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امریکا:
 پس از این بر ضد طالبان عملیات نظامی 

انجام نمی دهیم

روسیه تمام پروازها به مصر را
 به حالت تعلیق درآورد

مسی: هم آهنگی خاصی
 با سوارز و نیمار دارم

اطالعات روز: وزارت دفاع امریکا اعالم کرده است که واشنگتن، طالبان را 
قرار  آماج  را  گروه  این  دیگر  و  می داند  افغانستان  در  روند صلح  همکاران 

نمی دهد.
به نقل از تلویزون یک، جیف دیویس، سخن گوی وزارت دفاع امریکا گفته است: 
»ما از این پس عملیات های ضد هراس افگنی را بر ضد طالبان انجام نمی دهیم. 

ما در واقع طالبان را یک شریک خیلی مهم برای روند صلح حکومت...

اطالعات روز: والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، دستور داده است که 
تمامی پروازها از این کشور به مصر به تعلیق در بیایند.

به نقل از بی بی سی، آقای پوتین این تصمیم را در پی توصیه رییس دستگاه 
اطالعاتی روسیه مبنی بر »موجه« بودن تعلیق پروازها گرفته است.

روشن نیست که پروازها از چه زمانی از سر گرفته می شود.
این تصمیم پس از آن گرفته می شود که به روز شنبه  هفته گذشته...

لیونل مسی، ستاره بارسلونا به تمجید از هم آهنگی خوب بین او، سوارز و 
نیمار در خط حمله بارسا پرداخت.

مثلث خط حمله بارسا ملقب به »ام اس ان«، فصل گذشته با به ثمر رساندن 
122 گول به عنوان بهترین مثلث تاریخ نام خود را به ثبت رساندند. حال مسی 
که چند هفته ای است به خاطر مصدومیت از میادین به دور است، به تمجید از 

هم آهنگی ایجاد شده بین او و دو هم تیمی دیگرش پرداخت...

را  کشور  مشکالت  افغانستان  متمرکز  شدت  به  سیاسی  نظام 
قانون  ولسی جرگه  اعضای  که  هنگامی  است.  عمیق تر ساخته 
کردند،  تصویب   2004 سال  در  را  افغانستان  جدید  اساسی 
نمایندگانی که از تمام سطوح جامعه نمایندگی می کردند انتظار 
داشتند که این قانون اساسی نسبتًا لیبرال-اسالمی یک چارچوب 
اساسی برای تحکیم ساختارهای دولتی قوی و همه شمول باشد. 
به دنبال آن برنامه هایی برای تأسیس نهادهای حکومتی دایمی 

جدید راه اندازی شدند؛ برنامه هایی که در کنفرانس بن...
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جامعه  نهادهای  اعضای  روز:  اطالعات 
مدنی و مردم در اعرتاض به سنگسار یک 
و  کابل  در  دیروز  غور،  در  ساله   ۱۹ دخرت 

والیت غور گردهم آمدند.
این که  ضمن  کابل  در  مدنی  فعاالن 
مقام  سایه ی  در  را  »رخشانه  می گویند 
دولت  از  کردند«،  سنگ سار  غور  والیت 
سنگسار  عامالن  جدی  پیگیری  خواستار 

رخشانه شدند.
آنان با انتقاد از دولت می گویند که »چه گونه 
زنا  اتهام  به  را  دخرت  یک  است  ممکن 
محاکمه ی صحرایی کرده، زجر کُش کنند و 
هیچ نهاد حکومتی خرب نشود؟ معلوم است 
که اداره محلی در حدی نابکار و بی خیال 
بوده است که هیچ اقدامی برای نجات جان 

رخشانه نکرده است.«
معرتضان در این گردهم آیی قطع نامه ا ی را 
نیز صادر کردند که در آن آمده است: »ما 

این جا گردهم آمده ایم تا عدالت و انسانیت 
انسان های  عنوان  به  ما  بکشیم.  فریاد  را 
ساکن در این رسزمین، از بی عدالتی، فساد، 
ما  جامعه ی  بر  حاکم  ریاکاری  و  جهل 

خجالت می کشیم.«
در این قطع نامه »سقوط اخالقی و ضعف و 
ناتوانی دستگاه قضایی کشور« و »خاموشی 
مردم« در برابر چنین رویدادها، عامل اصلی 

این رویداد دانسته شده است.
عامالن  که  می خواهند  دولت  از  معرتضان 
همه  و  مفتی،  فرد  شمول  به  رخشانه،  قتل 
غیر  و  ظاملانه  سنگسار  در  که  کسانی 
و  گرفتار  کرده اند،  رشکت  رخشانه  اسالمی 

مجازات شوند.
غور  والیت  باشنده  آژند،  احمد  نصیر 
گردهم آیی  کنندگان  رشکت  از  یکی  و 
»از  می گوید:  روز  اطالعات  به  کابل  در 
آن جایی که عمل سنگسار در ۳۰ کیلومرتی 

امنیتی  پوسته  و  گرفته  صورت  غور  مرکز 
و  می باشد  موجود  آن  در۱۰کیلومرتی 
مسئول  مقامات  باید  نکرده،  اقدام  دولت 

مورد بازپرس قرار گیرند.«
امنیتی  مسئوالن  که  آمده  نیز  قطع نامه  در 
والیت غور به شمول شخص والی و فرمانده 
و  گرفته  قرار  جدی  بازپرس  مورد  پولیس 
سهل  خود  وظیفه ی  در  آنانی که  متامی 

انگاری کرده اند، مجازات شوند.
هم چنان در قطع نامه از هیئتی که دولت برای 
بررسی این رویداد به غور فرستاده، خواسته 
شده است تا این جنایت در چارچوب قانون 
و در نظر داشت اصول و ارزش های مندرج 
در اسناد بین املللی حقوق برش بررسی شود.
آقای آژند گفت که هیئت باید این قضیه را 
جدی بررسی منوده و »کار آن نباید هامنند 
قضیه ۱۴ تن تیرباران شده در غور که تاحال 
هامنند  یا  باشد  نیست،  معلوم  آن  نتیجه 

موضوع فرخنده.«
که  گفتند  این گردهم آیی  کنندگان  رشکت 
با  که  هستند  جاهالنی  جنایت  این  عمالن 
»استفاده سو از رشیعت« رنج را بر مردم ما 

تحمیل می کنند.
رخشانه، دخرت ۱۹ ساله به تاریخ ۱۱ عقرب، 
تاکنون  شد.  سنگسار  غور  در  زنا  جرم  به 
سوی  از  عمل  این  که  نیست  معلوم  دقیق 
باشندگان  سوی  از  یا  شده  انجام  طالبان 

محل.
که  می افتد  اتفاق  آن  از  پس  جنایت  این 
حوت   ۲۸ در  ساله،   ۲۷ دخرت  فرخنده، 
سال گذشته به اتهام سوختاندن قرآن کریم 
شاه  مسجد  در  خشمگین  افراد  سوی  از 
کشته  وحشتناکی  صورت  به  شمشیره  دو 
قتل  این  شد.  کشیده  آتش  به  جسدش  و 
اعرتاض های گسرتده را در داخل و خارج 

کشور به دنبال داشت.

که  است  کرده  اعالم  امریکا  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
واشنگنت، طالبان را همکاران روند صلح در افغانستان می داند 

و دیگر این گروه را آماج قرار منی دهد.
وزارت  سخن گوی  دیویس،  جیف  یک،  تلویزون  از  نقل  به 
ضد  عملیات های  پس  این  از  »ما  است:  گفته  امریکا  دفاع 
هراس افگنی را بر ضد طالبان انجام منی دهیم. ما در واقع طالبان 
را یک رشیک خیلی مهم برای روند صلح حکومت افغانستان 

می دانیم. ما به گونه فعال آنان را آماج قرار منی دهیم.«
اکنون  هم  که  حالی ست  در  امریکا  دفاع  وزارت  اظهارات 

از  یکی  طالبان  می زنند.  بی گناه  مردم  کشتار  به  دست  طالبان 
گروه های فعال تروریستی هستند که از چندین سال بدین سو، 

در ناآرامی های کشور به صورت بسیار فعال دست دارند.
انتحاری  این که حمالت  این گروه در بسیار موارد در پهلوی 
افراد  انداخته اند،  راه  به  امنیتی  نیروهای  باالی  را  تخریبی  و 

غیرنظامی و بی گناه را نیز به رگبار بسته اند.
از سویی هم، امریکا در حالی از انجام ندادن عملیات بر ضد 
گروه طالبان خرب می دهد که طالبان هدف اصلی شان مبارزه با 
نیروهای خارجی می باشد و در گوشه گوشه افغانستان بر علیه 

نیروهای خارجی به ویژه امریکا حمالت انجام می دهد.
اظهارات تازه امریکا پس از آن است که پیشرت رییس جمهور 
در  هم  پاکستان  نخست وزیر  رشیف،  نواز  و  اوباما،  باراک 
اعالمیه ای  مشرتکی از طالبان خواسته بودند تا به گونه رودررو با 

حکومت افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند.
این در حالی ست که پروسه مسالحه با طالبان نیز مدت ها است 
که موقف شده و از سوی هم نیروهای امریکایی برای پشتبانی 
گروه های  دیگر  و  طالبان  با  جنگ  در  افغان  امنیتی  نیروهای 

تروریستی پس از سال ۲۰۱6 در افغانستان باقی می ماند.

ولسوالی  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
در  داده اند که  ننگرهار خرب  اچین والیت 
یک عملیات نیروهای افغان و خارجی در 
جنگ جوی   ۳۲ ولسوالی  این  مربوطات 

داعش کشته شده اند.
گفته  اچین  ولسوال  حاجی غالب مجاهد، 
این  پاک سازی  منظور  به  عملیات  این  که 
از  داعش  پیکارجویان  وجود  از  مناطق 
تاریخ ۱۲ عقرب آغاز شده بود که اکنون 
مناطق  در  امنیتی  نیروهای  پیرشوی  نیز 

تحت کنرتل این گروه ادامه دارد.
غالب افزوده که در این درگیری نیروهای 

تحت  منطقه  در  پیرشوی  به  موفق  دولتی 
کنرتل جنگ جویان داعش شده و تاکنون 
نیروهای  زمینی  حمله  در  آنان  از  تن   ۲6

امنیتی کشور کشته شده اند.
ناتو  هوایی  نیروهای  که  گفته  هم چنان  او 
نیز یک مرکز ارتباطات گروه داعش را که 
از این طریق با عراق و سوریه مرکز اصلی 
هدف  می کردند،  برقرار  ارتباط  گروه  این 
حمله  این  در  او  گفته ی  به  دادند.  قرار 

هوایی 6 عضو این گروه کشته شدند.
کشورهای  در  آن که  از  پس  داعش  گروه 
جاری  سال  اوایل  کرد،  ظهور  خاورمیانه 

خورشیدی فعالیت این گروه در افغانستان 
و به ویژه در ننگرهار، تایید شد.

