآماده گی  مرِگ  سرخوشانۀ  فضای  در  که  دولت  رهبران 
جشن متالشی شدن طالبان را داشتند، خود درون درۀ بدنامی و 

شرمساری تاریخی سقوط کردند. 
طالبان صبح روز دوشنبه با حمله از...              ادامه صفحه 6

هشدار جدی سفارت امریکا 
در کابل به کارمندانش

روی دیگِر سکۀ یورش
 به قنــدوز
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است  بزرگ  به حـدی  قندوز  سقوط  شوک 
که شاید ماه ها از آن بیرون نشویم. آن چه که 
نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد و هراس افکنان 
برای نخستین بار پس از چهارده سال موفق به 
انجامِ وعده یی شدند که سال ها در پِی تحقِق 
آن بودند. سقوط یک شهر آن هم شهر بزرگی 
چون قندوز که یکی از شهرهای کلیـدی و 
تغییر  عماًل  است،  کشور  شمال  استراتژیک 
جغرافیای جنگ را به نمایش می گذارد. پس 
این، دیگر جنگ در جغرافیای مشخصی  از 
متمرکز نیست و عماًل از یک ساحه به ساحۀ 
انتقال  این  هزینۀ  است.  یافته  انتقال  دیگر 
می تواند بسیار بزرگ و حتا فاجعه بار تخمین 

شود. 
بدون  می کند،  تغییر  جنگ  جغرافیای  وقتی 
شک انگیزه ها و هدف ها نیز از مسیِر گذشته 
را  تازه یی  مسیرهای  و  می شوند  منحرف 
عملی،  صورت  به  قندوز  سقوط  می یابند. 
مسیرهای دیگِر جنِگ افغانستان را مشخص 
شدن  باز  از  سخن  که  گاهی  می سازد. 
می رود،  داعش  روی  به  شمال  دروازه های 
این گمانه تقویت می شود که توطیه بزرگتر 
را  آن  بتوان  در حال حاضر  که  است  آن  از 

درک و تصور کرد. 
هم  را  دیگری  نانوشته های  قندوز  سقوط 
نقش  این که  جمله  از  و  می کند  تداعی 
چیست  جنگ  این  در  بیگانه  استخباراِت 
جنگی  چنین  به  آن ها  را  امیدهایی  چه  و 
می توان  که  حدسی  سرراست ترین  بسته اند. 
هیچ  بدون  پاکستانی ها  که  است  این  زد 
تردیدی، نقش اساسی و کلیدی می توانند در 
از  پس  آن ها  حداقل  باشند.  داشته  نبرد  این 
این با دسِت باالتری می توانند ادعای »افغانی 

بودِن پدیدۀ طالبان« را مطرح کنند. 
این سو  به  مدت ها  از  پاکستان  استخبارات 
حمایت  به  مربوط  اتهام های  به  واکنش  در 
بودن  »افغانی  بر  هراس افکن،  گروه های  از 
طالبان و جنگ افغانستان« تأکید داشته و گفته 
است که این جنگ پیش از آن  که ریشه هایی 
یک  باشد،  داشته  کشور  این  از  بیرون  در 
پدیده و بحـراِن داخلی است. آیا پس از این 
در  اصلی  بودن جنگ« شعار  »افغانی  ادعای 
بود؟!...  نخواهد  دیپلماتیک  گفت وگوهای 
بدون شک چنین است و پاکستانی ها پس از 
تأکید  بودن« جنگ  »افغانی  بر  این می توانند 
ورزند و از آن به سود منافع درازمدِت خود 

بهره برداری کنند. 
نیست،  شهر  یک  سقوط  تنها  قندوز  سقوط 
سقوط ارزش های یک نظام به وسیلۀ گروه های 
تمامیت خواه و اقتدارطلب نیز می تواند باشد. 
پیش از این همواره دولت مردان در پاسخ به 
خواهند  سقوط  شهرها  آیا  که  سوالی  چنین 

قرار  شهری  هیچ  که  می دادند  اطمینان  کرد، 
و  گیرد  قرار  سقوط  معرض  در  که  نیست 
این  اما  بیفتد.  مخالف  نیروهای  دست  به  یا 
اطمینان دیگر وجود ندارد و هر آن می تواند 
شهر دیگری به سرنوشِت قندوز دچار شود. 
جمعِی  سرنوشت  قندوز،  سرنوشت 
به  که  باشد  می تواند  کشوری  شهرونداِن 
باور  دیگر  خود  دولت مرداِن  وعده های 
به  گذشته  سال  چهارده  در  قندوز  ندارند. 
افغانستان  جنگ  در  خطرناکی  عطِف  نقطۀ 
تبدیل شد. قندوز نشان داد که پیمان امنیتی 
که  را  بحرانی  جلو  نمی تواند  نیز  امریکا  با 
خلق می شود، بگیرد. آیا زماِن آن فرا رسیده 
که نسبت به نوع همکاری های بین المللی با 

افغانستان دچار شک و تردید شد؟ 
نیروهای  سپتمبر  یازده  حادثۀ  از  پس  وقتی 
ایتالف جهانی به رهبری امریکا وارد جنگ 
با طالبان شدند، در ظرف مدِت کوتاهی این 

گروه را از تمامی بخش های افغانستان بیرون 
نزدیک  که  است  چه گونه  امروز  اما  راندند، 
به چهارهزار مرد مسلح در اطراِف یک شهر 
تجمع  خود  موترسایکل های  و  موترها  با 
مخابره  آن ها  از  اطالعی  هیچ  اما  می کنند 
امنیتی از آغاز چنین  نمی شود؟ آیا نیروهای 
حمله یی بر یکی از کالن شهرهای افغانستان 

بی خبر بوده اند؟ 
به  نسبت  را  همه گانی  تصور  قندوز  سقوط 
باوری  دیگر  کرد.  دگرگون  کاماًل  وضعیت 
برای فردا وجود ندارد. شاید امروز و یا فردا 
قنـدوز  از  کمتر  بهایی  به  دیگری  شهرهای 
در اختیار نیروهای طالبان قرار گیرد؛ طالبانی 
از  پس  کشور  دولت مرداِن  اکثر  باور  به  که 
مرگ مال عمر دچار اختالف های درونی شده 
اند و احتمال می رفت که به زودی در ورطۀ 
در  طالباِن  همین  اما  گیرند.  قرار  فروپاشی 
چنان  می توانند  اضمحالل  و  فروپاشی  حال 
منسجم عمل کنند که در ظرف کمتر از 12 
گیرند.  به  دست  را  شهری  کنترول  ساعت، 
طالبان  فروپاشی  از  می توان  این  از  پس  آیا 

سخن گفت؟ 
بر  قندوز  سقوط  که  میزانی  به  تردید  بدون 
به  کرد،  وارد  آسیب جدی  افغانستان  دولت 
به  را  مخالف  نیروهای  توانایی  میزان  همان 
نمایش گذاشت. این مسالۀ کوچکی نیست و 
نباید آن را نادیده گرفت. اما نگرانی جدی تر 
طالبان  نیروهای  که  است  هنگامی  مهم تر  و 
بخواهند این شهر را ترک کنند. گفته می شود 
تسخیر  از  پس  ساعت   24 ظرف  در  که 
رقم  شهر  این  در  بزرگی  فجایِع  قنـدوز، 
خورده است و احتمال این  نیز وجود دارد که 
طالبان در زماِن بیرون شدن از قندوز جنایات 
بزرگ تری را مرتکب شوند. در همین حال، 
نگرانی هایی هم وجود دارد که قندوز پس از 
این، به مرکز تنش های قومی تبدیل شود و 
شرایط خطرناک تری را چشم به راه باشـد.   
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برکناری  حکم  داخله  وزارت  کندز،  بحران  اوج  در   
کارمندان ادارۀ شناسنامه های برقی را صادر کرده است.و 
این گونه جنگ های شمال و شرِق کشور بهانۀ خوبی برای 
تعویق کامِل توزیع شناس نامه های برقی و یا هم تعدیل 

قانوِن توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس می تواند شود.
ارگ  که   گرفت  صورت  آن  از  بعد  اقدام  این 
ریاست جمهوری در این روزها، بر تغییر و تعدیِل قانون 
مشوره های  دارد.  تأکیـد  برقی  شناس نامه های  توزیع 
قایل شدِن  برای  افراد  و  فرد  آن  این و  با  رییس جمهور 
که  دارد  جریان  حالی  در  ملی«  »اجماع  نام  به  بهانه یی 
تشکیل  فراقانونی  مسایِل  را  ریاست جمهوری  دغدغۀ 
تصویب  کشور  نفوس  احوال  ثبت  قانون  زیرا  می دهد. 
و توشیح شده و دیگر نیازی به مشکل تراشی دربارۀ آن 

نیست. 
بهانه یی  می تواند  نیز  امنیتی  اخیِر  رویدادهای  اینک  اما 
قانون  تغییِر  برتری طلبانی دهد که طرف دارِ  به دسِت  را 
ثبت احوال نفوس و یا هم توزیع نشدِن شناس نامه های 

الکترونیک اند. 
پیشتر، قرار بود که بر بنیاد فرمان داکتر عبداهلل و تأکیدات 
 2۹ یا   2۸ روز  الکترونیکی،  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ 
این  توزیع  روند  کشور،  استقالل  روز  با  هم زمان  اسد، 
شناس نامه ها کلیـد بخورد و به انتظارها در این خصوص 
اما نه تنها این کار در آن روزها صورت  پایان داده شود؛ 
نگرفت که تا اکنون هم این مسأله همچنان بی سرنوشت 

مانده است. 
مسلمًا شناس نامه های برقی، سهولت ها و مزایاِی فراوانی 
را به میـان می آورد؛ میزان دقیِق جمعیتِ  کشور و نفوِس 
اقوام را مشخص می کند، حکومت داری خوب را سرعت 
می بخشد و نیز سبب تأمین عدالت اجتماعی و به وجود 
می شود.  کشور  متنوِع  هویت های  میان  اعتماد  آمدن 
قانون  اساِس  بر  برقی  توزیع شناس نامه های  با  همچنین 
عنوان  به  »افغان«  کلمۀ  درج  بحث  نفوس،  احوال  ثبت 
ملیِت همۀ ساکناِن این سرزمین که همواره جنجال آفرین 

بوده، برای همیشه پایان خواهد یافت. 
و  تأخیر  سبب  موردی  و  مسأله  هیچ  که  می رود  انتظار 
یا هم فراموشِی بحث توزیع شناس نامه های الکترونیکی 
نشود و دولت وحدت ملی، ارج گزاری به قانون و احترام 
کار  به همۀ هویت های اقوام ساکِن کشور را در دستورِ 
قرار دهد. مسلمًا تأکید و تمسِک ارگ به »اجماع« دربارۀ 
عملکرد  و  قانون  برابر  در  قیام  برقی،  شناس نامه های 
پارلمان افغانستان است؛ زیرا پارلماِن کشور شایسته ترین 
مرجِع اجماع در کشور است و ریاست جمهوری نباید در 
این خصوص دست به کدام اجماِع بی معنا و فراقانونی 

بزند. 
مشکِل  هیچ  برقی،  شناس نامه های  توزیع  برای  که  حاال 
آن ها  توزیع  مانع  که  ندارد  وجود  تخنیکی  و  قانونی 
این  زودتر  هرچه  که  است  مکلف  حکومت  شود، 
دلیل معطل  شدِن توزیع  آغاز کند. می دانیم که  را  روند 
نیز فقط سلیقه های سیاسی  تاکنون  برقی  شناس نامه های 
و قومِی کسانی بوده است که در پی استیالی یک هویت 
این  مسلمًا  کشورند.  برادرِ  هم  با  هویت هاِی  دیگر  بر 
نشدِن  توزیع  به خاطر  زیادی  بهانه های  می توانند  عـده 
بهانه یی می تواند  شناس نامه های برقی فراهم کنند و هر 
ماه ها و حتا سال ها توزیع این شناس نامه ها را به تعویق 
با  می باید  ملی  وحدت  دولت  سران  بنابراین،  اندازد. 
بهانه جویان  همۀ  با  نفوس،  احوال  ثبت  قانوِن  به  استناد 
و برتری طلبان قاطعانه برخورد کند و به هیچ کس اجازۀ 

اختالل در این امِر مهم را ندهد.
رییس جمهور غنی باید برای عملی کردِن این پروسۀ ملی، 
برخی ریسک ها را بپـذیرد و جرأت تاریخی اش را برای 
گذار به یک مرحلۀ جدید از حیاِت سیاسِی افغانستان به 

نمایش بگذارد.

هیچ بهانه یی نباید مانع 
توزیع شـناس نامه های برقی شـود

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1627   چها   ر       شنبه           8  میزا  ن     /   مهر       y   1394    16  ذو الحجة الحرام  y 1436   30 سپتمبر         2015

بدون تردید به میزانی که سقوط 
قندوز بر دولت افغانستان آسیب 
جدی وارد کرد، به همان میزان 

توانایی نیروهای مخالف را به نمایش 
گذاشت. این مسالۀ کوچکی نیست 

و نباید آن را نادیده گرفت. اما 
نگرانی جدی تر و مهم تر هنگامی 

است که نیروهای طالبان بخواهند 
این شهر را ترک کنند. گفته می شود 

که در ظرف 24 ساعت پس از 
تسخیر قنـدوز، فجایِع بزرگی در 

این شهر رقم خورده است و احتمال 
این  نیز وجود دارد که طالبان در 

زماِن بیرون شدن از قندوز جنایات 
بزرگ تری را مرتکب شوند. در 

همین حال، نگرانی هایی هم وجود 
دارد که قندوز پس از این، به مرکز 
تنش های قومی تبدیل شود و شرایط 

خطرناک تری را چشم به راه باشـد
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مسوولین دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که یک گزارش تازه 
افغانستان در شاخص جهانی شفافیت  جهانی نشان می دهد که 

بودجه ناکام بوده است.
سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در یک 
نشست خبری در کابل گفت که این گزارش نشان می دهد که 
حکومت نتوانسته دستاوردهای سال های گذشته پیرامون شفافیت 

بودجه را حفظ کند.
سازمان  توسط  گزارش  این  که  نمود  تصریح  افضلی  آقای 
 International Budget( بودجه  برای  المللی  بین  مشارکت 
المللی است در  بین  Partnership( که یک سازمان مستقل و 

1۰2 کشور تهیه شده است.
به گفته وی؛ در این گزارش، پیرامون سندها و پروسه هایی که در 
مورد تطبیق و نظارت از بودجه ی کشورها در نظر گرفته می شود؛ 

تحقیق و بر اساس آن به کشورها امتیاز داده شده است.
افغانستان  حکومت  که  دهد  می  نشان  گزارش  این   « گفت:  او 
در چند سال گذشته  بودجه  مورد شفافیت  در  که  دستاوردهایی 
امتیاز  متاسفانه  و  نتوانسته  نگاه  را  دستاوردها  این  است؛  داشته 
یافته  کاهش  بودیجه  شفافیت  مورد  در   42 به   ۵۹ از  افغانستان 

است«.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان اظهار داشت: افغانستان 
از سال 2۰۰۸ تا سال 2۰12 میالدی پیرامون شفافیت بودجه ی 
سیر  بودجه  شفافیت  مورد  در  امسال  اما  داشته؛  خوبی  پیشرفت 

نزولی داشته است.
که  نشان می دهد  این گزارش  افضلی خاطرنشان ساخت:  آقای 

سهم مردم در نظارت و تطبیق از بودجه بسیار پایین بوده است.
وی، ناقص بودن مسوده بودجه سال جاری که به پارلمان فرستاده 
برای  ی  بودجه  پیرامون  هایی  گزارش  نشر  و  تولید  عدم  شد؛ 
دسترسی شهروندان و ضعف در نهادهای نظارتی ــ اداره عالی 
تفتیش و پارلمان ــ را از دالیلی خواند که امتیاز افغانستان را در 

این گزارش پایین آورده است.
او از وزارت مالیه، اداره عالی تفتیش و کمیسیون بودجه ی پارلمان 
برای  بیشتری  سهم  بودجه  شفافیت  در  بهبود  برای  تا  خواست 

شهروندان مد نظر بگیرند.
گفتنی است که این گزارش پنجمین گزارش سازمان مشارکت بین 
المللی برای بودجه است که از سال 2۰۰۶ بدین سو تهیه شده و 
افغانستان از 1۰۰ امتیاز این گزارش در سال 2۰۰۸، هشت امتیاز؛ 
در سال 2۰1۰، بیست امتیاز؛ در سال 2۰12 ، پنجاه و نُه امتیاز و 

در سال 2۰1۵ نیز 42 امتیاز گرفته است.

آنچه بر شهروندان کندز رفت
ناجیه نوری  

شهروندان کندز می گویند که طالبان در این شهر در 
بیست و چهار ساعت اول جنایت های و حشتناکی 
عمومی  تاراج  و  قومی  قتل های  و  دادند  انجام  را 
روزنامه  به  شهروندان  از  برخی  انداختند.  راه  را 

از  بعد  طالبان  که  گفتند  ماندگار 
چاشت دیروز، شماری از افراد این 
شهر را با خود بردند. به کفته منابع، 
و  شده  مردم  خانه های  وارد  طالبان 
از دو مرد یک مرد را با خود بردند؛ 
اجناس قیمت بها را نیز باخود انتقال 

دادند.
طالبان  کندز،  شهروندان  گفته  به 
دولتی  موسسات  اموال  تمامی 
شمول  به  خارجی  و  شخصی  و 
خود  با  را  متحد  ملل  دفترسازمان 
آتش  به  را  آن  مکان های  و  برده 
زایشگاه  به  حمله  با  آنان  کشیدند. 
دیگر  مرکز صحی  چندین  و  قندوز 
کارمندان و نرس های شفاخانه های 
را که دیدند کشتند و به زنان مریض 

هم رحم نکردند.
شماری از شهروندان کندز، درتماس 
تلفنی به روزنامه ماندگار گفته اند که 
طالبان نه تنها اموال موسسات دولتی 
بل  بردند؛  خود  با  را  خارجی  و 

مغازه های شهر را نیز غارت کردند.
به گفته آنان: طالبان خانه های تمامی 
را  هستند  دولت  کارمند  کسانیکه 
بازرسی کرده یا اعضای آن خانوده ها 
را با خود بردند و یا درپیش چشمان 
این  و  کشتند  را  آنان  شان  خانواده 

روند هم چنان ادامه دارد.
طالبان  گفت:  کندز  باشندۀ  یک 
کابل  خزانۀ  تمامی  این که  درکنار 
بانک و بانک مرکزی کندز را باخود 
بردند؛ اموال خانه های مقامات دولتی 

را نیز غارت کردند.
مغازه ها درشهر توسط طالبان  اکثریت  او می گوید: 
عوام  مردم  زیرا  افراد؛  سایر  توسط  نه  شده  غارت 
در  آنهم  و  جنگی  شرایط  در  را  کار  این  جرات 

حضور طالبان ندارند. 
یکی از مقامات دولتی کندز که نخواست نامی از او 
گرفته شود، به روزنامۀ ماندگار گفت: هفتاد درصد 

کندز در دست طالبان و سی درصد آن در کنترول 
دولت قرار دارد.

نیروی  نبود  دلیل  به  کرد:  تاکید  دولتی  مقام  این 
کمکی مورال نیروهای امنیتی ضعیف است و توان 

مقابله با طالبان را ندارند. 

او گفت: طالبان پس از اینکه خزانۀ بانک مرکزی و 
کابل بانک را انتقال دادند، آن جا را به آتش کشیدند 
و اموال خانه های مقامات دولتی و موسسات را نیزبا 

خود برده و سپس آن جا را مهر و الک کردند.
خبر  خان آباد  ولسوالی  در  طالبان  پیش رویی  از  او 
قدمی  درچند  طالبان  اکنون  همین  گفت:  داده 
خان آباد هستند و جنگ سختی میان نیروهای امنیتی 

و طالبان در دروازه های این ولسوالی جریان دارد.
ارچی،  دشت  ولسوالی  دولتی:  مقام  این  گفتۀ  به 
مرکز  شمول  به  صاحب  امام  و  چهاردره  علی آباد، 
شهر کندز در کنترول طالبان قرار دارد و اگر وضعیت 
به همین منوال به پیش برود، ولسوالی خان آباد هم 

به دست طالبان خواهد افتاد.
وی می گوید: دولت موفق شده  است 
بازپس  طالبان  از  را  کندز  زندان  تا 
گیرد؛ اما زندان خالی از مجرم است. 
زمانیکه  قبل(  روز  دو   ( دیروز  زیرا 
طالبان زندان را تصرف کردند، نخست 
زندانیان  سپس  و  زن  زندانیان  تمامی 

مرد را آزاد کردند.
یکی دیگر از شهروندان کندز می گوید: 
توسط  دولتی  موسسات  اموال  تمامی 
اکنون  همین  و  شده  غارت  طالبان 
ملل  سازمان  دفتر  موترهای  با  طالبان 
گذار  و  گشت  شهر  داخل  در  متحد 

می کنند. 
زور  به  طالبان  شهروند:  این  گفته  به 
وارد خانه های مردم شده و کسانی که 
پیش  در  را  هستند  دولت  کارمند  که 
چشم خانواده های شان تحقیر کرده و 
حتا  می دهند  قرار  کوب  و  لت  مورد 
زنان را مورد تجاوز و ظلم قرار داده 

اند. 
فرار  توانایی  کسانی که  می افزاید:  وی 
اما  کردند؛  فرار  شهر  از  داشتند،  را 
در  کنند،  فرار  نمی توانستند  کسانی که 
سر    به  وحشت زده  بسیار  حالت  یک 

می برند.
شهروندان کندز والی و مقامات امنیتی 
والی  می گوید:  کرده  متهم  را  کندز 
توسط  شهر  مرکز  تصرف  در  کندز 
طالبان دست دارد و بی کفایتی مقامات 
بتوانند  تا طالبان  نیز سبب شد  امنیتی 
بسیار به راحتی کندز را تصرف کنند. 
در حال حاضر والی کندز به کشور انگلستان فرار 

کرده است.
در  مهم  بسیار  والیت های  از  یکی  کندز  والیت 
به  درگیری  هیچ   بدون  قبل  روز  دو  شمال کشور 
افتاد و گفته می شود که همین اکنون  دست طالبان 
بیشترین ولسوالی های این والیت در کنترول طالبان 

قرار دارد. 

دیدبان شفافیت:

افغانستان در شاخص جهانی 
شفافیت بودجه ناکام بوده است

مک کین:
 سقوط قندوز نتیجۀ

 خروج نیروهای امریکایی است

رییس مجلس سنا: 

عامالن اصلی سقوط شهر کندز اعدام شوند
عامالن  را  کندز  محلی  مقام های  کشور،  سنای  مجلس 
حکومت  از  و  کرده  عنوان  والیت  این  سقوط  اصلی 
در  وظیفه یی  غفلت  دلیل  به  را  مقام ها  این  که  خواستند 

دادگاه نظامی به اعدام محکوم کند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در رابطه به حادثه 
کندز گفت: »حادثه کندز دردآور است، بر مردم آن شهر 
حالت بدی گذشته است، خواست مجلس سنا این است 
لوای  قوماندان  و  امنیت  امنیه،  رییس  قومندان  والی،  که 
موظف اردوی ملی در دادگاه نظامی، محکمه شده و به 

اشد مجازات محکوم شوند«.
باعث  کندز  محلی  مسووالن  افزود:  یار  مسلم  آقای 
بدنامی نظام سیاسی افغانستان شده و جای خجالت برای 
چنین  از  نتوانسته  که  است  کشور  اعالی  سرقوماندان 

بدنامی جلوگیری کند.
کندز  »در  نیز گفت:  سنا  دیگر  عبدالرحیم حسنیار عضو 
فاجعه بشری اتفاق افتاده و مسوول این فاجعه مقام های 
مجازات  اشد  به  باید  آنان  و  است  والیت  این  محلی 

محکوم شوند«.
فرمانده  والی،  که  ورزید  تاکید  نیز  آخندزاده  شیرمحمد 
پولیس و رییس امنیت والیت کندز باید اعدام شوند؛ زیرا 
آنان نتوانسته اند با امکانات وسیع نظامی در مقابل دشمن 

ایستادگی نمایند.
گفته می شود که هنگام سقوط کندز، والی و رییس امنیت 

این والیت بر سر وظایف شان حاضر نبوده اند.
شرم  حکومت  برای  که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای 
راکت  با  حداکثر  و  کالشنیکف  با  طالبان  است،  آور 

انداز سرشانه یی توانسته دولت مجهز با توپ و تانک را 
شکست داده و یک شهر را تصرف کنند. 

کندز  بد  وضعیت  از  بارها  آنان  که  می گویند  سناتوران 
گزارش داده بودند؛ اما حکومت در زمینه بی توجهی کرده 
و فکر می کند که سناتوران با این حکومت مشکل دارند.

برخی سناتوران دیگر هم بر این عقیده اند که شهر کندز 
سقوط نکرده؛ بلکه بر اثر معامله مقام های محلی به طالبان 

تحویل داده شده اند.
مطمین  »ما  گفت:  سنا  مجلس  عضو  هاشمی  اهلل  صفی 
هستیم که کندز سقوط نکرده؛ بلکه توسط مقام های محلی 

به طالبان تحویل داده شده است«.
از سویی هم، سناتوران می گویند که شب گذشته طالبان 
در شهر کندز به قتل و قتال افراد ملکی دست زده و نیز 
خانه ها و طالفروشی ها را به سرقت برده اند که آمار دقیق 

خسارات وارده به میلیاردها دالر می رسد.
افضل شامل گفت: » دولت به هر شکل ممکن کندز را 
پس می گیرد؛ اما به قتل و قتالی که شب گذشته صورت 
گرفته، آبرویی که از خانواده ها ریخته شده را کی پاسخده 
است؛ اشرف غنی از مال نصرالدین هم بد تر است و به 

وضعیت توجه نمی کند«.
به گفته وی،  مشکل در نبود مدیریت است و هرچه مردم 

داد و فریاد کنند گوش شنوایی وجود ندارد.
که  داد  نشان  کندز  »سقوط  گفت:  نیز  فیصل  سمیع 
حکومت وحدت ملی بیکاره است و نمی تواند کشور را 

مدیریت کند«.
همیچنین برخی سناتوران خواستار برگزاری لوی جرگه 

کشور  سرنوشت  روی  تصمیم  اتخاذ  منظور  به  عنعنوی 
شدند.