در  بیشرت  تاکنون  داعش  گروه 
والیت  کوت  و  اچین  ولسوالی های 
داده اند.  نشان  فعالیت  و  حضور  ننگرهار 
در  داعش  روزافزون  حضور  از  پس 
پیوسنت  به  مبنی  خربهای  نرش  و  ننگرهار 
برخی از جنگ جویان طالب به این گروه، 
ماه های  در  خارجی  و  امنیتی  نیروهای 
گذشته چندین عملیات زمینی و هوایی را 
از  تن  ده ها  که  انداختند  راه  به  آنان  علیه 
اعضا و فرماندهان ارشد شان کشته شدند.

در همین حال این گروه با گروه طالبان نیز 
است.   داشته  درگیری  ننگرهار چندین  در 
سال  اسد   ۱۹ تاریخ  به  داعش  گروه  افراد 
جاری ۱۰ تن را به اتهام همکاری با طالبان 
در والیت ننگرهار با انفجار چندین مبب 

به صورت دسته جمعی کشتند.
مشاور  امتر،  حنیف  حال  همین  در 
تازه ترین  در  جمهور  رییس  ملی  امنیت 
اظهارات خود هشتاد درصد از افرادی  که 
والیت  در  داعش  نیروهای  چوکات  در 
پاکستانی  را  دارند،  فعالیت  ننگرهار 

خواند.

اطالعات روز: مقام ها از ارگ ریاست جمهوری می گویند که 
بدهکاران کابل بانک مکلف به پرداخت بدهی شان هستند.

روز  به  جمهور  رییس  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
کابل  بدهکاران  متام  که  است  متعهد  دولت  گفت  شنبه  پنج 
بانک و عامالن بحران این بانک پاسخ گوی اعامل شان باشند 

و متام بدهی شان را بپردازند.
این درحالی ست که به روز چهارشنبه خلیل الله فیروزی، یکی 
از بدهکاران اصلی کابل بانک که اکنون باید دوره محکومیت 
خود را در زندان بگذارند، در افتتاح شهرک اسامرت ستی در 

کابل حضور یافت.
از  برخی  داشت.  دنبال  به  را  زیادی  انتقادهای  موضوع  این 
زندان  باید در  فیروزی  آقای  این که  به  اشاره  با  دانان  حقوق 
باشد می گویند که این کار استقاللیت قوه قضائیه کشور را زیر 

سوال برده است.
حق  وزیران  شورای  شمول  به  نهادی  هیچ  آنان،  گفته ی  به 
مداخله در تصمیم گیری های نهادهای قضایی کشور را ندارد 

و این کار حکومت خالف متام معیارهای حقوقی است.
در  جمهور  رییس  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  اما 
اختصاصی  دادگاه  حکم  که  نوشته  خود  فیس بوک  صفحه 
قضیه  این  محکومان  متام  مورد  در  بانک  کابل  مالی  بحران 

تطبیق شده و خواهد شد.
و  نشده  رها  حبس  از  فیروزی  خلیل  که  گفته  محمدی  آقای 

اکنون از رخصتی های دوران حبسش استفاده می کند.
در  زمین  جریب   6۸ مالک  فیروزی  »خلیل  نوشته:  محمدی 
اداره  با  مقاوله  امضای  از  پس  که  است  آریا  شهرک  ساحه 

تصفیه به خاطر امضای قرارداد با استفاده از رخصتی قانونی به 
محل )افتتاح شهرک اسامرت ستی( حضور یافته بود. نصف 
حساب  به  نام برده  اقساط  بابت  از  نظر٬  مورد  شهرک  عواید 

جمع آوری قرضه کابل بانک واریز می گردد.«
سایر  و  فیروزی  آقای  دادگاه،  حکم  اساس  به  وی،  گفته  به 
نشدند،  محروم  شان  مدنی  حقوق  از  بانک  کابل  بدهکاران 
طرزالعملی  گرفنت  دست  روی  با  حکومت  اساس  همین  به 
رسمایه گذاری،  راه  از  تا  داده  فرصت  آن ها  به  تشویقی، 

بدهی شان را بپردازند.
محمدی افزوده که حاجی حسین فهیم و خلیل الله فروزی از 
امضا منوده و محمود کرزی  مقاوله  جمله کسانی هستند که 

متام بدهکاری خود را به یکباره پرداخت منوده است.

در  نقدینگی  کمبود  دلیل  به  بانک  کابل  پیش  سال  چهار 
بانک و خارج کردن پول هنگفت توسط سهامدارن اصلی اش 

ورشکست شد.
خلیل الله فیروزی، رییس پیشین هیئت عامل کابل بانک، در 
به  دادگاه،  سوی  از  بانک  کابل  بحران  پرونده  بررسی  نتیجه 
او  زندان محکوم شد.  ده سال  به  اختالس  و  پول شویی  جرم 
مکلف شد که ۱۳۷ میلیون دالر پول اختالس شده و مبلغ ۵۹ 
میلیون دالر بهره آن را که در مجموع ۱۹6 میلیون دالر می شود، 

پرداخت کند.
متام بدهی های کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دالر برآورد شد 
که گفته می شود تاکنون نزدیک به نیمی از آن به دست آمده 

است.
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فعاالن جامعه مدنی: 

دولت عامالن سنگسار رخشانه را مورد پیگرد جدی 
قرار دهد

امریکا: پس از این بر ضد طالبان عملیات نظامی انجام نمی دهیم

32 جنگ جوی داعش در اچین ننگرهار کشته شدند

ارگ: 
بدهکاران کابل بانک بدهی های شان را می پردازند

از »مرخصی دوران حبس« 
تا تجارت آزاد

حضور یکی از زندانی های نامدار و جنجال برانگیز در یک برنامه 
رسمی- دولتی آن هم هم در برابر چشم رسانه ها همه را غافل گیر 
کرد. این زندانی خلیل اهلل فیروزی بود. فیروزی رییس قبلی هیئت 
و  اختالس  جرم  به  محکمه  سوی  از  که  بود  بانک  کابل  عامل 
پول شویی به ده سال زندان محکوم شد. براساس حکم محکمه، 
 59 و  شده  اختالس  پول  دالر  میلیون   137 شد  مکلف  فیروزی 

میلیون دالر سود این مبلغ را پرداخت کند. 
فیروزی اما کم تر از یک سال پس از صدور حکم دادگاه از زندان 
بیرون شد و آزاده تر از هرکسی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند 
و  کابل ساخته شود  در  است  قرار  این شهرک  کرد.  خود شرکت 
خلیل اهلل فیروزی یکی از سرمایه گذاران این شهرک است. سرمایه 
اولیه این شهرک 95 میلیون دالر اعالم شده که هزینه کامل آن 

به مرز 900 میلیون دالر می رسد. 
مالی  نظام  بی پیشینه  پرونده های  از  یکی  را  کابل بانک  بحران 
مورد  در  شده  انجام  بررسی های  براساس  دانسته اند.  افغانستان 
بحران کابل بانک، بالغ بر 900 میلیون دالر از این بانک اختالس 

شده است.
متهمان  از  نفر   19 بازداشت  حکم  قباًل  افغانستان  کل  دادستانی 
قضیه کابل را صادر کرده بود که از این میان خلیل اهلل فیروزی و 

شیرخان فرنود دادگاهی و به زندان رفتند. 
او  است.  شهروند  یک  بودنش،  مجرم  از  جدا  فیروزی  خلیل اهلل 
مثل دیگر شهروندان کشور حق دارد در سایه قانون کار و تجارت 
کند. اما برای فعاًل دادگاه را او مجرم شناخته و به ده سال حبس 
محکوم کرده است. بنابر حکم و فیصله دادگاه او مکلف است در 
حکم  است  ناگزیر  حکومت  این که  همه  از  مهم تر  و  باشد  زندان 
کند.  تطبیق  را  قانون  و  بگذارد  اجرا  به  ایشان  مورد  در  را  دادگاه 
فیروزی اما اکنون نه در زندان که آزاد است. او از زندان برآمد تا 

شهرک خود را افتتاح و ساخت و ساز آن را مدیریت کند.
افتتاح  مراسم  در  ملی  وحدت  حکومت  پایه  بلند  مقامات  حضور 
قانون  اجرای  به  اعتنایی  تنها  نه  که حکومت  داد  نشان  شهرک، 
توجیه  برای  را  خود  آستین  و  دست  قانون  کارگزاران  بلکه  ندارد 
است  گفته  غنی  حقوقی  مشاور  بودند.  زده  باال  امر  این  کردن 
فیروزی رها نشده بلکه از مرخصی دوران حبس استفاده می کند. 
زندانی،  یک  که  است  حبس  دوران  رخصتی  یک  چه گونه  این 
اجرا  به  را  منطقه  معیارهای  با  ساختمانی  پروژه  بزرگ ترین 

می گذارد؟ 
اشرف غنی، رسیدگی به پرونده کابل بانک را در صدر برنامه های 
خود قرار داد. به رغم آن که غنی نتوانست به این معضل رسیدگی 
کسب  برای  اما  بگیرد،  پس  متهمان  از  را  مردم  دارایی ها  و  کند 
است،  کرده  عمل  خود  وعده  به  باشد  داده  نشان  این که  و  امتیاز 
از  لندن  انداخت. غنی حتا در کنفرانس  راه  به  را  تبلیغات وسیعی 

بحران کابل بانک به عنوان یک دست آورد حکومتش یاد کرد.  
بلکه  پولیس  نظر  زیر  نه  خود  شهرک  افتتاح  مراسم  در  فیروزی 
امور  در  غنی  فوق العاده  نماینده  مسعود؛  احمدضیا  جانب  از 
بدرقه  وزیر شهرسازی  و  ارگ  حقوقی  مشاور  حکومتداری خوب، 
شهرسازی  وزیر  و  محمدی  مسعود،  ضیا  شد.  گرفته  تحویل  و 
از  چنان  و  بودند  شده  ایستاد  سینه  به  دست  فیروزی  سر  پشت 
از  می کرد، حکومت  فکر  آدم  که  می کردند  تشریفات  زندانی  این 
یک مقام خارجی پذیرایی می کند. حضور نماینده فوق العاده غنی 
این  که  را  و سخنانی  حقوقی  مشاور  امور حکومتداری خوب،  در 
افتتاح شهرک هوشمند  برای  فیروزی  رهایی  از  دفاع  در  مقامات 

ابراز می کردند، گیج کننده بود. 
قضیه  اصلی  متهمان  ملی  وحدت  حکومت  که  می رفت  توقع 
این که  نه  بسپارد  قانون  پنجه  به  را دست گیر و سپس  کابل بانک 
حکومت مأموریتش را فراموش کند و در دفاع از مجرم به پا خیزد 
او دفاع کند یا به عبارتی برای  از بزرگ ترین پروژه ساختمانی  و 