به گفته سناتوران، سقوط کندز باالی والیت های همجوار 
می  برجا  بدی  تاثیر  نیز  ها  والیت  دیگر  و  والیت  این 

گذارد.
شیر محمد آخندزاده گفت: »طالبان، افغان نیستند و آنان 
در بدل اخذ 2۵ میلیون دالر امریکایی از پاکستان تالش 
دارند که والیت های جنوب به ویژه هلمند را نیز سقوط 

دهند«.
نیروهای امنیتی عملیاتی را برای وا پس گیری این شهر از 
صبح امروز آغاز کرده اند؛  اما تاکنون سرنوشت جنگ در 

کندز نامعلوم است.

با ادامه روند خروج  سناتور امریکایی بر این اعتقاد است که 
نیروهای خارجی به ویژه امریکایی ها از افغانستان این کشور 

دچار مسائل امنیتی گسترده تری می شود.
بارها  کنون  تا  که  امریکایی  سناتوران  از  یکی  مک کین،  جان 
کرده،  تأکید  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  ادامه حضور  بر 
حضور  عدم  با  مرتبط  را  طالبان  دست  به  کندز  شهر  سقوط 

نیروهای امریکایی در افغانستان می داند.
رییس کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا می گوید سقوط شهر 
نیروهای  نتایجی  است که از خروج  از  کندز به دست طالبان 

امریکایی از افغانستان به جا مانده  است.
چنین  ادامۀ  به  بی توجهی  که  داشته  بیان  دیگر  یک بار  او 

رویدادهایی تکرار سناریوی عراق در افغانستان است.
مک کین گفته  است که رییس  جمهور امریکا نباید برنامۀ خروج 
کامل نیروهای امریکایی از افغانستان را تا پایان سال 2۰1۶ به 

سرانجام برساند.
به گفتۀ این سناتور امریکایی در صورت بی توجهی، افغانستان 

مانند عراق به دست تروریست ها خواهد افتاد.
راهبرد  که  است  امریکایی  سیاست مداران  جمله  از  مک کین 
بارک اوباما را در خروج نیروهایش از افغانستان ناکام می داند 
و تا به حال بارها بر ادامه حضور این نیروها در افغانستان تأکید 

کرده  است.
این سخنان وی در حالی مطرح شده است که شهر قندو روز 

دوشنبه به تصرف کامل افراد گروه طالبان درآمد.
عملیات  دیروز  صبح  ابتدایی  ساعات  از  امریکایی  نیروهای 

هوایی خود علیه مواضع طالبان در این شهر را آغاز کرده اند.
نظامی  نیروهای  فرمانده  کمپبل  جان  جاری  هفته  ابتدای  در 
پایان  از  پس  که  بود  کرده  پیشنهاد  نیز  افغانستان  در  خارجی 
در  باید  خارجی  سرباز  هزار   1۶ حدود  میالدی   2۰1۶ سال 

افغانستان باقی بمانند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1627   چها   ر       شنبه           8  میزا  ن     /   مهر       y   1394    16  ذو الحجة الحرام  y 1436   30 سپتمبر         2015 گزارش



محمداکرام اندیشمند
خورشیدی،   137۵ میزان  پنجـِم  پیش،  سال  نوزده 
طالبان وارد کابل شدند و دکتر نجیب اهلل آخرین رهبر 
افغانستان را  و زمام دار دولت حزب دموکراتیک خلق 
برخالف قوانین بین المللی، از دفتر سازمان ملل متحد 
بیرون کردند و پس از شکنجه و لت وکوب، به صورِت 
به  آریانا  چهارراهی  در  را  جسدش  و  کشتند  فجیع 

نمایش گذاشتند.
هواداراِن نجیب اهلل از کودتای درونِی رقیبان و مخالفان 
حزبی علیه وی و در جهت ناکامی پروسۀ صلِح ملل 
متحد سخن می گویند. مخالفان، او را متهم به خیانت و 
فرار از میدان رهبری حزب و حاکمیت، قبل از تشکیل 
ادارۀ انتقالی و انتقال قدرت می کنند. اما جنرال محمدنبی 
جانب داراِن  که  کارمل  ببرک  طرف داراِن  از  عظیمی 
نجیب اهلل انگشت اتهام را به عنوان گردانندۀ اصلی کودتا 
ادعا  او  او دراز می کنند، حکایتی دیگر دارد.  به سوی 
به روز 2۵  می کند که نجیب اهلل علی رغم اطمینانی که 
حمل 1371 )13 اپریل 1۹۹2( به او با حضور جنرال 
آصف دالور رییس ستاد مشترک ارتش )لوی درستیز( و 
شماری از جنراالن دیگر در عدم خروج خود از کشور 
داده بود، نیمه شب به بهانۀ استقبال از بینن سیوان نمایندۀ 
ملل متحد تالش کرد تا مخفیانه از کشور خارج شود. 
وی می نویسد: »باور نمی کردیم که در بیداری با چنین 
حقیقِت تلخی مواجه شویم. یک رییس جمهور، یک 
ساده  و  اردو، صاف  اعلی  قوماندان  یک  رهبر حزب، 
پذیرایی  بود.  ما  فریِب  پی  در  و  نمی گفت  را  حقیقت 
از سیوان در نصف شب با موتر مبدل، بدون محافظ و 
آیا ممکن  رییس جمهور  توسط یک  معمول  تشریفاِت 
بود؟ آیا این فرار بود یا خیانت؟ چه نامی می توانستیم به 
آن بدهیم؟ گریز مخفیانه، مفتضحانه و توأم با خدعه و 
نیرنگ به قیمت گول زدن و فریب دادِن بهترین رفقای 
یک  یک حزب،  کردن  رها  سرنوشت  بدون  خویش!، 
دولت و یک ملت!؛ این همان شخصی نبود که می گفت 

وطن یا کفن؟« 
اما فقیرمحمد ودان عضو شورای مرکزی حزب وطن 
و از پرچمی های هوادار نجیب اهلل، رفتن وی به سوی 
فرودگاه را تکذیب می کند و از رفتن وی در آن شب 
به وزارت امنیت دولتی سخن می گوید: »محمداسحاق 
بر هدایت  بنا  از آن  بعد  توخی دستیار رییس جمهور 
تلیفونی رییس جمهور، از منزل خویش به دفتر سازمان 
بعداز  نجیب اهلل  می شود.  ملحق  او  به  آمده  متحد  ملل 
با  تلیفون دفتر مذکور  به دفتر ملل متحد ذریعۀ  ورود 
نمایندۀ خاِص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان 
بود،  اسالم آباد  در  وقت  آن  در  که  سیوان  بینن  آقای 
تماس می گیرد. انکشاف جدید و مسالۀ پناهنده شدن 
خویش به دفتر نماینده گی سازمان ملل را برایش اطالع 
می دهد. بینن سیوان به دکتر نجیب اهلل اطمینان می دهد 
که ساعت یک شب به میدان هوایی کابل خواهد رسید، 
مگر قوت های دوستم و شورای نظار که کنترول میدان 
هوایی را به دست داشتند، طیارۀ بینن سیوان را بعد از 
نشست، محاصره نموده به او اجازۀ پایین شدن از طیاره 

را نمی دهند.« 
ارشد  Phillip Corwinمأمور  کاروین/   فلیپ  ولی 
دکتر  با  ) 2۶حمل 1371(  آن شب  در  که  متحد  ملل 
نجیب اهلل بود، برخالف ادعای فقیرمحمد ودان از رفتن 
از  خروج  غرض  فرودگاه  سوی  به  )نجیب اهلل(  وی 
افغانستان صحبت می کند. کاروین می گوید که در آن 
معاون   Avni Botsali بوتسالی«/  »عونی  را  شب من 
بینن سیوان با خود به اقامتگاه نجیب اهلل )قصر نمبر یک 
در محوطۀ ارگ کابل( برد و در آن جا با ژنرال توخی 
رییس دفتر وی بر سر بیانیۀ استعفای رییس جمهور کار 
 Dan Quirkeکویرکی دان  عونی،  با  سپس  کردند. 
 Peter Beier بایر«  »پیتر  متحد،  ملل  کارمنداداری 
افسر دنمارکی ملل متحد در سه موتر مربوط به دفتر 
ملل متحد با نجیب اهلل، برادرش، توخی که همه ۹ نفر 

می شدند، به سوی فرودگاه کابل رفتیم:
و  نشسته  هوایی  میدان  در  متحد  ملل  طیارۀ  با  »بینن 
در داخل طیاره انتظار ما را می کشید. من فکر می کنم 
]می کردم[ که با خود 1۵ نفر اعضای شورای بی طرف را 
آورده است. پالن اولی این بود که او آن ها را در همین 
طیاره یی که نجیب پرواز می کند، با خود به کابل بیاورد. 
با این کار انتقال قدرت دست به دست صورت می گیرد. 
هنگامی که به پوستۀ )محل بازرسی( آخری رسیدیم، 
عبور  اجازۀ  را  ما  محافظ  سربازان  شدیم.  داده  توقف 

ندادند. نام شب را که با آن از چندین پوسته گذشتیم، 
دفعتاً باطل شد...« 

در این تردیدی نبود که نجیب اهلل در آن شب )2۶ حمل  
از  خروج  به  تصمیم   )1۹۹2 1۶اپریل  با   1371برابر 
فرودگاه  از  متحد  ملل  با هواپیمای  تا  بود  کابل گرفته 
خواجه رواش پرواز کند. اما نکتۀ مورد پرسش این است 
که آیا نجیب اهلل توافق خود با ملل متحد را که در ازای 
استعفا، خروج محفوظ او از افغانستان تضمین شده بود، 
با سایر رهبران حزب و حکومت و حتا با نزدیک ترین 
افراد خود در میان گذاشته بود؟ سازمان ملل چه زمانی 
بود؟  از کابل مشخص کرده  برای خروج نجیب اهلل  را 

قبل از انتقال قدرت یا پس از آن؟  
حزبی  مخالفان  و  هواداران  را  باال  پرسش های  پاسخ 
متفاوت  گونۀ  به  متحد  ملل  مأمورین  حتا  و  نجیب اهلل 
و متناقض ارایه کرده اند. بینن سیوان یک روز پس از 
ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر  به  نجیب اهلل  پناهنده گی 
)17اپریل 1۹۹2( که در سفارت ترکیه در کابل صحبت 
نظر  توافق  گروپ ها  تمام  بین  در  که  گفت  می کرد، 
وجود داشت تا نجیب اهلل استعفا داده و از کشور خارج 
شود. اما فلیپ کاروین اظهار می دارد که »جیانی پیکو«/ 
Gianni Picco مسوول بخش افغانستان در دفتر ملل 
طرحی  چنین  با  را  خود  مخالفِت  نیویارک  در  متحد 
ابراز داشته بود: »او )جیان یپیکو( در برابر تصمیم ملل 
زمانی  آن  تا  کشور  از  نجیب  کشیدن  بیرون  در  متحد 
که یک حکومت بااعتبار به عوض وی به وجود نیاید، 
از  کنوانسیون  اثنای یک  در  او می نویسد  بود.  مخالف 
بینن پرسیدم اگر نجیب از کابل خارج شود، چه کسی 
به عوض او قدرت را در دست خواهد گرفت. پیکو 
ادعا می کند اگر بینن نجیب را از کشور به جایی دیگر 
اعزام کرده نتواند، »راه گریز ندارد«. بینن خودش از این 

صحبت انکار می کند.« 
در اعالمیۀ آماده گی رییس جمهور به انتقال قدرت که در 
هژدهم مارچ از سوی نجیب اهلل در حضور بینن سیوان 
بیان شد، از خروج وی قبل از تشکیل ادارۀ انتقالی و 
تحویل دهی قدرت صحبت نشده بود. در مصوبات و 
حزب  مرکزی  شورای  اجرایی  هیأت های  اعالمیه های 
ستره  مسلح،  قوای  ارشد  جنراالن  و  وزیران  وطن، 
احزاب  رهبران  و  سارنوالی  عالی،  دادگاه  یا  محکمه 
سیاسی که در حمایت از اعالمیۀ رییس جمهور انتشار 
یافت نیز از خروج نجیب اهلل قبل از انتقال قدرت سخنی 
جناح های  رهبری  اعضای  تمام  دیگر،  سوی  از  نبود. 
نجیب اهلل  پناهنده گی  از  پس  حاکم  حزب  مختلف 
برنامۀ  او  که  کردند  متهم  را  او  ملل،  سازمان  دفتر  به 
خروج خود را از آن ها مخفی داشته بود. حتا سلیمان 
حزب  مرکزی  شورای  در  نجیب اهلل  هواداران  از  الیق 
وطن یا همان دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق که 
پناهنده گی  از  پس  حزب  رهبران  اجالس  آخرین  در 
نجیب اهلل به دفتر نماینده گی سازمان ملل، رهبری مؤقت 
حزب را در اجالس به دوش گرفت، نجیب اهلل را متهم 
به ترک وطن بدون اطالع حزب و رهبران دولت کرد. 
که  »چیزی  گفت:  سیوان  بینن  به  اجالس  این  در  او 
را  )نجیب اهلل(  او  می خواستید  که  حینی  گذشته  شب 
از کشور به خارج انتقال دهید، اتفاق افتاد، تأسف آور 
بود. مخصوصاً که او توانست ملل متحد را شامل سازد. 
عملی را که نجیب اهلل انجام داد تا مانند یک دزد کشور 
را در نیمه شب ترک گوید، تأسف آور است. زیرا او نه 

با حزب و نه با دولت مشوره کرد.« 

پناهنده گی به دفتر سازمان ملل:
به  متحد  ملل  مأموران  و  با همراهانش  نجیب اهلل  دکتر 
دفتر نماینده گی این سازمان در کابل برگشت. او هنوز 
نمایندۀ  از کابل توسط  تا زمینۀ خروجش  امیدوار بود 
رهبر حاکم  آخرین  متحد مساعد شود.  ملل  سرمنشی 
حزب دموکراتیک خلق که پس از خروج قوای شوروی 
ایاالت  به خصوص  غربی ها  تا  کرد  بی حاصل  تالش 
فریادهایش  شنیدن  به  را  خود  گوش  امریکا  متحدۀ 
در مورد خطر افراط گرایان اسالمی باز نگه  دارند و از 
او توجه کنند، در آن آخرین شِب زوال  به  این زاویه 
حاکمیت خویش نیز ناامیدانه در این توهم به سر می برد. 