جلب مشتری این مجموعه آپارتمانی، تبلیغات کند. 
از زندانی  جالب است که عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی غنی 
بودن فیروزی یا فراری بودن متهمان کابل بانک »رنج« می کشد 
و می گوید حکومت باید برای این عده یک »طرزالعمل تشویقی« 
در نظر بگیرد. سخن ضمنی چنین حرفی این است که دولت باید 
یا  زندان  رنج  تا کسی  ایجاد کند  آبرومندانه  این عده شغل  برای 
فرار را نکشد. اما نمی گوید کسی که میلیون ها دالر را اختالس و 
قانون را نقض کرده نه تنها تشویق نشوند بلکه باید تنبیه شوند و 

مثل یک مجرم، در پشت میله های زندان قرار بگیرند. 
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جواد ناجی



افغانستان مشکالت  متمرکز  به شدت  نظام سیاسی 
کشور را عمیق تر ساخته است. هنگامی که اعضای 
در  را  افغانستان  جدید  اساسی  قانون  جرگه  ولسی 
سال ۲۰۰۴ تصویب کردند، نمایندگانی که از تمام 
داشتند  انتظار  می کردند  نمایندگی  جامعه  سطوح 
یک  لیبرال-اسالمی  نسبتاً  اساسی  قانون  این  که 
برای تحکیم ساختارهای دولتی  چارچوب اساسی 
برنامه هایی  آن  دنبال  به  باشد.  شمول  همه  و  قوی 
جدید  دایمی  حکومتی  نهادهای  تأسیس  برای 
کنفرانس  در  که  برنامه هایی  شدند؛  اندازی  راه 
برخالف  شدند.  برجسته   ۲۰۰۱ دسامبر  ماه  در  بن 
دیگر کشورهای پس از جنگ، که در آن ها قانون 
اساسی برای رسیدگی به مسایل گسترده اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و قومی ساخته شدند، افغانستان 
یا از رسیدگی به این مسایل چشم پوشی کرد یا به 
آن ها رسیدگی نتوانست. در حالی که قانون اساسی 
یک  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  راستای  در  جدید 
مسئله  قانون  این  در  می شود،  پنداشته  نقطه عطف 
شبح  را  افغانستان  سیاسی  نظام  همیشه  که  حیاتی 
مسئله  است:  شده  پوشی  چشم  است،  ساخته  زده 
نظام سیاسی به شدت متمرکز با قدرت دیکتاتوری 

رییس جمهور.
در نظام ریاست جمهوری کنونی افغانستان، قدرت 
که  است  متمرکز  جمهور  رییس  دفتر  در  سیاسی 
باعث شده است مقام های محلی صالحیت سیاسی، 
توسط  والیان  باشند.  داشته  اندکی  مالی  و  اداری 
انتخاب می شوند و رییسان شوراها  رییس جمهور 
بنیاد نظم سیاسی جدید،  انتخابی نیستند.  مقام های 
که اساس آن را دولت متمرکز تشکیل می دهد، از 
همان آغاز مشکل ساز بود. همان طور که بعدا ثابت 
شد، یک نظام سیاسی قدرتمند ریاست جمهوری 
برای افغانستان و آینده سیاسی آن مضر بوده است.
نظر  توافق  افغانستان  از  خارج  و  داخل  در  اکنون 
وجود دارد که مفکوره متمرکزسازی، به طور بالقوه 
سیاسی  ساختار  در  استراتژیک  بزرگ  اشتباه  یک 
در افغانستان بوده است. دلیل آن این است که مدل 
به شدت متمرکز که برای افغانستان انتخاب شد، نه 
به نفع مردم بوده است و نه به نفع خود حکومت. 
با  همراه  افغانستان،  چندقومی  جامعه  به  باتوجه 
واقعیت های متنوع سیاسی آن، نظام سیاسی متمرکز 
بحران را عمیق تر کرده است و به آشفتگی سیاسی 
پیامدهای  از  یکی  است.  شده  منجر  بی ثباتی  و 
اصلی این نظام، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴، 
۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ بود که به دلیل متمرکز بودن قدرت، 

جنجالی بودند.
مسلماً، اگر نظام سیاسی افغانستان با قدرت معقول 
ساخته  متمرکز  دیگر  نهادهای  اجرایی  و  اداری 
می شد، گذار سیاسی آرام تر می بود. با این حال، به 
دلیل قدرت بیش از حد رییس جمهور، جو سیاسی 

کالن  تنش های  باعث  و  تضعیف  ملموسی  به طور 
]احراز  به خاطر  این کشمکش  است.  سیاسی شده 
و  نامزدان  به  که  است  جمهوری  ریاست  پست[ 
توأم  استراتژی های  می دهد  انگیزه  آن ها  حامیان 
کار  به  انتخابات  در  شدن  برنده  برای  را  تقلب  با 
کرزی،  حامد  کاری  دوره  دو  در  چنان که  گیرند. 
قابل  به طور  وی  که  دیدیم  پیشین،  جمهور  رییس 
نتایج  و  کرد  نفوذ  اعمال  انتخابات  در  مالحظه ای 
کرد.  دست کاری  خودش  نفع  به  را  انتخابات 
بیش  سیاسی  نفوذ  و  شرط  و  بی قید  قدرت  این 
بود   - قانونی  و  قضایی  نظارت  بدون   - او  حد  از 
ساخت.  جنجالی  را  گذشته  انتخابات های  که 
از  پس  ]قدرت[  متمرکزسازی  دلیل  حالی که  در 
سقوط رژیم طالبان این بود که کشور قوی و متحد 
نگهداشته شود، اما با توجه به تجربه های یک دهه 
داشته  متفاوت  پیامدهای  ]متمرکزسازی[  گذشته، 
افغانستان  مانند  کشوری  در  برآن،  عالوه  است. 
برخوردار  باالی سیاسی  فرهنگ  از  ]مردم آن[  که 
ثبات  و  صلح  است  نتوانسته  متمرکزسازی  نیستند، 
اخیرا،  دارد.  نیاز  آن  به  شدیدا  کشور  که  بیاورد 
کارایی حکومت وحدت ملی نیز از پیامدهای پیش 
متضرر  سیاسی  ]نظام[  متمرکزسازی  نشده ی  بینی 

شده است. 
انتخابات جنجالی  دنبال  به  ملی  حکومت وحدت 
سال گذشته که هیچ برنده ای نداشت، تشکیل شد. 
باوجود این حقیقت که این انتخابات به هیچ یک از 
نامزدان اقتدار بالمنازع نداد، اردوگاه سیاسی آقای 
وضع  این  است.  بوده  قدرت  حفظ  دنبال  به  غنی 
خود باعث بی اعتمادی و عدم همکاری میان آقای 
اشرف  جمهور  رییس  و   اجرائیه  رییس  عبدالله، 
وحدت  حکومت  اصلی  رهبر  دو  عنوان  به  غنی، 
ملی، شد. متمرکز بودن قدرت دلیل دیگری است 
که حکومت وحدت ملی نمی تواند به دست آوردها 
نایل آید و آن را به مردم خودش و جامعه جهانی 
و  اقتدار  حد  از  بیش  متمرکزسازی  بدهد.  نشان 
تنزل  به  جمهوری،  ریاست  کاخ  در  صالحیت ها 
وزارت های کلیدی چون وزارت های دفاع و داخله 
به نهادهای پایین رتبه تر منجر شده و صالحیت های 
آن به طور قابل مالحظه ای محدود شده است. این 
وحدت  حکومت  رهبران  میان  بی اعتمادی  به  امر 
ملی، به ویژه در وظایف اداری و انتصاب مقام های 
ارشد، افزود. این تحوالت زمانی واقع می شوند که 
به منظور  بیش از هر زمانی به حکومتداری خوب 
تأمین ثبات در کشور نیاز است. تأمین ثبات صرف 
اکثریت  از  که  باثبات  سیاسی  نظام  یک  طریق  از 
بتواند به مردم خدمت کند،  مردم نمایندگی کند و 
ممکن است. ثبات سیاسی هم چنان پیش نیاز اصلی 
تأمین امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان است. 
به  هرگز  کشور  باثبات،  سیاسی  نظام  یک  بدون 

صلح و شگوفایی پیش بینی شده نخواهد رسید.
بنابراین، راه حل مطلوب ]داشتن[ یک افغانستانی 
اقتصادی  لحاظ  از  و  مطمئن  سیاسی  لحاظ  از  که 
شگوفایی  و  امنیت  برای  تنها  نه  که  باشد،  باثبات 
مهم  منطقه  شگوفایی  و  امنیت  برای  بلکه  خودش 
همان طوری  است.  سیاسی  قدرت  تفویض  است، 
که گفته شد، متمرکزسازی با واقعیت های اجتماعی، 
است  بوده  تضاد  در  افغانستان  اقتصادی  و  سیاسی 
نیاورده است. از این رو، یک نظام  و تاکنون ثبات 
مستقل  والیان  که  می دهد  اطمینان  غیرمتمرکز 
آن ها  این که  و  باشند  قانونی  آن ها  شوراهای  و 
این  هستند.  مردم  توسط  شده  انتخاب  مقام های 
استفاده موفقانه  به حکومت  داری خوب و  وضع 
قبایل  رییسان  با  نزدیک  همکاری  در  قدرت،  از 
در ۳۴ والیت منجر خواهد شد. به همین  ترتیب، 
اصالحات در قانون اساسی که مستلزم ایجاد یک 
زمان  فوری  نیاز  به  است  وزیری  نخست  پست 
تبدیل شده است. اصالحات در قانون اساسی یک 
گام درست به سوی غیرمتمرکزسازی و – به صورت 
فراگیر  و  پایدار  قوی،  دموکراسی  یک   – هم زمان 

خواهد بود.
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اطالعات روز: سازمان دکتران بدون مرز در گزارش تازه  خود اعالم 
کرده که نمی توان پذیرفت حمله هوایی نیروهای امریکایی بر شفاخانه 

این سازمان در قندوز اشتباهی صورت گرفته باشد.
آقای استوک روز پنجشنبه با ارائه گزارش بررسی های داخلی سازمان 
داکتران بدون مرز در مورد این حمله گفت: »وقتی از داخل شفاخانه 
نگاه می کنیم، این حمله عمدی و به قصد کشتن و نابود کردن انجام 
جنگنده های  کابین  در  آن چه  از  ما  چرا.  نمی دانیم  اما  است.  شده 
گذشته  آمریکایی  و  افغان  نظامیان  فرماندهی  زنجیره  و  آمریکایی 

است، بی خبریم.«
که  داده  گزارش  هم چنان  سازمان  این  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
هواپیماهای امریکایی به کارمندان و بیمارانی که پس از حمله اول از 

این شفاخانه فرار می کردند، شلیک کرده اند.
این سازمان در گزارش خود ادعای مقام های افغان مبنی بر سنگرگیری 
طالبان در محوطه شفاخانه را رد کرده و گفته است که هیچ یک از 
کارمندان آن ها، پیش از انجام حمله هوایی، گزارشی از تیراندازی در 

محوطه باغ و ساختمان شفاخانه نداده بودند.
به گفته ی سازمان داکتران بدون مرز در این حمله 30 نفر جان خود 
بیمار  این نهاد و 10  از میان آن ها 13 کارمند  از دست دادند که  را 
شناسایی شده اند و هویت 7 نفر دیگر به دلیل شدت سوختگی در این 

مرحله قابل تشخیص نبوده است.
حادثه بمباران نیروهای هوایی امریکا بر شفاخانه داکتران بدون مرز 
به  را  انتقادهای زیادی  به دست طالبان  در زمان سقوط شهر قندوز 
همراه داشت. در این انتقادها خواست مشترک این بوده که این حادثه 

به صورت جدی و دقیق بررسی شود.
داکتران بدون مرز پیشتر حمله هوایی باالی این شفاخانه را جنایت 

جنگی خوانده بودند.
آتالنتیک  پیمان  سازمان  هم چنین  و  امریکا  و  افغانستان  دولت های 
شمالی )ناتو( تحقیقات جداگانه ای را در مورد این حادثه آغاز کرده اند 

که تا هنوز نتیجه نهایی این تحقیقات اعالم نشده است.

اطالعات روز: مقام ها از والیت غزنی می گویند که مولوی جیالنی 
محلی  رادیوی  امتیاز  صاحب  و  شده  شناخته  دینی  عالم  عرفانی، 
»سعادت« در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش کشته و دو 

فرزند او زخمی شدند.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی به اطالعات روز گفت، حوالی 
ساعت 10 دیروز، زمانی که آقای عرفانی با موتر شخصی از خانه به 
طرف شهر در حرکت بود، در حوزه اول امنیتی ماین جاسازی شده در 

موتر او انفجار داده شد.
به گفته ی احمدی، مولوی عرفانی بعد از انفجار فوری جان خود را از 
دست داده و یک دختر و یک پسر او زخمی شده اند که فعال وضعیت 

آن ها بهتر است.
آقای احمدی گفت که عرفانی هیچ نوع رابطه ای با حکومت نداشت. 
او افزود که طالبان در چند مورد از او خواسته بود تا کشتار و انتحار این 
گروه را از طریق خطابه های  خود و هم چنان در رادیو سعادت تایید 

بکند اما آقای عرفانی این خواست طالبان را نپذیرفته بود.
به گفته ی احمدی، طالبان بآلخره او را در یک عمل ضد انسانی و 

ضد دینی از بین بردند. تاکنون طالبان در این مورد چیزی نگفته اند.
سه مأمور امنیت ملی در شهر غزنی زخمی شدند

در همین حال آقای احمدی گفت که امروز از اثر یک انفجار دیگر 
در مقابل شفاخانه ملکی غزنی، سه مأمور امنیت ملی زخمی شدند.

احمدی افزود که این ماین کنترل از راه دور قباًل از سوی مخالفان 
جاسازی شده بود که زمان رسیدن مأموران انفجار داده شد.

داکتران بدون مرز:
 نمی توان پذیرفت که حمله 
به شفاخانه قندوز اشتباهی 

بوده باشد

یک روحانی و مسئول 
رادیوی محلی در غزنی 

کشته شد

منبع: فارین پالیسی/احمد مرید پرتو

مرتجم: حمید مهدوی

هزینه های متمرکز سازی سیاسی
 در افغانستان

حکومت وحدت ملی به دنبال 
انتخابات جنجالی سال گذشته که 
هیچ برنده ای نداشت، تشکیل شد. 
باوجود این حقیقت که این انتخابات 
به هیچ یک از نامزدان اقتدار بالمنازع 
نداد، اردوگاه سیاسی آقای غنی 
به دنبال حفظ قدرت بوده است. 
این وضع خود باعث بی اعتمادی و 
عدم همکاری میان آقای عبداهلل، 
رییس اجرائیه و  رییس جمهور 
اشرف غنی، به عنوان دو رهبر اصلی 
حکومت وحدت ملی، شد. متمرکز 
بودن قدرت دلیل دیگری است که 
حکومت وحدت ملی نمی تواند به 
دست آوردها نایل آید و آن را به 
مردم خودش و جامعه جهانی نشان 
بدهد. متمرکزسازی بیش از حد 
اقتدار و صالحیت ها در کاخ ریاست 
جمهوری، به تنزل وزارت های کلیدی 
چون وزارت های دفاع و داخله به 
نهادهای پایین رتبه تر منجر شده 
و صالحیت های آن به طور قابل 
مالحظه ای محدود شده است. این امر 
به بی اعتمادی میان رهبران حکومت 
وحدت ملی، به ویژه در وظایف اداری 
و انتصاب مقام های ارشد، افزود. 
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طالبان 15 روز در این شهر حضور داشتند؛ مدتی 
کافی برای خلق وحشت و کشتار شهروندان که 
تأثیری فراموش ناشدنی برجای گذاشت. نسلی 
از افغان ها در خاطراتی روشن، آن چه را تحت 
حاکمیت طالبان پیش از تهاجم آمریکا در سال 
آن ها  می آورند.  یاد  به  تحمل کردند،   2001
می بینند مردانی که رییس جمهور سابق، حامد 
کرزی، »برادران ناراضی« می خواند، هنوز هم 
ناراضی هستند. این برادران ناراضی، در تمام 
سال های طوالنی که منتظر خروج اجتناب ناپذیر 
آمریکایی ها بودند، بردبارتر نشده اند. به گفته ی 
یکی از زنانی که وادار به فرار از قندوز شده بود 

»آن ها ذره ای نیز تغییر نکرده اند«. 

   شنبه 16 عقرب، 1394سال چهارم شماره 945

چندصد  پیشرفت  از  پیش  افغان،  امنیتی  نیروهای  نفر   7000

جنگ جوی طالبان، یا پراکنده شده یا عقب نشینی کرده بودند. 

درحالی که فرماندهان آن ها تالش می کردند راهی برای مقابله 

پیدا کنند، قومندان ارشد آمریکایی »تاد سمونیت« وظیفه اش را 

به عنوان رییس مأموریت آمریکا در آموزش ارتش ملی افغانستان، 

با تبریک به افسران اردوی ملی افغانستان در مراسمی در دفتر 

مرکزی »Resolute suppoRt« در کابل، تکمیل کرد. 

او به آن ها گفت: »شما پیشرفت قابل مالحظه ای داشته اید. 

در برنامه نویسی بودجه، سیستم های ساختاری، پرداخت و ... 

«. ما از آن چه جنرال گفته است آگاهی داریم، چرا که ارتش 

ایاالت متحده با افتخار بیانیه اش را در مطبوعات منتشر کرد. 

این چیزی غیر از نمونه ای دیگر در رشته ای از بی توجهی های 

آمریکا به وضعیت کشوری که ارتش ایاالت متحده 14 سال قبل 

اشغال کردند، نبود. 

-

من با نگرانی نامه ای به دوست قدیمی ام در شهر کابل، محبوبه 

سراج، نوشتم که سال های زیادی با او کار کرده بودم و جویای 

حال و احوالش شدم. او پاسخ داد: 

درک  مرا  ناامیدی  و  می خوانید  مرا  ذهن  شما  می کنم  »گمان 

می رود.  پیش  بدترشدن  به  بد،  از  این جا  وضعیت  می کنید. 

به  می توانند  نفره   500 گروه  یک  چه گونه  نمی داند  هیچ کس 

 7000 از  –بیش  نظامی  پادگان  یک  با  که  شوند  وارد  والیتی 

نیروی ارتش و پولیس تحت فرمان جنرال های ارشد- محافظت 

بسیار  پایان جنگ  تاریخ 28 دسامبر 2014،  در  ماه پیش،  ده 

رسماً  کابل  در  مراسمی  طی  افغانستان،  در  آمریکا  طوالنی 

برای  عطفی  »نقطه ی  را  آن  اوباما  رییس جمهور  شد.  اعالم 

از 13 سال، »مأموریت نظامی  بعد  او گفت  کشور ما« خواند. 

ما در افغانستان پایان می پذیرد. و طوالنی ترین جنگ در تاریخ 

آمریکا، درحال رسیدن به نتیجه ای رضایت بخش است«. 

این، داستان آن زمان بود و اکنون وضعیت تغییر کرده است. در 

این بین، در 28 سپتامبر 2015، نقطه ی عطف دیگری پدید آمد: 

طالبان بر قندوز، مرکز والیتی به همین نام در شمال افغانستان، 

که با جمعیتی درحدود 270000 نفر، پنجمین شهر بزرگ این 

کشور است،  مسلط شدند. 

تعدادی از مهاجمان، بدون هیچ مانعی وارد مرکز شدند تا پرچم 

سفید طالبان را باال ببرند. دیگران، در جست وجوی خانه به خانه، 

درپی یافتن زنان افغانی بودند که برای سازمان های زنان یا دولت 

کار کرده بودند. آن ها خانه ها و مدارس را غارت کرده، ماشین ها را 

به سرقت برده و کامپیوترها را نابود کردند. آن ها سه مرکز رادیویی 

دفاتر »زنان  بر  را تخریب کردند؛  اداره می شد  زنان  توسط  که 

برای زنان افغانستان« که سازمانی به رهبری آمریکایی ها است 

حمله برده و خانه ی امن آن را سوزاندند. آن ها گزارش هایی که در 

شبکه های تلویزیونی کابل پخش می شد مبنی بر تجاوز طالبان 

به زنان در خوابگاه های دانشجویی و زندان زنان، را انکار کردند 

و پس از آن خبرنگارانی را که این داستان ها را به نشر برسانند، 

تهدید کردند. 

فرار  شهر  از  که  هدف  مورد  زنان  موبایل  گوشی های  به  آن ها 

کرده بودند، تماس گرفتند و به آن ها اخطار دادند که در صورت 

بازگشت کشته می شوند. این زنان که دیگر در شهر قندوز امنیت 

نداشتند، دریافتند که آن ها حتا در همان مکان هایی که به آن 

گریخته اند، نیز امن نیستند. »الندن تلگراف« گزارش داد که 

»ممکن است درنهایت به  اثبات برسد که میراث پایدار حمله ی 

طالبان، برچیدن شبکه ی حقوق زنان در این والیت باشد«. 

روز بعد، من ایمیلی از زنی دریافت کردم که به تازگی در سفارت 

قوانین  که  گفت  او  بود.  شده  منصوب  افغانستان  در  آمریکا 

امنیتی، او را در پشت دیوارهای سفارت در امنیت نگه می دارند. 