بار  ملل  امریکایی سازمان  کارمند  کاروین  فلیپ  به  او 
دیگر گفت: »شما مالحظه می کنید؟ اینان همان عناصر 
آغاز  هنوز  این  و  بودم.  گفته  شما  به  که  اند  افراطی 

رژیم  بین  معتدل  فرد  یک  را  ]نجیب خود  است.  کار 
کهنه فیودالی و فوندامنتلیست های مدرن می شمارد.[« 

عناصر  آن  نه  »اینان«  که  نمی فهمید  کارون  شاید  اما 
اسالمی(،  )بنیادگراهای  نجیب اهلل  اشارۀ  مورد  افراطی 
بلکه ملیشه های دولت و حزب تحت رهبری اویند که 
برای جنگیدن در مقابل آنان از سوی موصوف و دولت 

شوروی ایجاد و تقویت شده بودند.  
بینن سیوان توسط جنرال محمد نبی عظیمی و جنراالن 
مخالِف نجیب اهلل که در فرودگاه کابل توسط نیروهای 
دوستم در داخل هواپیما محصور شده بود، به دفترش 
انتقال یافت. او بالفاصله به تالش های خود آغاز کرد 
متحد  ملل  دفتر  از  نجیب اهلل  خروج  برای  را  زمینه  تا 
به خارج از افغانستان و یا به یکی از سفارت خانه های 
کارمند  به  نخست  او  کند.  مساعد  کابل  در  خارجی 
از  و  گرفت  تماس  کابل  در  پاکستان  سفارت  ارشد 
به تشکیل  پشاور  تا رهبران مجاهدین در  او خواست 
شورای عاجل و مؤقت نظامی در عوض خروج مصون 
قانع ساخته شوند و سپس شورای بی طرف  نجیب اهلل 
این  وقتی  بگیرد.  تحویل  نظامی  شورای  از  را  قدرت 
سفارت  از  سیوان  بینن  رسید،  نظر  به  غیرعملی  طرح 
هند خواست تا به نجیب اهلل پناه سیاسی اعطا کند. این 
بینن  سپس  نگرفت.  قرار  نو  دهلی  قبول  مورد  تقاضا 
سیوان دروازه های سفارت دیگر را در کابل تک تک کرد 
تا از آن ها بخواهد به نجیب اهلل پناهنده گی بدهند. بینن 
سیوان اغلباً این تالش ها را بدون آن که نجیب اهلل را در 
متحد  ملل  دفتر  او  زیرا  می داد؛  انجام  بگذارد،  جریان 

نمی کرد و حضور  تلقی  امن  نجیب اهلل  اقامت  برای  را 
می پنداشت.  مذکور  دفتر  بر  حمله  انگیزۀ  را  موصوف 
بخش  مسوول  پیکو«  »جیانی  به  را  نگرانی  این  او 

نجیب اهلل  حضور  و  داد  انتقال  نیویارک  در  افغانستان 
را  او  نامید و مخالفان مسلح  دفتر بمب ساعتی  را در 
است.  متصور  امکان هجوم شان  زمانی  هر  که  قصاب، 
سیوان  بینن  که  پاکستان  و  ایران  سفارت های  میان  از 
تا  پاکستان حاضر شد  تماس گرفت، سفارت  آن ها  با 
به نجیب اهلل پناه بدهد اما وقتی سیوان این موضوع را 
با نجیب اهلل در حضور دیپلمات های پاکستانی و ایرانی 
بودند مطرح کرد، نجیب اهلل آن را  او آمده  به دفتر  که 
نپذیرفت. فلیپ کاروین از مأمورین ملل متحد می گوید 
که نجیب اهلل در این نشست با احساسات صحبت کرد 

و گفت: 
من  نیست.  راه حل  این  نمی روم!  پاکستان  به  »من 
ترجیح می دهم در همین محوطۀ ملل متحد باقی بمانم. 
جوابگو، پالن صلح ملل متحد و شورای بی طرف است 
را  قدرت  انتقالی،  ارگان  حیث  به  ممکن  به زودی  که 
تسلیم خواهد شد. نجیب هنگامی که صحبت می کرد، 
و  ایران  نماینده گان  و  بینن  به سوی  را  خود  انگشتان 
پاکستان نشانه می گرفت. آن ها را به نقض وعده های شان 
و دامن زدن به مناقشات اتنیکی در داخل افغانستان متهم 

می ساخت.« 
شورای  ساختن  قانع  برای  سیوان  بینن  تالش  حتا 
برای  خلق  دموکراتیک  حزب  یا  وطن  حزب  مرکزی 
بیرون کشیدن نجیب اهلل از کابل در هفدهم اپریل 1۹۹2 
)2۸ حمل 1371( بی ثمر بود. سلیمان الیق که حزب را 
سرپرستی می کرد، تقاضای سیوان را در اجالس شورای 
مرکزی مبنی بر...                           ادامه صفحه 5
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دکتر نجیب اهلل
 چه گونه به دام مرگ افتاد؟
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دکتر نجیب اهلل چه گونه...
خروج مصون نجیب اهلل از کابل نپذیرفت. هرچند که او 
نمی توانست نقشی در این مورد ایفا کند. مراجعۀ بینن 
سیوان به عبدالوکیل وزیر خارجه در حکومت نجیب اهلل 
دروازۀ  نیز  هند  و  روسیه  دیپلمات های  با  همراهی  در 
خروج نجیب اهلل را از کابل نگشود. وکیل به سیوان گفت: 
»آیا ملل متحد عالقه مند آسایش صرف یک نفر است؟ 
آیا نباید توجه را به تمام اعضای حکومت و برای همۀ 
باید از کوشش های ملل  کشور معطوف کرد؟ هر کس 
این  انتظار  افغانستان  ببرد. هیچ کس در سایر  نفع  متحد 
عمل را نداشت. هیچ گاهی در گذشته در تاریخ افغانستان 
چنین اتفاقی نیفتاده؛ یک رییس جمهور بدون اندک ترین 
مشوره می گریزد! چرا با حکومت و قوای مسلح مشوره 

نکرد؟« 
 

سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق 
با پناه بردن نجیب اهلل رهبر حزب حاکم به دفتر نماینده گی 
ملل متحد در کابل، حاکمیت این حزب فرو پاشید؛ اما 
این فروپاشی به صورت آنی و یک شبه به  وقوع نپیوست. 
بخش اصلی عوامل و زمینه های درون حزبی این نمایش، 
از همان آغاز حاکمیت با کشمکش ها و توطیه های رهبران 
حزب و فراکسیون های مختلف آن در برابر هم آغاز یافته 
بود که آخرین پردۀ آن در پناهنده گی آخرین رهبر حزب 
شدۀ  حلق آویز  جسد  با  سپس  و  ملل  سازمان  دفتر  به 
او در چهارراهی آریانا تبلور یافت. اعالمیۀ نجیب اهلل از 
آماده گی به استعفا و انتقال قدرت مبتنی بر پالن سازمان 
ملل و سایر اعالمیه ها از سوی نهادهای مختلف حزبی 
و دولتی در حمایت از آن در حالی انتشار یافت که تمام 
این نهادها و مراکز قدرت نه در توافق و همسویی، بلکه 
در مخالفت و خصومت به سر می بردند و مشغول توطیه 

در برابر هم بودند. 
وطن  حاکم  حزب  درون  در  خصومت  فضای  وجود 
از یک طرف راه را به تطبیق پروسۀ صلح ملل متحد و 
انتقالی که هیچ مکانیزم روشن و تضمین  ادارۀ  تشکیل 
سوی  از  و  می بست  نمی رسید،  نظر  به  آن  در  شده یی 
دیگر، عدم صداقت رهبران حزب حاکم را در تعهد به 

این پروسه منعکس می ساخت. 
اگر مخالفان نجیب اهلل در درون حزب حاکم علیه وی 
دست به کودتا زدند و پروسۀ صلح ملل متحد را ناکام 
ساختند، نقش نجیب اهلل در این کودتا و ناکامی چه بود؟ 

صلح  پروسۀ  تطبیق  و  قدرت  انتقال  به  نجیب اهلل  اگر 
ملل متحد می اندیشید و به این پالن پابندی و صداقت 
داشت، اقدامات او در تعویض و تصفیۀ مسوولین نهادها 
و قطعات نظامی و امنیتی دولت بر مبنای وابسته گی های 
قومی و زبانی که تنش و بی اعتمادی را در درون حزب 
و حاکمیت عمیق و گسترده ساخت، چه نیات و اهدافی 

را منعکس می کرد؟ 
متحد  ملل  طرح  پذیرش  به  حاضر  حالی  در  نجیب اهلل 
در ازای خروج محفوظ خود از افغانستان شد که تمام 
پل های عقبی او در داخل حزب و حاکمیت ویران شده 
این ویرانی چه کسی  این که مسوول  از  بود. صرف نظر 
بود  حاکم  داخل حزب  در  فراکسیون  و  جناح  کدام  و 
و کدام نیروی خارجی در آن دست داشت، او در اوج 
و گسترده گی این ویرانی های درون حزب و حاکمیت، 
در مسند رهبری قرار داشت. نجیب اهلل در چنین فضایی 

در صدد آن شد  تا از  پروسۀ صلح ملل متحد و پیش 
از تطبیق پروسه در جهت بیرون کشیدن سالّم خود از 
معرکه استفاده کند. اما او چنان در دام بازی های خود و 
بازی های رقیبان و مخالفان درون حزبی خود گرفتار آمد 
گارد  و حاکمیتش،  رهبری  لحظات  آخرین  در  حتا  که 
ملی از  نزدیک ترین نیروهای وفادار به او، راه را به روی 

نجاتش بست. 

چرا چنین شد؟  
صرف نظر از هر دلیل و عاملی که اسباب این ناکامی را 
در رهبری دکتور نجیب اهلل فراهم کرد، این آخرین رهبر 
نتوانست وحدت و  و زمام دار حزب دموکراتیک خلق 
خلقی ها  درحالی که  کند.  تأمین  را  یک پارچه گی حزب 
علیه او به عنوان این که او از رهبران پرچمی است، سر 
به فرماندهی شهنواز تنی دست  برداشتند و  به شورش 
به کودتا زدند، اما او به عنوان یکی از رهبران پرچمی 
اعتماد جناح پرچم را نیز به دست نیاورد. نجیب اهلل در 
داخل  در  و  داد  دست  از  را  جناح حزب  دو  هر  واقع 
حزب خودش  درگیر  مخالفت های ژرف و گسترده شد. 
خلقی های باقی مانده پس از کودتای شهنواز تنی چنان 
آخرین جلسۀ  در  که  بودند  گردیده  و ضعیف  درمانده 
سیاسی  بیروی  همان  یا  وطن  حزب  مرکزی  شورای 
رازمحمد   )1۹۹2 اپریل   17( خلق  دموکراتیک  حزب 
دفاع  وزیر  وطنجار  اسلم  محمد  و  داخله  وزیر  پکتین 
نجیب اهلل  از  دفاع  در  که  داشتند  اظهار  خلق،  جناح  از 
»متأسفانه  گفت:  پکتین  نمی توانند.  داده  انجام  کاری 

و  داخله  وزیر  معاون  زرمتی  عبدالعظیم  دگرجنرال 
قوماندان عمومی دفاع از انقالب در موضع دفاع از کودتا 
قوماندان های  به  حال  عین  در  موصوف  و  گرفته  قرار 
قطعات خود دستور داده تا با حزب وحدت و شورای 
نظامی  توان  اگر  من  باشند.  داشته  همکاری  نیز  نظار 
متحد  ملل  دفتر  از  را  نجیب اهلل  محترم  رفیق  می داشتم، 
در  موصوف  رسید،  وطنجار  به  نوبت  می کردم.  خارج 
ارتباط به داکتر نجیب اهلل سخنان پکتین را تکرار کرد و از 
خیانت لوی درستیز )رییس ستاد مشترک ارتش( دالور و 
فتاح قوماندان عمومی قوای هوایی یاد نموده و در پایان 
شیادان  که شکار  نجیب اهلل  دکتر  از  و همچنان  از خود 
شده و قربانی اعتماد بی جای خود گردیدند، به صورت 
مالیم انتقاد کرد و عالوه نمود که کدام امکانات نظامی 
چشم گیری که توان مقابله را با کودتاچیان و تنظیم های 