بااین حال، او که می دانست زنان افغان »امنیت« ندارند، مصمم 

به کمک به آن ها بود. طرح او که مسلماً هنوز در مرحله ی بررسی 

و گفت وگو قرار دارد، از برنامه هایی سخن می گوید که »زنان به 

زنان راه هایی را آموزش بدهند که بتوانند از خودشان دفاع کنند«، 

زیرا »بهترین راه تأمین امنیت زنان این است که آن ها خودشان 

بدانند چه گونه باید امنیت خود را حفظ کنند«. 

در  که  می اندیشم  خود  افغان  شجاع  همکاران  تمام  به  من 

سازمان های زنان کار می کنند و هر روز در معرض خطر مرگ 

قرار دارند )مانند کسانی که در قندوز بودند(. من به تمام زنان 

شجاع افغان در سراسر این کشور –فعاالن، نمایندگان پارلمان، 

مجریان  بازیگران،  پولیس،  نیروهای  معلمان،  داکتران، 

وزرای  ژورنالیست ها،  رادیو،  مجریان  خوانندگان،  تلویزیون، 

ده  طول  در  که  می اندیشم  دولتی-  مقامات  کاندیدان  دولت، 

سال گذشته یکی یکی ترور شدند: توسط تیمی از مردان مسلح 

موتر، جوخه های  به  بمب های نصب شده  با  موتوری، حمالتی 

اعدام نقاب دار با طناب یا کالشینکف. این قتل ها سال هاست 

اتفاق می افتند؛ نام آن زنان در یادها مانده است و تعداد آن ها 

است،  شده  شمارش  بشر«  حقوق  »دیده بان  سازمان  توسط 

درحالی که دولت افغانستان یا دولت های بوش یا اوباما به ندرت 

برای  افغان  پولیس  و  گفته اند  همدردی  یا  اعتراض  در  حرفی 

دست گیری حتا یکی از این قاتل ها نیز شکست خورده است. 

جورج دبلیو.بوش در بیانیه ای معروف ]خود[ گفته است که زنان 

افغان را »آزاد کرده است«. چهارده سال بعد، گرچه واشنگتن 

هزار   صدها  مسلح ساختن  و  آموزش  برای  را  دالر  میلیارد  ده ها 

افغان برای دفاع از کشورشان به مصرف رسانده است، طالبان 

هم چنان درحال تجدیدقوا هستند. آیا زمان آن رسیده است که 

دوره های آموزشی دفاع از خود برای زنان افغان ارائه بدهیم؟ 

را  ژورنال«  وار  از »النگ  نقشه ای  به تازگی  تایمز«  »نیویورک 

تجدیدچاپ کرده است که مناطقی را نشان می دهد که درحال 

حاضر در اشغال طالبان هستند؛ نه تنها در شهر قندوز، بلکه در 

سراسر این کشور. آن ها حدود یک پنجم خاک افغانستان را در 

اختیار دارند و گفته می شود که این گروه »احتماالً بر حدود نیمی 

از کشور کنترل یا نفوذ و تاثیرگذاری دارد«. برطبق گزارش های 

سازمان ملل متحد، »جنبش طالبان بیشتر از هر زمان دیگری 

در سال 2011، گسترده شده است«؛ سالی که آن ها از قدرت 

به پایین کشیده شدند. 

باتوجه به آن چه در این نقشه تصویر شده، »تایمز«  هم چنین 

افغانستان  ملی  ارتش  کمکی  قوای  که  است  داده  گزارش 

نمی توانستند بالفاصله از مقر خود در پایتخت، کابل، به قندوز 

برسند؛ چراکه در این مسیر طوالنی، والیت بغالن قرار دارد که 

آن نیز عمدتا در دست طالبان است. 

طالبان برای ماه ها درحال اشغال مناطقی از والیت قندوز بودند، 

بااین حال، حمله ی آن ها ظاهراً مدافعان شهر را شگفت زده کرد. 

آن ها  بدهند.  انجام  قندوز  در  افتاد  اتفاق  را  آن چه  و  می شود، 

سوزاندند، غارت کردند، تجاوز کردند و مردم را کشتند، اما کسی 

وجود نداشت که آن ها را متوقف کند. این حمله که هیچ کس 

آن را پیش بینی نکرده بود، یک معمای دیگر از سوءمدیریت، 

سوءتفاهم، یا چیزی بسیار بزرگ تر، بیشتر و شیطانی تر از آن 

است«. 

چنین تصورات تاریکی، زمانی که شما در عدم قطعیت افغانی 

زندگی می کنید، به راحتی به ذهن می رسند. بدتر این است که 

اغلب این ناراحتی ها و آن چه ظاهراً بدبینی دانسته می شود، ثابت 

می شود که دقیق بوده است. 

پس از تصرف قندوز، گفته شد که رییس جمهور اوباما درحال 

»بازبینی« وضعیت است. ظرف چند روز، اوباما اعالم کرد که 

افغانستان  در  هنوز  که  متحده  ایاالت  نفری   9800 نیروهای 

مستقر هستند -تعدادی که قرار بود در طی سال جاری به نصف 

رسیده و تا پایان سال 2016 به 1000 نفر کاهش یابد- احتماالً 

تا سال 2017، زمانی که او ریاست جمهوری را ترک کرده و بار 

دیگری  رییس جمهور  شانه های  بر  افغانستان  در  آمریکا  جنگ 

نتیجه ی  در  آن چه  می مانند.  باقی  کشور  این  در  می آید،  فرود 

»جنگ خوب« آمریکا که رسماً تمام شده اما به هیچ وجه »پایان 

نپذیرفته است« می آید، بستگی به برنده ی خوش شانس دومی 

دارد که یک یا چند جنگ غیرقابل توجیه را به ارث خواهد بود. 

زمانی که اوباما این بیانیه ی دوم را صادر کرد، طالبان از قندوز 

بیرون رانده شده بودند. ممکن است طالبان از قندوز عقب نشینی 

کرده باشند اما مقصود خود را روشن ساختند: آن ها درحال حاضر 

قادر هستند مرکز والیت مهمی که توسط ارتش ملی افغانستان 

محافظت می شود، اشغال کنند. 

طالبان 15 روز در این شهر حضور داشتند؛ مدتی کافی برای 

فراموش ناشدنی  تأثیری  که  شهروندان  کشتار  و  وحشت  خلق 

آن چه  روشن،  خاطراتی  در  افغان ها  از  نسلی  گذاشت.  برجای 

سال  در  آمریکا  تهاجم  از  پیش  طالبان  حاکمیت  تحت  را 

2001 تحمل کردند، به یاد می آورند. آن ها می بینند مردانی که 

رییس جمهور سابق، حامد کرزی، »برادران ناراضی« می خواند، 

هنوز هم ناراضی هستند. این برادران ناراضی، در تمام سال های 

طوالنی که منتظر خروج اجتناب ناپذیر آمریکایی ها بودند، بردبارتر 

نشده اند. به گفته ی یکی از زنانی که وادار به فرار از قندوز شده 

بود »آن ها ذره ای نیز تغییر نکرده اند«. 

-

چند روز بعد، محبوبه دوباره برایم نامه ای نوشت: »درحال حاضر، 

افغان ها و تصمیم  از  اوباما در حمایت  سخنرانی رییس جمهور 

او برای حفظ نیروهای نظامی در افغانستان، نوری است که در 

انتهای این تونل قرار دارد«. 

ناامید  کامالً  روز  یک  افغان ها،  از  دیگر  بسیاری  مانند  نیز  او 

می یابد.  تاریکی  در  را  روشنایی  از  کورسویی  بعد  روز  و  است 

این وضعیت روحی متغیر، برای افغان هایی آماده به نبرد مانند 

او، در این وضعیت غیرعادی »پس از« جنگ آمریکا که نه به 

پیروزی رسیده و نه پایانی خواهد داشت، تبدیل به یک شیوه ی 

زندگی شده است. در چنین روزگار تیره و تاری، آن ها با قدرت 

سوریه،  و  عراق  اسالمی  دولت  پیروان  نفوذ  طالبان،  روبه رشد 

و  افغانستان،  داعش  طرفدار  جدید  انشعاب  گروه های  ظهور 

بله،  هستند.  مواجه  القاعده«،  »بازماندگان  تجدیدحیات  حتا 

القاعده، همان گروهی که رییس جمهور اوباما در حال 2013 به 

ما اطمینان داد که »هرگز نمی توانند پناه گاه امنی برای خود در 

افغانستان ایجاد کنند«. 

درحال حاضر، تمام این گروه ها همراه با اردوی ملی افغانستان، 

با یکدیگر رقابت دارند. ارتش  بر سر کنترل مناطق این کشور 

افغانستان که عمدتاً توسط نیروهای ایاالت متحده و با هزینه ی 

سرسام آور حداقل 65 میلیارد دالر )هزینه هایی این چنینی اکنون 

نیروهای  همان  دقیقاً  دیده اند،  آموزش  شده اند(  »محرمانه« 

ساپکو،  جان  نیستند.  می شد  تبلیغ  آن ها  از  که  خیره کننده ای 

بازرس ویژه برای افغانستان، ماه مارچ گذشته به کنگره چنین 

گزارش داد که »ارتش ایاالت متحده، پولیس و ارتش افغانستان 

را با تفاوتی قابل مالحظه دست باال گرفته بود«. هیچ کسی اندازه 

واقعی نیروهای افغان را نمی داند. به عالوه این نیروها، هر هفته 

در  زخمی  و  کشته  نفر   330 متوسط  »غیرقابل تحمل«  میزان 

هفته )و به تعداد فاجعه بار 4000 نفر که هر ماه می گریزند( را 

از دست می دهند. این ارتش هنوز به حمایت نیروهای ایاالت 

متحده نیاز دارد؛ مخصوصا نیروهای عملیات ویژه، همان کسانی 

بر شفاخانه  در چندین حمله ی هوایی عمدی  اکتوبر  در 3  که 

داکتران بدون مرز که آن را »اشتباه« خواندند، منجر به باالترین 

این سازمان  زخمی(  زیادی  تعداد  و  )30 کشته  انسانی  تلفات 

بشردوستانه در طی 35 سال حضور در این کشور شدند. 

لوموند دیپلامتیک/ آن جونز

افغانستان »پس از« آمریکا
مرتجم: معصومه عرفانی

از  مناطقی  اشغال  درحال  ماه ها  برای  طالبان 
آن ها  بااین حال، حمله ی  بودند،  قندوز  والیت 
ظاهراً مدافعان شهر را شگفت زده کرد. 7000 
پیشرفت  از  پیش  افغان،  امنیتی  نیروهای  نفر 
چندصد جنگ جوی طالبان، یا پراکنده شده یا 
عقب نشینی کرده بودند. درحالی که فرماندهان 
پیدا  مقابله  برای  راهی  می کردند  تالش  آن ها 
کنند، قومندان ارشد آمریکایی »تاد سمونیت« 
به عنوان رییس مأموریت آمریکا  وظیفه اش را 
تبریک به  با  افغانستان،  در آموزش ارتش ملی 
در  مراسمی  در  افغانستان  ملی  اردوی  افسران 
در   »Resulate Support« مرکزی  دفتر 

کابل، تکمیل کرد. 

بخش اول
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یادداشت های سخیداد هاتف

کم تر  بسیار  و  می شوم  احساساتی  کم  خیلی  من 
گریه می کنم. گریه ی شوق که هیچ. اما در هفته یی 
و  ُشکر  اشک  از  چشمانم  روز  هر  گذشت،  که 
شوق تر بودند. پیش از آن که بگویید »به ما چه؟«، 
باید عرض کنم که گفتن این عبارت »به ما چه؟« 
در هر حال کار درستی نیست. مثال کسی می گوید 
فالنی در فالن اداره ی دولتی مشاورِ فالن امور شده 
»به ما چه؟«. جهان ِگرد است  است. فورا نگویید 
دارد،  امکان  به همدیگر می رسند.  آدم ها روزی  و 
و شده، که روزی شما در حال پیاده روی از سرِک 
پل سرخ در خود غرق باشید و متوجه نشوید که 
بر مسیِر موتر قشنگ و سریع التَیْری قرار گرفته اید 
که حوصله ی پای پای شدن با شما را ندارد. ناگهان 
کسی که در آن موتر نشسته به یاد می آورد که شما 
طبق مشخصاتی که به ایشان داده اند، همانی هستید 
»به  بودید  گفته  ایشان  شدن  مشاور  هنگام  در  که 
خود  بادی گاردهای  به  ایشان  وقت  آن  چه؟«.  ما 
دستور می دهد که میان روی شما و قانون فیزیکی 
ده  کند.  برقرار  علمی  ربط  مشت  لحاظ  از  قوه 
دقیقه بعد،  شما در شفاخانه اید و اگر کسی از شما 
بپرسد که فالن مشاور را می شناسید، از شما بعید 

است که بگویید »به ما چه؟«. 
شنیدم  وقتی  هفته  این  من  ماند.  گپ  اصل  ولی 
دولت های  بعضی  برخالف  ما،  دولت  مقامات  که 
سنگدل غربی، اعالم آماده گی کرده اند که مهاجران 
خیلی  پذیرفت،  خواهند  افغانستان  در  را  افغان 
کشورهای  گریستم.  و  گرفتم  قرار  تاثیر  تحت 
با  شان  خوش رفتاری  ادعای  که  هستند  زیادی 
کدام  هیچ  اما  کرده.  کر  را  فلک  گوش  مهاجران 
به  افغانستان  اندازه ی  به  هنوز  کشورها  این  از 
قبول  را  افغان  مهاجران  که  نکرده  اعالم  صراحت 
می کند. این در حالی است که اکثر مهاجران افغان 
ما  »به  در   افراط  دلیل  به  که  هستند  همان هایی 
چه؟« گفتن مورد غضب مقامات عالیه قرار گرفتند 
و  شدند  روبه رو  بی کاری  انضباطی  مجازات  با  و 
دیگری  دولت  هر  کردند.  وطن  ترک  انجام  سر 
می بود این افراد را در همان روزهای بی کاری شان 
تیرباران می کرد. اما مقامات دولت ما به جای این 
اروپا بسازند  افغانستان را  کارها، تصمیم گرفته اند 
تا از این پس هر جوانی که هوس اروپا رفتن کرد، 

فقط کافی باشد هر صبح از خواب بیدار شود.

افغانستان مهاجر 
می پذیرد
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روز سوم ماه جاری، مردان عمامه دار در قریه غلمین والیت 

غور به  َدور گودالی حلقه زدند. این مردان و به تعبیر خود شان 

مجریان »احکام دینی« در این گودال، دختر 19 ساله ای را 

نام  رخشانه  دختر که  کردند.  مدفون  زنده  به گونه ی  تا گردن 

داشت، عاجزانه و به صورت مکرر مسلمان بودنش را تقال کرد 

و لحظه ی بعد در زیر بارش سنگ ها جان داد. این تنها ابتدای 

ماجراست.

بود.  گریخته  خانه  از  ازدواج  برای  در تالش  رخشانه، ظاهراً 

او طی یک محکمه ی صحرایی به اتهام های »زنا« و »فرار 

تعداد  به  همراهش  ساله   23 پسر  و  شد  سنگسار  منزل«  از 

صد تازیانه خورد. سنگسار شدن او از سوی مقام های دولتی 

فتوای  گفته می شود  داده شد.  نسبت  طالبان  به  غور  والیت 

این سنگسار از سوی فردی صادر شده است که پیش از این 

رخشانه را برای برادر خود خواستگاری کرد، اما او نپذیرفت. 

را یک جنایت خوانده است.  رویداد  این  رییس جمهور غنی 

لوی  داخله،  امور  وزارت  نمایندگان  از  متشکل  را  هیئتی  او 

کمیسیون  و  محلی  ارگان های  اداره  ملی،  امنیت  سارنوالی، 

کرده  توظیف  رویداد  این  بررسی  برای  بشر  حقوق  مستقل 

است تا در همکاری با هیئت رهبری، شورای والیتی، علمای 

دینی، بزرگان و متنفذین محل و مسئوالن امنیتی والیت غور، 

ارائه  جمهوری  ریاست  به  را  شده ای  تفاهم  و  عینی  گزارش 

خواسته  افغانستان  شهروندان  از  هم چنین  غنی  آقای  کند. 

غیرانسانی«  و  برابر هم چو »اعمال غیراسالمی  در  که  است 

سنگسار  که  است  آمده  ارگ  خبرنامه  در  نمانند.  بی تفاوت 

رخشانه بر خالف قانون اساسی، تمام قوانین نافذه افغانستان 

و ارزش های اسالمی صورت گرفته است.

به  را  جوان  رخشانه  قتل  ملی  امنیت  شورای  این،  بر  عالوه 

شدت تقبیح نموده و منتظر بررسی گزارش هئیتی است که از 

سوی رییس جمهور غنی در این مورد توظیف گردیده است.

از  برخی  و  داخله  وزیر  عبدالله،  عبدالله  آقای  هم چنین 

رخشانه،  سنگسار  کردن  محکوم  ضمن  پارلمان،  نمایندگان 

این  عامالن  قانونی  پیگرد  برای  سریع  اقدامات  خواهان 

سنگسار شده اند. نورالحق علومی، وزیر امور داخله به پولیس 

تا عامالن سنگسار رخشانه در  والیت غور دستور داده است 

آن والیت را هرچه زودتر بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.

شناسایی  قضیه  این  عامالن  »برخی  است:  گفته  غور  والی 

از این میان، یکی مال یوسف است که رخشانه  شده است. 

را برای برادرش خواستگاری کرد، اما از سوی رخشانه جواب 

رد شنید.«

که  است  گفته  رسانه ها  به  این والیت  از  دیگری  معتبر  منبع 

دست کم 20 تن از کسانی که در قتل رخشانه دست داشتند در 

منطقه »غلمین« در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز والیت غور 

شناسایی شده اند. والی غور گفته است، طالبان در این منطقه 

قدرت فرای قانون دارند و به مردم ظلم می کنند. او از مردم 

خواسته است تا خیزشی علیه طالبان انجام دهند.

از  یکی  و  دارد  موقعیت  افغانستان  غرب  در  غور  والیت 

و  یک  قریب  طی  می باشد.  کشور  افتاده ی  دور  والیت های 

این والیت  ولسوالی های  در  قانون  حاکمیت  اخیر،  دهه  نیم 

ویدیوی  رخشانه،  از سنگسار شدن  قبل  است.  بوده  شکننده 

دیگری نیز مبنی بر شالق زدن یک خانم از سوی مقام های 

عدلی و قضایی این والیت خبرساز شده بود. عالوه بر این، 

انواع  دیگر  و  زدن  شالق  سنگسار،  از  دیگر  مورد  چندین 

محکمه های صحرایی در این والیت صورت گرفته است.

از صحنه سنگسار  ویدیویی  انتشار  و سپس  سنگسار رخشانه 

او توسط رسانه ها، موجی از واکنش ها را در پی داشت. اغلب 

عمل  یک  را  رخشانه  سنگسار  اجتماعی  شبکه های  کاربران 

کاربران شبکه های  برخی  دانستند.  بشری  ارزش های  خالف 

درست  گونه  به  فرخنده  قتل  پرونده  به  اگر  گفتند،  اجتماعی 

نمی افتاد.  اتفاق  مورد  این  زیاد  احتمال  به  رسیدگی می شد، 

شمار دیگر نوشتند که این قضیه معلول تلقی های نادرست از 

دین اسالم است و شماری نیز قوانین اسالمی را به نقد گرفتند 

و دین اسالم را علت اصلی این رویداد دانستند.

هم چنین برخی فعاالن زن از سکوت عالمان دین و نهادهای 

از آگاهان دین این  انتقاد کردند و نیز شماری  حقوق بشری 

قضیه را یک جنایت بشری خواندند و حکومت را در جلوگیری 

از نظایر این رویدادها ناکام دانستند.

دیروز جمعی از فعاالن مدنی جهت دادخواهی برای رخشانه 

مسئول  را  دولت  و  کردند  گردهم آیی  کابل  زرنگار  پارک  در 

و  قضایی  نهادهای  ضعف  آنان  دانستند.  رویداد  این  اصلی 

خاموشی مردم را به عنوان عوامل اصلی این رویداد برشمردند. 

در قطع نامه ای این گروه آمده است: »رهایی مجرمین از بند، 

فساد  از  قباحت زدایی  و  قاتالن  و  متجاوزین  نشدن  مجازات 

سبب شده است که مردم اعتماد خود را به دولت و به خصوص 

تا  خواستند  دولت  از  آنان  بدهند.«  دست  از  قضائیه  قوه ی 

عامالن این قضیه را گرفتار و مجازات کند و افزون بر این، 

واحد  نصاب  دینی،  مدارس  درسی  نصاب  در  نظر  تجدید  با 

درسی را برای این مدارس ارائه کند، به فرهنگ معافیت افراد 

بلند بردن سطح آگاهی مردم  مجرم پایان دهد و در راستای 

تالش های بیشتر به  خرج دهد.

در  هرچند  ندارد.  جایی  افغانستان  جزای  قانون  در  سنگسار 

سال 2013 حتا از سوی مجلس افغانستان تالش هایی صورت 

قانون  در  قانونی  مجازات  به عنوان یک  را  تا سنگسار  گرفت 

بین المللی،  فشارهای  اثر  در  اما  کند،  وارد  افغانستان  جزای 

این پیشنهاد از سوی رییس جمهور کرزی رد شد و در عوض، 

»زندان طویل المدت« به عناون مجازارت »زنا« در نظر گرفته 

شد.