هفتگانه داشته باشد، در دست ندارد...« 
نجیب اهلل در آخرین دقایق زنده گی خود نیز قربانی کینه 
و خصومت درون حزبی گردید. هرچند که او ظاهراً پس 
از چهار سال پناهنده گی در دفتر سازمان ملل در کابل از 
سوی طالبان به دار آویخته شد، اما برخی از تحلیل گران 
قتل او را کار جناح خلق حزب به ویژه حلقۀ مربوط به 

شهنواز تنی می پندارند.
در  تنها  نجیب اهلل  رهبری  ناکامی  اصلی  ریشه های  اگر 
پیوند به ویژه گی های فردی او بررسی شود، چه نکات 
زعامت  این  موفقیت های  مانع  وی  وجود  در  منفی 
گردید؟ وقتی چنین پرسشی را با یکی از اعضای ارشد 
جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق در میان گذاشتم، او: 
»بی صداقتی، چندگانه گی و ابهام در سیاست نجیب اهلل را 
عامل ناکامی وی در رهبری حزب و حاکمیت تلقی کرد. 
بسیار  و  نداشت  سیاسِت روشن  نجیب اهلل  که  او گفت 
در  کسانی  مشارکت  بدون  و  پرده  پشت  در  را  مسایل 
داخل حزب پیش می برد که رهبری و اقتدار او مرهون 
حمایِت آن ها بود. او در دوران رهبری خود در حزب، 
سیاست یکه تازی و شانتاژ داشت. او سیاست ترساندن 
را در پیش گرفته بود و تبلیغ می کرد که اگر او نباشد، 
همه به گونه یی ضر به می خورند. خلقی را از پرچمی 
می ترساند و پرچمی را از خلقی و هر دو را از مجاهدین. 
بخش نجات را به خود اختصاص می داد و زدن و کشتن 
را به دیگران می سپرد. از این گذشته، او پس از خروج 
قوای شوروی تدریجاً سیاست حزبی خود را رها کرد. از 
یک سو به سیاست قومی روی آورد و از سوی دیگر در 
صددِ آن شد تا به سیاست پیروزمند غرب راه پیدا کند. 
این اندیشه و عملکرد او را به یک رهبر غیرقابِل اعتماد 

در درون حزب بدل ساخت.« 
جنرال عبدالقادر که پنج سال در حکومت ببرک کارمل 
حزب  سیاسی  دفتر  عضویت  به  و  بود  دفاع  وزیر 
دموکراتیک خلق رسید نیز از سیاست نادرست نجیب اهلل 
حتا از قول خودش سخن می گوید. قادر اظهار می کند 
برکنار  دفاع  از وزارت  که  برای من  باری  نجیب اهلل  که 
گفت:  می کردم،  وظیفه  ایفای  سفیر  عنوان  به  و  شده 
پشتون  گفت:  بفهمم.  که  بگو  گفتم:  نمی فهمی!  »تو 
این  گفتم:  من  پشتون.  سر  را  ازبک  زدم،  ازبک  سر  را 
جرم تاریخی و خیانت ملی است. گفت: برو! تو هنوز 

نفهمیدی...« 
»آنتونیو جیوستوزی« نویسنده و پژوهشگر انگلیسی نیز 
به تغییر شیوۀ زعامت و مدیریت در اندیشه و عملکرد 
نجیب اهلل اشاره می کند که در صددِ آن شد تا خود در این 
سیاست، نقش شاه و جنگ ساالراِن ملیشه نقش رعایا را 
بازی کند. با ارزیابی واقعیت های تاریخی می توان چنین 
دولتش  پایه های  می توانست  وی  اگر  که  کرد  استدالل 
می آورد،  دوام  بیشتری  مدت  برای  و  کند  تقویت  را 
در  قدرت  می یافت.  دست  مشروعیت  از  درجه یی  به 
کند، خود سبب  پیدا  پایداری  و  دوام  اگر  موارد  اغلب 
که  بود  دریافته  به خوبی  نجیب اهلل  می شود.  مشروعیت 
کارگری  توده های  حمایت  با  نه  افغانستان  در  سیاست 
با  نه  و  می یابد  تحقق  بلشویک ها  حکومت  سبک  به 
توسل به شهروندان به سبک غربی، بلکه باید به سراغ 
بزرگان و ریش سفیدان رفت و افغانستان هم نوعی کشور 
فیودالی است که در آن می تواند نقش شاه را بازی کند و 

جنگ ساالران ملیشه یی نقش رعایا را.« 

دکتر نجیب اهلل در چنگال قاتالن خود )طالبان( 
خان آقا باشندۀ ولسوالی جبل السراج رانندۀ دفتر سازمان 
ملل متحد در کابل که دکتر نجیب اهلل را همیشه در دفتر 
مذکور مي دید و  شاهد ورود طالبان به دفتر و انتقال او 
معموالً  اهلل  نجیب  »داکتر  گفت:  )نگارنده(  من  به  بود، 
تلویزیون هاي  تماشاي  به  شب ها  و  مي خوابید  روزها 
دفتر   ماهوارۀ  آنتن  طریق  از  که  مي نشست  خارجي 
داشت.  روابط  نیز  دفتر  از  بیرون  با  بود.  دسترسش  به 
نامه هاي زیادي برایش مي رسید. بسیاري از نامه ها توسط 
شخصي به نام ستار که گفته مي شد ماماي داکتر نجیب 
است و خویشاوندان دیگر او که پنجشنبه ها و جمعه ها به 

مالقاتش مي آمدند، آورده مي شد. آن ها مخصوصاً ستار از 
سوي وزارت امنیت کارت ویژه یي داشتند که در روزهاي 
تعطیل به آساني نزد نجیب اهلل رفت وآمد  مي کردند. داکتر 
صاحب نجیب بعد از ظهر پنجشنبه )۵میزان 137۵( از 
را  مامایش  ستار  و  بروم  مکروریان  به  که  من خواست 
بگویم تا با دیگر اقارب و دوستانش نزد او بیایند. داکتر 
به من گفت که به ستار بگو که فقط همین شب را وقت 
داریم تا با هم صحبت کنیم. فردا به احتمال زیاد دهلي 
خواهم  رفت. من پیغام را به ستار رساندم. دقایق بعد او 
با چند تن از خویشاوندان و دوستانش به دفتر سازمان 
ملل آمدند. وقتي ستار آمد، داکتر صاحب )نجیب اهلل (به 
او گفت که احمدشاه مسعود امروز از طریق فهیم وزیر 
امنیتش به من پیغام داد تا به پنجشیر  بروم. من برایش 
جواب دادم که همین جا مي مانم، من پناهندۀ سازمان ملل 
سازمان  دفتر  در  را  سال  پنج  که  است  دلش  او  هستم. 
ملل در کابل  زنداني شدم، حال چند سال دیگر را در  

پنجشیر زنداني باشم. 
داکتر خوش به نظر مي رسید. ستار بیشتر از او مسرور 
و مطمین بود. در حالي که بسیاري از افراد همراه او تا 
شب  آن  ستار  رفتند،  خود  خانه هاي  به  شب  نیمه هاي 
از  ماند.  باقي  نجیب اهلل  داکتر  با  متحد  مللل  دفتر  در  را 
من خواستند با آن ها باشم. ستار در ساعات اول شب با 
ناقراري مي گفت که ببین آن ها )طالبان( چه شدند، چرا 
دیر کردند. سرانجام بعد از ساعت دو شب یک عراده 
داتسون طالبان داخل حویلي دفتر شد. همه از اتاق بیرون 
شدیم. سه نفر  از موتر  داتسون  بیرون شدند. یکي از 
که  پرسید  پشتو   زبان  به  بود.  تراشیده  ریشش  آن ها  
داکتر صاحب کجا است. داکتر خودش جواب داد که من 
هستم. به او گفتند که داخل موتر داتسون بیایید که رییس 
صاحب دولت در ارگ منتظرش است. داکتر صاحب از 
آن ها خواست که فردا  روز روشن به ارگ برود، آن ها 
نپذیرفتند. پافشاري و اصرار داکتر و ستار ثمري نداد و 
داکتر  طالبان شدید و خشن مي شد.  برخورد  دقیقه  هر 
قرار  دو طرفش  به  مسلح  طالب  دو  و  موتر شد  داخل 
برادرش  احمدزي  به  نجیب اهلل  صاحب  داکتر  گرفتند. 
گفت که تو هم بیا. احمدزي در عقب )بادي( داتسون 
ستار  گرفت.  با خود  نیز  را  داکتر  یاور  نشست. جفسر 
با موتر  از من خواهش کرد که عقب داکتر برویم. من 
دفتر حرکت کردم، وقتي به چهارراهي آریانا  رسیدیم، 
داتسون طالبان توقف کرد. یکي از طالبان مسلح بیرون 
شد و به احمدزي و جفسر به پشتو گفتند که بچه هاي 
حرامي شما کجا مي روید. او از موي جفسر گرفت و از 
بادي داتسون پایین انداخت. احمدزي نیز پایین شد و هر 
دو به موتر من آمدند. من به سرعت موتر را برگردانیدم، 
دو باره به دفتر آمدیم. صبح آغاز یافته بود. بیرون کاماًل 
روشن به نظر مي خورد. ما گاه گاه صداي حرکت پاهاي 
پهلوي دفتر عبور  از  مردم  را مي شنیدیم که در سرک 
مي کردند. در این لحظات  به دروازۀ دفتر تک تک شد 
از  مردم عقب دفتر  بیرون رفتم، دیدم تعدادي  و من  
ایستاده اند. از من پرسیدند که طالبان جسد داکتر نجیب 
را در کجا  آویزان کرده اند که ما به دیدن آن آمدیم. من با 
تعجب گفتم که خبر ندارم، داکتر را شب به ارگ بردند. 
آن ها  پاي  و  دست  دادم.  احمدزي  و  ستار  به  را  خبر 
معلومات  و  بروم  بیرون  که  خواستند  من  از  مي لرزید. 
به طرف چهارراهي  بایسکل  از   استفاده  با  من  بیاورم. 
آریانا رفتم. دیدم که جسد داکتر نجیب آویزان است و 
مردم دسته دسته به مشاهدۀ جسد مي آیند. آمدم جریان 
بود  شده  سراسیمه  ستار  گفتم.  احمدزي  و  ستار  به  را 
طالبان  داتسون  عراده  لحظات یک  این  در  مي لرزید.  و 
دوباره به دفتر آمد و احمدزي را با خود برد که اندکي 
بعد او را نیز به دار آویختند. آن گاه ستار به سرعت خود 

را از دفتر ناپدید کرد. 
توخي )رییس دفتر مطبوعاتي داکتر نجیب اهلل( و جفسر 
را که ترس و وحشت گرفته بود، از من خواستند هرچه 
عاجل مسوول خارجي دفتر را که خانه اش در نزدیکي 
قرار داشت، بیاورم. آن خارجي را آوردم. حادثه را برایش 
گفتم.  هنوز سه ـ چهار دقیقه از ورود موصوف به دفتر  
نگذشته بود که دو عراده داتسون طالبان با تعداد زیادي 
دفتر  وارد  توخي  و  جفسر  بردن  براي  مسلح  افراد  از 
شدند. مسوول خارجي دفتر با قوماندان طالبان به مذاکره 
پرداخت و کوشش کرد که او را از بردن دو نفر مذکور 
منصرف بسازد، اما قوماندان طالبان نپذیرفت. جریان این 
و  کشید. جفسر  طول  دقیقه  بیست  تا  پانزده  گفت وگو 
توخي با استفاده از این وقت، از عقب حویلي به طرف 
وزارت خارجه و از آن جا خود را به ده افغانان رسانیدند. 
به  تکسي  از  استفاده  با  دفتر  کارمندان  طریق  از  بعداً 
خیرخانه رفتند و فردا صبح از راه جالل آباد به پشاور و 
از آن جا به دفتر ملل متحد در اسالم آباد پناه بردند. گفته 
مي شود که آن ها بعداً به غرب پناهنده شدند. طالبان بعد 
از جست وجوي اتاق هاي حویلي و ساختمان دفتر، آن ها 

را نیافتند و دفتر را ترک کردند.« 
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هشدار جدی سفارت امریکا...
در بیانیه آمده است که احتمال می رود حمله به منظور هدف 
 )Cure Eye( »قرار دادن بیمارستان یا کلینیک »کیور آی

در شرق کابل برنامه ریزی شده باشد.
در  مستقر  خارجی  اتباع  بیمارستان  این  در  می شود  گفته 

افغانستان مشغول به فعالیت هستند.
در این بیانیه جزئیاتی در مورد زمان، اشخاص مورد هدف 

و نحوه حمله نیامده است.
سفارت امریکا در افغانستان ضمن بی ثبات خواندن اوضاع 
امنیتی کابل به شهروندان امریکایی در این شهر هشدار داد 

که خروج از این کشور را در نظر داشته باشند.
در این بیانیه همچنین از شهروندان امریکایی که قصد ماندن 
در کابل را دارند نیز خواسته شده است که تمهیدات امنیتی 

الزم را در دستور کار خودشان قرار دهند.
چندی قبل، سفارت امریکا در کابل با انتشار بیانیه یی اعالم 
افغانستان وخیم است و از  امنیتی در  کرده بود که اوضاع 
شهروندان امریکایی می خواهیم تا این کشور را ترک کنند.