در سال 2010، یک زن و مرد در والیت قندوز سنگسار شدند. 

براساس گزارش سازمان عفو بین الملل، این اولین سنگساری 

بود که پس از سقوط طالبان از سوی این گروه به گونه رسمی 

در افغانستان اتفاق افتاد. فعاالن افغان این گفته ی سازمان 

سال  در  تنها  است،  گفته  و  کرده  تکذیب  را  بین الملل  عفو 

گرفت.  صورت  بدخشان  والیت  در  سنگسار  مورد  دو   2005

در  افتاده  اتفاق  سنگسارهای  از  دقیقی  آمار  حال،  این  با 

گزارش های  وجود،  این  با  ولی  است؛  نشده  ارائه  افغانستان 

رسانه ای در سال های اخیر از محکمه های صحرایی به نشر 

رسیده است. بر اساس این گزارش ها، دو ماه قبل، یک زن در 

والیت »سرپل« سنگسار شد. در سال 2010، مادر و دختری 

افغانستان  پلیس   2013 سال  در  گردید.  سنگسار  غزنی  در 

موفق شد تا زنی را که از سوی طالبان در آستانه ی سنگسار 

قرار داشت، نجات دهد.

در  ویژه  سوژه ی  صحرایی،  محکمه های  اخیر  سال   14 طی 

گزارش های رسانه ای از افغانستان بوده است. محکمه هایی 

خانم  یک  آویختن  دار  به  پروان،  در  نجیبه  بانو  اعدام  مانند 

در قندوز، اعدام یک بانو در غور و نظایر آن. این گزارش ها 

در  صحرایی  محکمه های  که  است  آن  از  حاکی  هم چنین 

سال های اخیر نه تنها در مناطق تحت کنترل طالبان، بلکه در 

مناطق تحت کنترل دولت نیز صورت گرفته است. یکی از این 

موارد، اجرای حکم صد ضربه شالق از سوی روحانیان محلی 

محکمه ی  بود؛  غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی  در  صبیره  بر 

صحرایی که فرمانده پلیس نیز در آن حضور داشت.

سنگسار رخشانه و سپس انتشار 
ویدیویی از صحنه سنگسار 

او توسط رسانه ها، موجی از 
واکنش ها را در پی داشت. اغلب 

کاربران شبکه های اجتماعی 
سنگسار رخشانه را یک عمل 

خالف ارزش های بشری دانستند. 
برخی کاربران شبکه های اجتماعی 
گفتند، اگر به پرونده قتل فرخنده 
به گونه درست رسیدگی می شد، 
به احتمال زیاد این مورد اتفاق 

نمی افتاد. شمار دیگر نوشتند 
که این قضیه معلول تلقی های 

نادرست از دین اسالم است و 
شماری نیز قوانین اسالمی را به 
نقد گرفتند و دین اسالم را علت 

اصلی این رویداد دانستند.

پنج روز پس از سنگسار رخشانه
گزارش از: کبیر دریاوش



اطالعات روز: والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
از  پروازها  است که متامی  داده  روسیه، دستور 

این کشور به مرص به تعلیق در بیایند.
به نقل از بی بی سی، آقای پوتین این تصمیم 
اطالعاتی  دستگاه  رییس  توصیه  پی  در  را 
پروازها  تعلیق  بودن  »موجه«  بر  مبنی  روسیه 

گرفته است.
رس  از  زمانی  چه  از  پروازها  که  نیست  روشن 

گرفته می شود.
این تصمیم پس از آن گرفته می شود که به روز 
شنبه  هفته گذشته یک ایرباس ۳۲۱ متعلق به 

رشکتی روسی در رشم الشیخ مرص سقوط کرد.
به گروه  افراد وابسته  این سانحه،  از  کمی پس 
هواپیام  این  آن ها  که  شدند  مدعی  داعش 
این  ابتدا  مرصی  مقام های  کرده اند.  ساقط  را 
مالک  رشکت  بعدتر  اما  کردند،  رد  را  احتامل 
هواپیام و مقام های کشورهای دیگر از »عامل 
هواپیام  در  مبب گذاری  احتامل  و  خارجی« 

گفتند.
با قوت گرفنت این احتامل که  دو روز پیش و 
مبب گذاری عامل سقوط هواپیامی روسی در 
رشم الشیخ بود، دولت دیوید کامرون، نخست 

وزیر بریتانیا پروازها از بریتانیا به رشم الشیخ را به 
تعلیق در آورد. چند کشور دیگر هم تصمیم 

مشابهی گرفته اند.
لغو  با  اکنون  هم  که  می گویند  خربگزاری ها 
جمله  از  خارجی،  جهان گرد  هزاران  پروازها، 
۴۵ هزار شهروند روس و ۱۹ هزار بریتانیایی در 

مرص بالتکلیف هستند.
دیمیرتی پسکوف، سخن گوی رییس جمهور 

به خربنگاران گفته دستور آقای پوتین  روسیه، 
برای تعلیق پروازها به این معنا نیست که فرضیه 
او  است.  شده  تایید  هواپیام  در  مبب گذاری 
گفت: »تا وقتی که شواهد قطعی وجود ندارند 

نباید به هیچ یک از فرضیه ها اولویت داد.«
که  زمانی  تا  پروازها  گفت  پسکوف  آقای 
اقدامات  از  مشخصی  سطح  مرصی  مقام های 

امنیتی را به اجرا بگذارند معلق می مانند.

اطالعات روز:  در حالی که کم تر 
کشورهای  نشست  به  روز   ۱۰ از 
»گروه ۲۰« در آنتالیای ترکیه نمانده 
این  ضدتروریست  پولیس  است، 
کشور ۲۰ نفر از مظنونان همکاری 
با داعش را در شهر آنتالیا بازداشت 

کرده است.
به گزارش  و  زمانه  رادیو  از  نقل  به 
خبرگزاری دوغان ترکیه، گروه های 
بامداد  تروریستی  ضد  پولیس 
امروز، جمعه ۱5 عقرب یک سری 
عملیات را در مناطق اطراف آالنیا 
و ماناوگات انجام دادند که در طی 

با  همکاری  مظنونان  از  نفر   ۲۰ آن 
به زندان  گروه داعش دست گیر و 

منتقل شدند.
که  است  نوشته  دوغان  خبرگزاری 
در  داعش  اعضای  با  مظنونان  این 

عراق و سوریه در ارتباط بوده اند.
این  جریان  در  گزارش،  این  به  بنا 
الکترونیکی  دستگاه های  عملیات 

بسیاری کشف و ضبط شد.
 ۱۶ و   ۱5 روزهای  در  آنتالیا  شهر 
نشست  برگزاری  شاهد  نوامبر 
گروه  این  است.   »۲۰ »گروه  ساالنه 
متشکل از قدرتمندترین کشورهای 

 ۸5 مجموع  در  که  است  جهان 
اختیار  در  را  جهان  اقتصاد  درصد 
امریکا،  گروه  این  اعضای  دارند. 
بریتانیا،  فرانسه،  اروپا،  اتحادیه 
روسیه،  ژاپن،  چین،  ایتالیا،  آلمان، 
اندونزی،  سعودی،  عربستان 
آرژانتین،  برزیل،  ترکیه،  استرالیا، 
آفریقای  جنوبی،  کره  هند،  کانادا، 

جنوبی و مکزیک، هستند.
قرار است در نشست آنتالیا باراک 
رؤسای  پوتین،  والدیمیر  و  اوباما 
نیز  روسیه  و  امریکا  جمهوری 

شرکت کنند.

فریدون  چهارشنبه  روز 
خارجه  امور  وزیر  سینیرلی اوغلو، 
این  دولت  که  کرد  اعالم  ترکیه 
روزهای  »در  دارد  نظر  در  کشور 
نظامی  حمالت  به  دست  آینده« 
اما  او  بزند.  داعش  نیروهای  علیه 

جزئیاتی در این باره ارائه نکرد.
انفجار خونین در شهر  از دو  پس 
نیروهای  ترکیه،  پایتخت  آنکارا 
امنیتی این کشور عملیات گسترده 
انداخته و  به راه  علیه گروه داعش 
در  را  نفر  ده ها  اخیر  ماه  یک  در 
ارتباط با داعش دست گیر کرده اند.

ادعای  روسیه  آن که  از  پس  روز:  اطالعات 
 A۳۲۱ هواپیامی  دادن  سقوط  بر  مبنی  داعش 
نوشته است که  »تایم«  را رد کرد، روزنامه  ایرباس 
یک  در  بریتانیا  و  امریکا  استخباراتی  سازمان 
ماهواره ای  نظارت  از  استفاده  با  عملیات مشرتک 
مبب  جاسازی  مورد  در  که  را  پیامی  توانسته اند، 
در این هواپیام رد و بدل شده است، را رهگیری 

منایند. 
می رود  احتامل  اسپوتنیک،  خربگزاری  از  نقل  به 
که این پیام مربوط به گروه تروریستی داعش باشد. 
کشور،  دو  این  استخباراتی  سازمان های  گفته  به 

برای  هواپیام  آمادگی  از  قبل  انفجاری  دستگاه 
بوده  شده  جاسازی  مسافران  چمدان  در  پرواز، 

است. 
پیش از این نیز یک روزنامه بریتانوی گزارش داده 
پیام شورشیان  بریتانیا  بود که سازمان استخبارات 
هواپیامی  در  انفجار  آمادگی  مورد  در  داعش 

مسافربری روسیه را بدست آورده اند.
در همین حال خربگزاری ایلنا به نقل از راشاتودی 
جمهور  رییس  اوباما،  باراک  که  است  نوشته 
اثر  بر  را  روسی  ایرباس  هواپیامی  امریکا، سقوط 

مبب گذاری محتمل دانسته است. 

اوباما در یک مصاحبه با سی بی اس گفته: »گامن 
داشته  وجود  گذاری  مبب  احتامل  که  می کنم 

باشد و این موضوع را بسیار جدی می گیریم.«
بتوانیم  که  بگذرد  زمان  »باید  کرد:  ترصیح  وی 
سوانح  بازرسان  که  آن چه  درباره  اطمینان  با 
پیدا  ما  اطالعاتی  منابع  همین طور  و  ما  هوایی 
می کنند، اظهار نظر کنیم اما به طور قطع احتامل 

مبب گذاری وجود دارد.«
با بیش از  اکتوبر  ایرباس روسی در ۳۱  هواپیامی 
سقوط  مرص  در  سینا  صحرای  در  رسنشین   ۲00

کرد. 