در بیانیه سفارت امریکا آمده بود که گزارش هایی مبنی بر 
به  شبه نظامیان  تروریستی  حمالت  برنامه ریزی  و  طراحی 
اماکن، وسایل نقلیه افرادی که به نحوی با امریکا و نهادهای 
امریکایی در ارتباط هستند در اختیار سفارت این کشور در 

کابل قرار گرفته است.
این بیانیه در حالی از سوی سفارت امریکا در کابل صادر 
شده است که ناامنی ها در افغانستان به شدت افزایش پیدا 
کرده است تاجایی که روز دوشنبه شهر قندوز توسط طالبان 

سقوط کرد.

طالبان با یورش به شهر کندز، ضمن کشتار شماری 
از نظامیان و غیرنظامیان، بخش قابل مالحظه یی از 

دارایی مردم را به تاراج بردند. 
اما دیروز رییس جمهور و مقام های بلندپایۀ امنیتی 
از جنایت طالبان در والیت کندز چشم پوشی کردند. 
آنان طی یک کنفرانس خبری گفتند که به غیرنظامیان 
و  نرسیده  آسیبی  کندز  شهر  به  طالبان  حملۀ  در 
گزارش ها  درحالی که  است«؛  کنترل  زیر  »وضعیت 
می رساند که طالبان در این شهر چور راه انداخته 

اند و شماری از غیرنظامیان را تیرباران کرده اند. 
والیت  سیدخیل  ولسوالی  ساکنان  از  تن  پنج  تنها 
پروان در این هجوم طالبان در کندز جان باخته اند. 
به والیت های همجوار  ها  از کشته شده  شماری 

انتقال یافتند.
کشور  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  حال،  این  در 
مخالفان  دست  به  کندز  شهر  سقوط  به  پیوند  در 
مسلح می گوید که عناصری از داخل شهر کندز با 

تروریستان همکاری داشته اند.
در  دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی  معصوم 
معامله شدن  احتمال  پیرامون  خبری  نشست  این 
تحقیقات  نیازمند  مساله  این  که  گفت  کندز  شهر 

همه جانبه می باشد.
بر  کندز  سقوط  »آیا  داشت:  بیان  استانکزی  آقای 
اساس یک توطیه بوده یا یک معامله بوده؛ طبعاً این 
موضوعاتی اند که یک تحقیقات همه جانبه بعدی 
را ضرورت دارند در این باره نباید پیشاپیش داوری 

و قضاوت کرد«.
وی تصریح نمود: »طبعاً شیوه و تاکتیک جنگ در 
شکی  جای  هیچ  جا  این  در   ... کرده؛  تغییر  آنجا 
نیست که عناصری وجود داشتند که در شهر کندز 
معامله یی  ولی  کردند؛  کمک  و  همراهی  را  آن ها 
وجود نداشتند که در سطح باال کسی معامله کرده 

باشند یا معامله یی زیر دست باشد«.
او افزود: »معامله نبوده؛ تدابیر وجود داشته؛ اما شما 
می دانید که در جنگ حوادث صورت می گیرد؛ در 
نتیجۀ حوادث حالت ها به وجود می آیند و این را 
گفته نمی توانیم هیچ غفلت نکرده باشد؛ حتما در 
یک پوسته یا ساحه غفلت کرده که ساحه را برای 

نفوذ آنان مساعد ساخته است«.

رحمت اهلل نبیل رییس عمومی امنیت ملی نیز در 
 « گفت:  کندز  والیت  زندان  زندانیان  فرار  مورد 
زندانی هایی که در کندز بودند؛ حدود ۶۰۰ تن بودند 
که حدود 1۰۰ نفرشان از طالبان و تروریست هایی 
بودند که به جرایم تروریستی نسبتاً کوچک و خورد 
متهم هستند؛ متهمین خطرناک و اصلی آنان قباًل به 

پلچرخی و زندان پروان منتقل شده بودند«.
آنها  که  گفت  نیز  داخله  وزیر  علومی  نورالحق 
شکل  به  را  تدابیری  و  داشتند  را  الزم  آماده گی 
مشترک اتخاذ کرده بودند اما تغییر در ساعات حمله 
آنها را غافلگیر کرد و حضور نزدیک مخالفان در 
کنار مردم محل، فعالیت نیروهای امنیتی را محدود 

ساخت.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز دربارۀ 
امنیتی  نیروهای  گفت:  کندز  والیت  اخیر  حوادث 
امروز توانسته اند بخشی از تاسیسات دولتی که در 
شهر کندز به دست طالبان افتاده بود را پس بگیرند.
آقای غنی اظهار داشت که نیروهای تازه نفس امنیتی 
وارد شهر کندز شده و تلفات سنگینی به تروریستان 

در این شهر وارد کرده اند.
کنترل  در  کندز  شهر  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
نیروهای امنیتی بوده و هدف دشمن تنها ایجاد ترس 

و وحشت در میان مردم می باشد.
جنایت های ضربشری طالبان در کندز

طالبان در کندز به جنایت های ضد بشری متهم شده 
اند. 

کشته  کندز  شهر  بر  طالبان  حملۀ  طی  نفر  ده ها 
شده اند و صدها تن دیگر زخم برداشته اند. 

خبری  کنفرانس  در  دولتی  بلندپایۀ  مسووالن  اما 
دیروزشان از شمار تلفات چیزی نگفتند. 

دفتر سازمان ملل در افغانستان گفته که وضعیت در 
کندز باعث نگرانی شدید این دفتر شده و تحوالت 

در کندز را دنبال می کند.
از کندز گزارش شده که گروه طالبان دفتر یوناما را 

به آتش کشیده است. 
از سوی دیگر، طالبان، بانک ها، مغازه ها، صرافی ها و 

موترهای مردم را با خود بردند. 
مسووالن اتاق تجارت و صنایع نسبت به از دست 
رفتن سرمایه های بخش خصوصی که در ده سال 

ابراز  شده،  سرمایه گذاری  شهر  این  در  گذشته 
نگرانی کرده است.

خان جان الکوزی معاون رییس این اتاق گفت که 
کندز  در  دالر  میلیارد  از  بیش  در یک دهه گذشته 

سرمایه گذاری شده است.
و  تجارت  اتاق  دفتر  کارمندان  طالبان  که  افزود  او 
صنایع در کندز را ضرب و شتم کرده و از این دفتر 

به عنوان »سنگر« استفاده می کنند.
نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان هم نسبت 
ابراز  کندز  در شهر  مستقر  به وضعیت خبرنگاران 
نگرانی کرده و از طرف های درگیر خواسته اند که از 

آن ها حمایت کنند.
که  گفت  رسانه ها  دیدبان  رییس  خلوتگر،  مجیب 
طالبان  گروه  که  رسیده  نهاد  این  به  گزارش هایی 
تلویزیون  و  رادیو  جمله  از  رسانه  چند  ساختمان 

روشنی و میدیوتک را به آتش کشیده است.
آقای خلوتگر تاکید کرد طرف های درگیر در جنگ 
مسوولیت  بین المللی  قوانین  براساس  کندز،  در 
دارند که از جان خبرنگاران به عنوان افراد بی طرف 

حمایت کنند.
از کندز حاکی است که برق و آب در  گزارش ها 
این شهر قطع شده و بازارها و مغازه ها بسته هستند 
یابد، ساکنان  ادامه  منوال  به همین  اگر وضعیت  و 
شهر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد.
جنگ در کندز همچنان ادامه دارد و مقام های دولتی 
شهر  این  به  بیشتری  مسلح  نیروهای  که  گفته اند 
اعزام شده تا در عملیات بازپس گیری آن از دست 

طالبان شرکت کنند.
با سقوط کندز به دست طالبان، شماری از فرماندهان 
جهادی و افرادوابسته به جبهۀ پیشین مقاومت، برای 

بازپس گیری این والیت ابراز آماده گی کرده اند. 
امان اهلل گذر از فرماندهان معروف جهاد و مقاومت 

و شماری دیگر عازم کندز شده اند. 
او در اعالمیه یی گفته است که دها فرمانده و صدها 
مجاهد از کوهدامن آماده دفاع از مردم کندز شده 
و به خاطر فتح والیت کندز تحت فرماندهی او به 

طرف شمال حرکت کردند.
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پاکستـان بـه تعهـداتش...
و  انعطاف  ایجاد  و  خود  زمان  نیازهای  رفع  برای  ما 
مدیریت سریع مشکالت موجود خواستار اصالحات 

آتی هستیم.
مشکالت  به  سپس  افغانستان  دولت  اجرایی  رییس 
ساعت   4۸ حمالت  به  و  پرداخت  کشورش  امنیتی 
گذشته از سوی صدها شبه نظامی در والیت قندوز و 
این  در  داعش  چون  تروریستی  سازمان های  اقدامات 
کشور اشاره و عنوان کرد: وجود مأمن تروریست ها در 
پاکستان و حمایت این کشور از شبکه های تروریستی 
باعث بروز مشکالت بسیاری در افغانستان شده است. 
شبکه حقانی به عنوان یک تروریست شناخته شده و 
همانطور که ما پیشتر نیز خواسته ایم باید از بین برود.

عبداهلل عبداهلل ادامه داد: ما از دولت پاکستان می خواهیم 
دادن گروه های  قرار  به وعده خود در تحت فشار  تا 
تروریستی شناخته شده عمل کند. ما همچنین از افراد 
با نفود در منطقه وشرکای بین المللی خود می خواهیم 
تا شرایط حساس فعلی را درک کرده و از سمت خود 
آرمان های  از  حمایت  برای  دیگری  موثر  ابزار  هر  یا 
ما در ایجاد روندی قابل اعتماد و پایدار برای مذاکره 
استفاده  اپوزیسیون  با طالبان و سایر گروه های مسلح 

کنند.

روی دیگِر سکۀ یورش...

سه جناح بر شهر قندوز، عماًل ادارۀ یکی از والیت های 
استراتژیک شمال کشور را به دست گرفتند. حمله به 
قندوز چیزی نبود که از چشم ارگان های استخباراتی 
و امنیتی به دور بوده باشد. به گفتۀ مقام های امنیتی 
از  قندوز  به  حمله  مورد  در  اطالعات  افغانستان، 
مدت ها پیش وجود داشته اما نیروهای امنیتی انتظار 
نداشتند که با چنین حملۀ سهمگین و بزرگی روبه رو 
شوند. این موضوع خود سوال برانگیز و نگران کننده 
است و می تواند به حدس و گمان های دیگری دامن 

زند.
 فاجعۀ قندوز به حدی می تواند اثرات ناگوار در سطح 
ملی و محلی به جا گذارد که ظرف چندین سال دولت 
قادر به التیام این زخم خونین نخواهد شد. حمله به 
قندوز، شکننده گی وضعیت را به روشن ترین کلمات 
صورت  هیچ  به  که  داد  نشان  و  کشید  تصویر  به 
نمی توان به وعده های میان تهی رهبران دولت مبنی بر 

تأمین امنیت و ثبات در کشور امید بست. 
به  را  دولت  شکست  که  میزانی  به  قندوز  سقوط 
توانمندی  و  قدرت  شوربختانه  گذاشت،  نمایش 
گروه های هراس افکن و تمامیت خواه را مهر تأیید زد. 
یورش طالبان به قندوز، پیامدها و آسیب های بزرگی 
این  به وسیلۀ  بار آورده است. شهر قندوز  به  نیز  را 
گروه مورد چور و چپاول قرار گرفته و دارایی های 
آخرین  اساس  بر  است.  شده  برده  غارت  به  عامه 
صد  دست کم  قندوز،  وضعیت  مورد  در  گزارش ها 
تن در این رویداد مرگبار کشته شده اند و صدها تِن 
دیگر جراحت برداشته اند. هنوز از میزان تلفات مالِی 

این یورش اطالعی در دست نیست، ولی تخمین زده 
می شود که میلیاردها افغانی باید به مردم و دارایی های 

عامه زیان رسیده باشد.
آستانۀ  در  جمهوری  رییس  به  را  قندوز  سقوط   
باید  تبریک  ملی  وحدت  حکومت  یک ساله گِی 
آقای رییس  به چشم می آید،  گفت؛ چون آن چه که 
جمهوری در اجرایی کردِن وعده های انتخاباتی خود 
که  بود  شاکی  همواره  غنی  آقای  است.  بوده  موفق 
جنگ در جغرافیای مشخصی صورت می گیرد و باید 
با  پیدا کند. دقیقًا می بینیم که  تغییر  جغرافیای جنگ 
به وجود آمدن دولت وحدت ملی جغرافیای جنگ 
دچار تغییر شده و حاال تنها شرق و جنوب افغانستان، 
میدان نبردهای سنگین جنگجویان نیست و شمال و 
غرب کشور هم به همان میزان دچار تزلزل و ناآرامی 

شده است. 
و  بود  کشور  زندانیاِن  و  زندان ها  نگراِن  غنی  آقای 
می نالید که چرا اکثریت زندانیان مربوط به یک قوم و 
زبان استند. فرار بیش از 3۵۰ زندانی از زندان غزنی 
و فرار نزدیک به هفتصد زندانِی دیگر از زندان قندوز 
رییس   آرزوی  این  شهر،  این  به  طالبان  یورش  در 
جمهوری را نیز برآورده کرد. حاال آقای غنی می تواند 
به دوستان خود در منطقه بگوید که برنامه هایش مو به 

مو در حال انجام شدن است. 
در همین حال، من در عقب سناریوی حمله به قندوز، 
حمایت  بدون  که  می کنم  احساس  را  بزرگی  توطیۀ 
قدرت های بزرگ و مقام های ارشد دولتی در کشور 
عملی شدنی نیست. شاید برخی ها این گونه تحلیل ها 
را به تیوری توطیه ربط دهند، ولی من به خوبی حس 
به  حمله  عقب  در  بزرگ تری  برنامه های  که  می کنم 

قندوز وجود دارد. سقوط قندوز فقط می تواند آغاز 
یک برنامۀ گسترده باشد که باید در روزها و هفته های 
آینده پس لرزه های آن را شاهد بود. من به عنوان عضو 
پارلماِن کشور پیش از این که فجایع دیگری صورت 
به  را  پیشنهاد ضروری  دو  اضطراری  به گونۀ  گیرد، 

مجلس نماینده گان کشور ارایه می کنم. 
قندوز  در  که  اتفاق هایی  به  توجه  با   1-
صورت گرفته، می توان نشانه های خیانت ملِی را در 
آن به روشنی شاهد بود. با توجه به اسناد و مدارکی 
باید به مادۀ  که دال برخیانت ملی در دست هست، 
۶۹ قانون اساسی رجوع کرد و بحث خیانت ملی را 
کرد.  مجلس  کاری  آجندای  وارد  فوری  به صورت 
مشکالت  جلو  باشیم  توانسته  صورت  این  به  شاید 
به  نزدیک  آیندۀ  در  که  را  کالنتری  بحران های  و 

سراغ مان خواهد آمد، گرفته باشیم.
به  رسیدن  به محض  ملی  دولت وحدت   2-
با  امنیتی  قدرت در دومین روز کاری خود، قرارداد 
ایاالت متحدۀ امریکا را به امضا رساند. سران دولت 
برای  افغانستان  که  می کردند  تأکید  زمان  آن  در 
مصونیت و امنیت خود به یک نیروی بزرگ جهانی 
نیاز دارد. اما حاال پس از گذشت یک سال از امضای 
این پیمان، می توان پرسید که این پیمان چه دردی از 
به  این  آیا  دوا کرده است.  را  امنیتی کشور  دردهای 
معنای آن بوده نمی تواند که امریکایی ها خود بخشی 

از پروژۀ کالن ناامن سازی شمال کشورند؟ 
که  می کنم  توصیه  مجلس  به  فوری  صورِت  به  من 
و  موضع ضعیف  دلیِل  به  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان 
انفعالِی این کشور در برابر حمالت گروه های تنـدرو 

و هراس افکن، به حاِل تعلیق قرار دهد. 

درخواست عفو بین الملل از جامعه 
جهانی برای اعمال فشار بر سیسی

عفو بین الملل پیش از آغاز سخنرانی رهبران جهان در مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک با تحریک جامعه جهانی علیه 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، تاکید کرد "وعده های 

پوچ وی درخصوص اصالحات شما را فریب ندهد."
در  که  بیانیه ای  در  بین الملل  عفو  الجزیره،  شبکه  گزارش  به 
 1۰۰ بخشش  است:  آورده  کرده  منتشر  خود  اینترنتی  سایت 
اینکه  وجود  با  و  نشده  انجام  کامل  طور  به  مصری  زندانی 
از  بامر  محمد  و  فهمی  محمد  که  شد  اعالم  سپتامبر   23 در 
روزنامه نگاران الجزیره و چند فعال برجسته دیگر آزاد شده اند، 

اما هفت تن از این فعاالن همچنان در حبس به سر می برند.
برنامه های  مدیر  معاون  بومدوحه،  سعید  راستا،  همین  در 
داشت:  اظهار  نیز  بین الملل  عفو  آفریقای  شمال  و  خاورمیانه 
سازش  برگه  را  کشور  این  سیاسی  زندانیان  مصری  مقامات 
قلمداد می کنند که تنها در حیله های سیاسی خود و یا زمانی 
که به کاهش انتقادات بین الملل در زمینه حقوق بشر نیاز است، 

آنها را آزاد می کنند.
بومدوحه با تحریک جامعه جهانی علیه سیسی گفت: شایسته 
به  اجازه دهد  به سیسی و دولت مصر  نیست جامعه جهانی 
بهانه عفو اخیر روزنامه نگاران بتواند خود را از فشارها برهاند.

چشم پوشی مقام ها از جنایت طالبان
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ورزش
انریکه: 

خوش شانسم که خبرنگار نیستم رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا، ساعت تعیین شده برای برگزاری دیدار تیم های 
رئال مادرید و بارسلونا در اللیگا را درست ندانست.

به گزارش مارکا، دیدار رفت رئال مادرید و بارسلونا در اللیگا بر اساس اعالم 
قبلی قرار است در 21 نوامبر برگزار شود اما خاویر تباس این موضوع را رد کرد 
از رسانه های کاتاالنی، زمان  و گفت: تعجب می کنم که رورس، مالک بخشی 
دیدار بارسلونا و رئال مادرید را در حالی اعالم کرده است که من از زمان آن 

مطلع نیستم. این بازی به احتمال فراوان در ساعت 1۸:1۵ برگزار شود.
تباس به رفتار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در پایان بازی ال کالسیکو اشاره 
کرد و گفت: دوست ندارم مسی و رونالدو در پایان بازی با همدیگر صحبتی 
نکنند. این کار آنها، نه به خودشان و نه به باشگاه هایشان کمکی نمی کند. به نظر 

من باید با هم صحبت کنند.
او درباره حق پخش تلویزیونی و سود حاصل از آن نیز گفت: در تالش هستیم 

بودجه باشگاه ها البته به جز رئال مادرید و بارسلونا افزایش یابد.
رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا در خصوص افزایش دستمزد خود اظهار کرد: 
دستمزد خودم را افزایش ندادم بلکه اشخاص دیگری آن را افزایش دادند. 34۰ 

هزار یورو دریافت می کنم.

وجهی  انتقال  درباره  که  حدیث هایی  و  حرف  به  اروپا  فوتبال  اتحادیه  رییس 
غیرقانونی به حساب وی از سوی فیفا شکل گرفته، پاسخ داد.

پرونده سوء مدیریت و اختالس سپ  انتشار برخی گزارش های جدید درباره 
بالتر،  میشل پالتینی را بار دیگر مجاب کرد که از خودش در برابر اتهامات دفاع 
کند. دادگاه فدرال سوئیس در پروسه تحقیقات خود درباره بالتر، رییس فیفا را به 
به پرداخت رقمی غیرقانونی به رییس یوفا متهم کرده است اما پالتینی در نامه ای 

به اعضای یوفا از خودش دفاع کرده است.
هفته  روز جمعه  که  اتفاقاتی  از  شما  مطمئنًا  است:  نوشته  نامه  این  در  پالتینی 
ماجرا،  این  در  که  می دانم  هم  من  شده اید.  مطلع  داد  رخ  زوریخ  در  گذشته 
که  کرد  خواهید  درک  مطمئنًا  می شود.  مربوط  من  به  که  دارد  وجود  شایعاتی 
اوالً من به هیچ جرمی متهم نشده ام، ثانیًا ترجیح می دهم که از ارائه توضیحات 
روشن تر  برای  این حال،  با  می کنم.  گرفته خودداری  تحقیقات صورت  درباره 
شدن موضوع، مایلم در خصوص جنبه های مهمی در خصوص این ماجرا شما 

را مطلع کنم.
پالتینی در ادامه این نامه نوشته است: باید اعالم کنم که در مقطعی در فاصله 
سال های 1۹۹۸ تا 2۰۰2 توسط فیفا استخدام شدم تا در زمینه ای گسترده ای از 
مسائل مربوط به فوتبال فعالیت داشته باشم. من به صورت تمام وقت توسط فیفا 
استخدام شدم و همه فعالیت های مرا در آن زمان می دانند. ما بر سر حق الزحمه ای 
که باید به من داده می شد، توافق کرده بودیم و پس از آنکه یکسری پرداخت های 
اولیه صورت گرفت، مبلغ نهایی که دو میلیون فرانک سوئیس بود در ماه فوریه 

سال 2۰11 پرداخت شد.
رییس یوفا همچنین نوشته است: طبق قوانین سوئیس من تمامی مسئوالن را به 
به مقامات سوئیس  طور کامل در جریان درآمدهایم گذاشتم. من هفته گذشته 
توضیحاتی را ارائه کردم و چیزی به عنوان متهم شدن من به ارتکاب جرم وجود 
رفتم. من همچنین در  دادگاه  به  برخی توضیحات  ارائه  برای  ندارد. من صرفًا 
نامه ای که به کمیته اخالق فیفا نوشته ام آمادگی ام را برای ارائه اطالعات بیشتر در 
خصوص این پرونده اعالم کرده ام. می دانم این ماجرا ممکن است به اعتبار من 
به عنوان رییس یوفا خدشه وارد کند و به همین دلیل من تمام انرژی ام را برای 

ستاره  آرژانتینی بارسلونا از هواداران خود که از او در آسیب دیدگی اش حمایت رفع سوءتفاهم ها صرف خواهم کرد.
کردند تشکر کرد.

به گزارش از پایگاه اطالع رسانی EFE، لیونل مسی در دیدار بارسلونا برابر الس 
پالماس آسیب دید و تا دو ماه نمی تواند تیمش را همراهی کند.

و  نگران  را  بارسلونا  هواداران  از  بسیاری  آرژانتینی  ستاره  این  دیدگی  آسیب 
ناراحت کرد. البته در این میان بعضی هم بودند که طرفدار بارسلونا نبودند اما از 
آسیب دیدگی او ناراحت شدند، چرا که این بازیکن با عملکرد درخشان خود در 

میدان هر چشمی را به خود خیره می کند و هر دلی را به وجد می آورد.
مسی در صفحه اجتماعی خود در توییتر از تمام کسانی که در این آسیب دیدگی 
اش از او حمایت کردند، تشکر کرد و نوشت: از همه دوست داران فوتبال که 
برای من نامه های حمایت و دلداری نوشتند تشکر می کنم. سخت ترین چیز 
این دوران  این است که  بازی نکردن است. االن وظیفه من  بازیکن  برای یک 
سخت را پشت سربگذارم و خود را آماده بازی کردن کنم. بار دیگر از همه شما 

تشکر می کنم.
مسی نمی تواند آبی-اناریها را در دیدارهای برابر سویا، ایبار، ختافه و ویارئال در 
رقابت های لیگا و بایر لورکوزن و باته بوریسوف در لیگ قهرمانان اروپا همراهی 
پاراگوئه، برزیل و کلمبیا هم در  اکوادور،  برابر  او همچنین در دیدارهای  کند. 

انتخابی جام جهانی 2۰1۸ نمی تواند برای آلبی سلسته به میدان رود.
با  که  توانست  و  داشت  بارسلونا  در  درخشانی  عملکرد   2۰1۵ سال  در  مسی 
پیراهن این تیم قهرمانی در سه گانه فوتبال اروپا و اسپانیا را به دست آورد. او به 
عنوان بهترین بازیکن فوتبال اروپا در سال جاری انتخاب شد و شانس نخست 

رسیدن به توپ طال در سال 2۰1۵ است.

ترکیب  در  که  کرد  اعتراف  بارسلونا  فوتبال  تیم  سرمربی 
آرژانتینی  ستاره  خالی  جای  نمی تواند  هیچ کس  آبی واناری ها 

خط حمله را تمام و کمال پر کند.
لوئیس انریکه در کنفرانس خبری پیش از بازی سه شنبه شب 
تیم های بارسلونا و بایر لورکوزن در دور دوم بازی های مرحله 
درباره  خبرنگاران  سؤاالت  به  اروپا،  قهرمانان  لیگ  گروهی 
ترکیب  در  مصدوم  مسی  لیونل  نبودن  تأثیر  و  تیم  وضعیت 

کاتاالن ها پاسخ داد.
انریکه در پاسخ به این سؤال که آیا عبارت »بقا بدون مسی« 
فصل  این  بازی  دومین  به  اشاره  برای  خوبی  عنوان  می تواند 
که  خوش شانسم  من  گفت:  باشد،  قهرمانان  لیگ  در  بارسا 
تیترها فکر  برای ساختن  نیستم که  خبرنگار نشده ام و مجبور 
کنم. این کار را به خودتان واگذار می کنم. من می خواهم روی 

تیمم تمرکز کنم.
آیا بارسلونا به خاطر غیبت مسی شیوه بازی اش را تغییر خواهد 
داد. انریکه در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: ما هر هفته 
را  گزینه های مان  و  می گیریم  نظر  در  را  تغییراتی  تیم  برای 
ارزیابی می کنیم، چون هدف مان همیشه این بوده است که به 

خطرناک ترین شکل ممکن در بازی ها ظاهر شویم.
نیمار در غیاب مسی و  پررنگ تر شدن نقش  به  انریکه راجع 
اینکه آیا این مهاجم برزیلی می تواند جای هم تیمی آرژانتینی اش 
درباره  او  از  می تواند  تنها یک خبرنگار  کرد:  تأکید  بگیرد،  را 
چنین موضوعی سؤال بپرسد. بازیکنان من همیشه آماده عمل 
به مسئولیت های خودشان هستند. نیمار باید نیمار بماند، سوارز 
باید سوارز بماند و اینیستا هم باید اینیستا بماند، چون همه آنها 
کارشان را خوب انجام می دهند. دغدغه ما در تیم این نیست که 
چه کسی باید جای چه کسی را بگیرد. هیچ مربی از بازیکنانش 

چنین چیزی را نمی خواهد.
او  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سلتاویگو  پیشین  سرمربی 
پست نیمار را تغییر خواهد داد نیز عنوان کرد: بله. من بازی او 
را در ترکیب تیم ملی برزیل دیده ام و این کار ماست. ما همیشه 

گزینه جابه جایی پست بازیکنان مان را بررسی می کنیم.
مصدومیت مسی مسئله ای دیگری بود که انریکه به آن اشاره 
داد و درباره اش گفت: لئو در تیم ما غیرقابل جایگزینی است. 
در پیش فصل هم ما بدون مسی و نیمار بازی کردیم، اما فلسفه 
فوتبال مان تغییر نکرد. بازی بدون بهترین بازیکن جهان برای 
انگیزه بخش  عامل  عین یک  در  و  است  بزرگ  ما یک چالش 
را  قابلیت های شان  تمام  باید  توانایی های مان. همه  اثبات  برای 

نشان دهند.
سرمربی بارسلونا در پاسخ به این پرسش که نگران نیست سطح 
موفقیت تیمش نسبت به فصل گذشته اُفت کند، تأکید کرد: با 
توجه به ویژگی های بازیکنانی که داریم، می توانید آسوده خاطر 

باشید که این تیم باز هم گل خواهد زد.
انریکه به موضوع دروازه بانان بارسلونا نیز اشاره داشت و درباره 
احتمال جابه جا شدن مارک آندره  تراشتگن با کلودیو براوو در 
ترکیب اصلی بارسا، اظهار داشت: ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد. 
من می خواهم کاری که فصل گذشته انجام دادم را تکرار کنم و 
به اقتضای شرایط و نیازهایی که تیم دارد، تصمیم گیری می کنم.
امانوئل پتی، مهاجم پیشین تیم فوتبال آرسنال و فرانسه اخیراً 
میان  بارسلونا،  در  بازیگری اش  دوران  در  که  است  کرده  ادعا 
وجود  اختالفاتی  بارسلونا  وقت  هلندی  بازیکنان  و  کاتاالن ها 

داشته است.
»من  داد:  نشان  واکنش  اینگونه  هم  موضوع  این  به  راجع  او 
مقطع،  آن  در  من  نشنیده ام.  است،  گفته  پتی  که  را  چیزهایی 
خوبی  جو  که  می دانم  و  بوده ام  بارسلونا  رختکن  در  سال ها 
داشت و احترام متقابل میان بازیکنان بود. در هشت سالی که 
موج  باشگاه  در  صمیمیت  می کردم،  بازی  بارسلونا  برای  من 

می زد«.

ادعای رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا در مورد زمان برگزاری ال کالسیکو

پالتینی: 

من به هیچ خالفی متهم نیستم
پیام لیـونل مسی

 بـرای دوستـدارانـش
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رییس جمهوری قزاقستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت 
که کشورش از تالش ها و ابتکار عمل های مختلف برای بازگرداندن اعتماد در 

روابط بین المللی حمایت می کند.
نظربایف،  نورسلطان  متحد،  ملل  سازمان  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
مبانی  به  متحد  ملل  سازمان  در  خود  سخنرانی  در  قزاقستان  رییس جمهوری 
تاسیس این سازمان اشاره کرد و گفت: نسلی که سازمان ملل را بنا نهاد، از خرد 
بلندپروازی ها و  کافی برای آینده نگری بهره مند بود و جهان امروز از مزایای 

تالش های آن نسل بهره می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: قزاقستان از تمامی ابتکار عمل هایی که هدف بازگرداندن 
اعتماد به روابط بین المللی را دنبال می کند، استقبال می کند و همچنین به دنبال 

تحکیم امنیت و صلح بر مبنای قوانین بین المللی است.
نظربایف ادامه داد:  در هفت دهه گذشته جامعه جهانی همواره درصدد آن بوده 
نوع  این  شمار  اما  باشد  داشته  نظامی  مناقشات  برای حل  موثر  راهکاری  که 
درگیری ها هرگز کاهش نیافته و در عوض ما شاهد تغییر شکل این درگیری ها 

به حالتی پیچیده تر هستیم.
گفت:  و  دانست  نظامی  درگیری های  پیچیده  حالت  را  جهانی  تروریسم  وی 
تروریسم بین المللی اهریمنی است که در پی تخریب و تضعیف حکومت ها در 

برخی کشورها به وجود آمد.
رییس جمهوری قزاقستان خاطرنشان کرد:  بشریت نیازمند آن است که عالوه بر 
تمرکز بر جلوگیری از درگیری ها و تالش برای بهبود وضعیت کشورهای شاهد 
درگیری هایی  چنین  آن  اساس  بر  که  کند  تمرکز  راهبردی جدید  بر  درگیری 

بی معنا شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ما خواهان آن هستیم که جنبشی 
برای ایجاد جهانی عاری از سالح های هسته ای شکل گیرد و تمامی جناح ها در 

این جنبش مشارکت کنند.
نظربایف همچنین تاکید کرد که در شرایط کنونی هیچ نهادی نمی تواند به عنوان 
سازمانی بین المللی به اندازه سازمان ملل متحد نقش داشته باشد و این سازمان 

جایگزینی ندارد.
رییس جمهوری قزاقستان تروریسم، مهاجرت و تخریب حکومت ها را از جمله 
جدی ترین چالش های جهانی دانست و گفت: این چالش ها نتیجه فقر، بحران 

اقتصادی، بی سوادی و بیکاری است.

وی گفت: به اعتقاد من در 3۰ سال آینده تمدن ما درایت کافی پیدا کرده و از 
جنگ و درگیری می گریزد. من پیشنهاد طرح استراتژیک جهانی را برای قرن 
براساس  توسعه جهانی  که طرح  می کنم  پیشنهاد  تا 2۰4۵  ملل  سازمان  آینده 
شرایط عادالنه و دسترسی تمامی کشورها به زیرساخت های جهانی، منابع و 

بازارها و توسعه انسانی است.
اجتماعی  و  اقتصای  شورای  تبدیل  شامل  که  داد  ارائه  بندی   ۵ طرحی  وی 
سازمان ملل به شورای توسعه جهانی با حضور اعضای منتخب مجمع عمومی 

به ریاست آژانس های ویژه سازمان ملل است.
نظربایف گفت: اعضای سازمان ملل باید تالش های خود را برای ایجاد پول 

رایج جدید بکار گیرند.
وی گفت: از آنجا که آسیا رشد اقتصادی قدرتمندی داشته و این روند چشمگیر 
در جهان قابل اغماض نیست و به منظور استفاده از این تغییرتاریخی و دادن 
فرصتی برای تقویت روابط میان کشورها پیشنهاد می کنم مقرهای سازمان ملل 

به آسیا منتقل شود.

روسای جمهوری روسیه و امریکا برای اولین بار در دو سال گذشته در حاشیه 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند.

شرکت  برای  بار  اولین  برای  که  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
اوباما،  باراک  با  است،  کرده  سفر  نیویورک  به  عمومی  مجمع  نشست  در 

رییس جمهوری امریکا دیدار کرد.
شبکه تلویزیونی سی.ان.ان گزارش داد، سوریه مهم ترین موضوعی است که در 

نشست دو رییس جمهور مطرح شده است.

به گزارش ای.بی.سی نیوز، پوتین این دیدار را صریح و بسیار سازنده دانست 
است.  کرده  صحبت  سوریه  در  داعش  با  مبارزه  درباره  اوباما  با  که  گفت  و 
از  استفاده  درباره  ما  کرد،  تصریح  دیدار  این  از  پس  روسیه  رییس جمهوری 

حمالت هوایی در سوریه فکر می کنیم و هیچ گزینه ای را کنار نمی گذاریم.
رییس جمهوری روسیه گفت: مردم سوریه باید خود درباره سرنوشت بشار اسد 

تصمیم بگیرند و این موضوع به اوباما یا اوالند مربوط نمی شود.
پوتین با اشاره به این که در گفت وگو با اوباما درباره مشارکت روسیه در ائتالف 
ائتالف  این  برای مشارکت در  افزود: مسکو  ضد داعش صحبت کرده است، 
نیاز به اجازه سازمان ملل ندارد. روسیه هرگز در عملیات زمینی علیه داعش 

شرکت نمی کند.
کاخ سفید تاکنون درباره این دیدار اظهار نظری نداشته است.

دیدار الوروف و کری با محوریت سوریه، خاورمیانه و توافق هسته ای
از سوی دیگر، وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که وزرای خارجه روسیه و 
گفت وگو  ایران  هسته ای  توافق  و  خاورمیانه  سوریه،  اوضاع  مورد  در  امریکا 

کردند.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه یی اعالم کرد، سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه و جان کری، وزیر خارجه امریکا در دیدار خود درخصوص حل و فصل 
بحران سوریه و تحقق توافق پیرامون برنامه های هسته ای ایران و دیگر مسائل 

خاورمیانه و شمال آفریقا گفت وگو کردند.

رییس جمهوری قزاقستان:

 مـقرهای سـازمان ملل به آسیـا منتقل شـود

دیدار پوتین و اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل

وزارت بهداشت عربستان: 
شمار کشته شدگان فاجعه 

منا به 4173 نفر رسید

شروط کاسترو برای
 از سرگیری کامل روابط 

کوبا با امریکا

رییس جمهوری کوبا در سخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل از توافق هسته ای با ایران حمایت کرد و گفت، 
و  موثر حل  ابزار  تنها  می دهد گفت وگو  نشان  توافق  این 

فصل مساله است.
رائول  متحد،  ملل  سازمان  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
کاسترو، رییس جمهوری کوبا اعالم کرد، هفتاد سال پیش 
اعضای این سازمان منشوری را امضا کرده و متعهد شدند 
که نسل های بعدی را از وقوع جنگ ها مصون دارند اما از 
و  درگیری  از  متعددی  موارد  همواره  سو  بدین  زمان  آن 
ما  و  داشته  وجود  کشورها  سایر  داخلی  امور  در  مداخله 
شاهد سقوط دولت ها با نیروی خارجی و استعمارگری در 

مناطق مختلف بوده ایم.
وی ادامه داد: همه این ها با بهره گیری از فناوری های نوین 
بوده است. نظامی سازی فضای سایبری، استفاده مخفیانه و 
غیرقانونی از اطالعات و استفاده از فناوری های ارتباطاتی 

برای حمله به کشورها همگی غیرقابل قبول هستند.
حقوق  مسائل  با  برخورد  در  دوگانه  رویکردهای  از  وی 
مردم  از  تن  میلیون ها  برای  که  گفت  و  کرد  انتقاد  بشری 
دنیا تحقق حقوق بشر یک آرزو است. بشر امروز از حق 

همزیستی مسالمت آمیز و توسعه منع شده است.
کاسترو همچنین از تمامیت ارضی آرژانتین حمایت و از 

تحریم های غرب و ناتو علیه روسیه انتقاد کرد.
سوریه،  بحران  به  اشاره  با  همچنین  کوبا  رییس جمهوری 
گفت: مردم سوریه باید خود مشکالتشان را حل و فصل 

کنند.
امریکا را  با  از سرگیری کامل روابط  از سوی دیگر، وی 
اشغال  پایان  کشورش،  اقتصادی  محاصره  پایان  به  منوط 

گوانتانامو و پایان تبلیغات علیه دولت کوبا دانست.
کاسترو از همه کشورهایی که در طول این مدت به شکل 
های مختلف از دولت و مردم کوبا حمایت کرده اند، تقدیر 

کرد.
داشتن  برای  فلسطینیان  حق  از  کوبا  رییس جمهوری 
شناختن  رسمیت  به  خواهان  و  حمایت  مستقل  کشوری 
کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای سال 1۹۶7 شد.

معاون وزیر بهداشت عربستان سعودی از افزایش تعداد 
قربانیان فاجعه منا به 4173 نفر خبر داد.

درخبری  شنبه  سه  روز  صبح  الضویلع،  محمد  بن  حمد 
که تارنمای وزارت بهداشت عربستان آن را منتشر کرده 
است، از دریافت عکس 4173 تن از حاجیانی خبر داد که 

روز پنجشنبه در فاجعه منا، جان خود را از دست دادند.
به گزارش العالم، اتاق عملیات وزارت بهداشت سعودی، 
علت این فاجعه را گرمای شدید هوا و دچار شدن حجاج 

به حالت خفگی به سبب هل دادِن یکدیگر اعالم کرد!
توسط  شده  اعالم  اولیۀ  آمارهای  گزارش،  این  پایه  بر 
پرسنل میدانی از جان باختِن 7۶۹ تن خبر داده بودند، اما 
به استناد پیکرهایی که تا شب گذشته به وزارت بهداشت 
به  باختگان  شمارجان  است،  شده  داده  تحویل  عربستان 

4173 رسید.
وزارت بهداشت عربستان تاکید کرد که تنها مرجع رسمِی 

اعالم اسامی جان باختگان خواهد بود.