بزرگ ترین  اعزام  درحال  فرانسه  روز:  اطالعات 
کشتی جنگی اش برای پیوسنت به نربد علیه گروه 

داعش در سوریه و عراق است.
عملیات  در  دوگل  شارل  هواپیامبر  ناو  مشارکت 
هواپیامهای  شد  خواهد  باعث  داعش  علیه 
فرانسوی در زمانی کوتاه تر حمالت خود را انجام 

دهند.
فرانسه از سپتامرب ۲0۱۴ به عنوان بخشی از ائتالف 
داعش  مواضع  امریکا،  رهربی  تحت  بین املللی 
این  هواپیامهای  است.  گرفته  هدف  عراق  در  را 
رشوع  اولین  برای  جاری  سال  سپتامرب  از  کشور 
رشکت  هم  سوریه  در  داعش  علیه  عملیات  در 

کرده اند.
در  گل  دو  شارل  ناو  که  نیست  بار  اولین  این 

می شود.  گرفته  کار  به  داعش  علیه  عملیات 
عنوان  به  هم  آپریل گذشته  تا  فربوری  از  ناو  این 
پایگاهی برای جت های فرانسوی در خلیج فارس 

مستقر شده بود.
از  در حال حارض  فرانسه  بی سی،  بی  از  نقل  به 
شش جنگنده میراژ که در اردن مستقرند و شش 
برای  عربی  متحده  امارات  در  رافائل  جنگنده 

هدف گرفنت داعش استفاده می کند.
شارل دو گل قادر به حمل ۴0 هواپیام و هلیکوپرت 

و پشتیبانی از روزانه ۱00 پرواز است.
این  استقرار  فرانسه  ریيس جمهور  اوالند  فرانسوا 
به  که  کرده  توصیف  منطقی«  »گزینه  را یک  ناو 
این عملیات و در  داد در  »امکان خواهد  فرانسه 

همکاری با متحدان خود موثرتر عمل کند.«

اسالم گرایان مسلح ۱۷ نفر را در دو حمله در آغاز 
سال جاری میالدی در پاریس به قتل رساندند،  و 
مقام های فرانسوی در پی آن عملیات هوایی علیه 

داعش را دفاعی توصیف می کنند.
زمان،  آن  از  فرانسه  خربگزاری  گزارش  به 
 ۱۲۸۵ در  حمله   ۲۷۱ فرانسوی  جنگنده های 

مأموریت هوایی در عراق انجام داده اند.
علیه  فرانسه  هوایی  حمله  دو  از  فقط  تاکنون 
داعش در سوریه خرب رسیده است. این حمالت 
در پایان سپتامرب علیه یک اردوگاه آموزشی این 

گروه در رشق سوریه انجام شد.
معموالً  را  گل  دو  شارل  ناو  رویرتز،  گزارش  به 
چندین ناوچه، یک کشتی سوخت گیری و یک 

زیردریایی تهاجمی همراهی می کنند.
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بگو مگو از

اوایل  در  نظامی  فرمانده  یک   - علمیار  صادق  پای  شدن  کشیده 

داشنت  دست  جرم  به  هالند  در  دادگاهی  در   - کمونست ها  حاکمیت 

در قتل عام مردم در کرن در سال 1979 نشان می دهد که مهاجران 

غربی،  برش  حقوق  فعاالن  با  هم دستی  با  شان  نهادهای  و  افغانی 

می توانند برای کسانی که روزگاری در جنایت دست داشته اند و فعال در 

افغانستان، قدرمتند هستند، دوسیه سازی کنند.

مراجعه به دادگاه های بین املللی و استفاده از امکانات قضایی کشورهایی که در آن ساکن هستیم 

بر علیه کسانی که جنایت کرده اند، یکی از راه های ممکن برای رسیدگی به آن جنایت ها است. 

تعداد زیادی آن هایی که در جنایت ها، کشتار و قتل عام ها دست داشته اند، در کشورهای خارجی 

و غربی، رسمایه، فامیل و جای پا دارند. اگر پنج نفر شان در این کشورها به میز محاکمه کشانیده 

شوند، برای دیگران هم به اندازِه کافی نگرانی ایجاد خواهد شد، و شاید از میزان جنایت به دست 

قدرمتندانی که هم زمان از حقوق برش، دموکراسی و آزادی دم می زنند کاسته شود، و یا الاقل در 

پی عذرخواهی از جنایات گذشته شان بر آیند.

سنگ سار  پیرامون  محکمه«  »سرته  عالی  دادگاه  موقِف 

چیست؟

دادگاه عالی، عالی ترین مرجع قضایی در افغانستان است که 

به هدِف نظارت و قضاوت بر تطبیق صحیح قوانین در محاکم 

و ایجاد هم آهنگی بر رویه های قضایی و انجام مسئولیت های که طبق قانون اساسی 

به آن محول می شود، تشکیل شده است.

با دولت« تفسیر کرده  رابط دادخواهانه ی شهروندان  و  را »پیوندگاه  حقوق، محاکم 

و  حقوق  احیای  »سلسله ی  حقوقی  زبان  در  که  دارد  مراحلی  پیوندگاه،  این  است. 

تثبيت تکالیف« نامیده می شود. دادگاه عالی مکلف است تا این سلسله را نظارت و 

بررسی  کند. این رونِد حقوقی به حلقه های زنجیره یی دادخواهی شهروندی می ماند که 

حاکمیت قانون آن را استحکام می بخشد. اگر بر یکی از این حلقه ها گسستی تحمیل 

می شود، حاکمیت قانون ناتوان و حقوق برشی شهروندان پامال می گردد.

حقوق  تخطی های  بیش ترین  آن جا،  است،  قانون ضعیف  حاکمیت  که  جامعه ی  در 

شهروندی اتفاق می افتد. مهم ترین عامل تخطی حقوق برشی ضعف در تنفیذ قانون 

است.

قانون اساسی افغانستان و میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت افغانستان را 

مکلف به حامیت و صیانت شهروندان کشور از هر گونه تهدید و تحدید حقوق برشی 

کرده است.

فصل دوم قانون اساسی از ماده ی بیست و دوم تا پنجاه و نهم بر حامیت از حقوق 

برشی شهروندان تاکید داشته و دولت را مکلف به تطبیق آن کرده است.

ماده ی دوم میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از منابع حقوق بین امللل 

و تعهدات دولت افغانستان است، چنین می گوید: »هر دولت عضو این میثاق متعهد 

می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده 

از  نشات کرده{ رصف نظر  آن  از  افغانستان  اساسی  قانون  دوم  }فصل  را  میثاق  این 

هم چنین  و  دیگر،  عقیده ای  یا  و  سیاسی  عقیده  مذهب،  زبان،  جنس،  رنگ،  نژاد، 

اصل و منشاء اجتامعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محرتم شمرد 

و تضمین مناید.«

اگر  سنگ سار، وحشیانه  ترین گونه ی تخطی حقوق برش در جهان گفته شده است. 

این برخورد غیر انسانی در جغرافیای هر دولتی اجرا می شود، نشان گر ناتوانی آشکار 

حاکمیت قانون و تخطی رصیح حقوق برش به شامر می رود.

و  ملی  قوانین  آشکار  نقض  به  پیوند  در  تا  دارد  مسئولیت  افغانستان  عالی  دادگاه 

بین املللی افغانستان، ابراز نظر کرده و مقرصان را مورد پیگرد حقوقی قرار دهد.

در صورتی که دادگاه عالی، در چنین حالتی، بر بنیاد مکلفیت های خویش، بر اصل 

بنیاد  بر  افغانستان  شهروندان  ندهد،  انجام  موقع  به  اقدام  بین املللی  و  ملی  قوانین 

پروتوکول الحاقی میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی، منعقد سال 1967 حق دارند 

تا از مراجع و محاکم بین امللل طالب مداخله شده و در برابر دولت افغانستان اقامه ی 

دعوا منایند.

تعيین  پيش  از  داد  قرار  يك  ما،  اكرثيت جامعه  در بني  ازدواج 

شده است و در بني اكرثيت غريب ها يا به اصطالح ما، كافران، 

يك تفاهم است به همني دليل است كه اين قرار داد اجتامعي 

با  همراه  عمر  آخر  تا  اوقات  بيشرت  غريت  و  ننگ  به خاطر  فقط 

مي كنند  درك  را  همديگر  وقتي  تا  غربيان  از  و  مي يابد  ادامه  خيانت  و  درگريي  نزاع، 

كه  بگويد  و  بكند  اگر زين جرأت  داد  قرار  اين  در  مي يابد.  ادامه  و مي فهمند صادقانه 

شخيص كه جامعه و مالحظات قبيله اي او را در نظر گرفته، مني خواهد، نوعي بداخالقي 

كه  بفهمند  مردي  يا  زن  اگر  غريب  كشورهاي  در  اما  جزا  مستحق  و  مي شود  محسوب 

مني توانند اين زندگي را ادامه بدهند، جدا شدن يا يكجا نشدن را انتخاب مي كنند. در 

حايل كه در اسالم به طالق به حيث حالل و راه حل نگريسته شده است اما در كشور 

ما به طالق به حيث يك مشكل و حرام نگاه مي شود. در افغانستان خيانت مرد، امري 

پذيرفته شده است و بخيش از زندگي مردانه اش محسوب مي شود ويل در اروپا خيانت 

خيانت است چه براي زن و چه براي مرد و مستحق برخورد قانوين.

اما چرا اين ها را نوشتم؟ مي خواستم بگويم كه رخشانه از نظر جامعه افغاين بايد سنگسار 

و حرفسار مي شد چون او شجاعت بيان كلمه »نه« را داشت. اگر زين در جامعه ما تن 

به هرزگي بدهد و يا تن به قرارداد اجتامعي تعيین شده يا ازدواج اجباري بدهد، پذيرفته 

شده تر از زين هست كه هر كس و ناكس را اليق خود نداند. شايد مقايسه اين رسزمني 

خوبست  اما  باشد  تحمل  قابل  غري  خييل ها  براي  كفر  بالد  با  قهرمان زا  و  پرور  مجاهد 

كمي از غرورهاي كذايي خويش بگذريم و بدانيم چه مي كنيم و چه كساين را متهم به 

يب ديني مي سازيم.

Abdullah Watandar

Malek Sitez

Munera Yousufzada





روسیه تمام پروازها به مصر را 
به حالت تعلیق درآورد

20مظنون همکار با داعش در شهر آنتالیای ترکیه
 بازداشت شدند

انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای روسی شده است

فرانسه ناو هواپیمابر خود را برای مقابله با داعش اعزام می کند
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آندرس اینیستا،  هافبک بارسلونا عنوان کرد که امیدوار است 
وضعیت کریم بنزما هر چه رسیع تر حل شود و این بازیکن 

بدون مشکل به میادین برگردد.
کریم  علیه  اخیر  روز  دو  طول  در  والبوئنا  از  اخاذی  اتهام 
بنزما مطرح شده و بازیکن فرانسوی، در پاریس دست گیر و 
یک شب را در بازداشت سپری کرد. با این حال، والبوئنا از 
بنزما حامیت کامل به عمل آورد و مهاجم اسپانیایی نیز به 
مترینات تیمش در مادرید بازگشت. با وجود رقابت شدید 
بین دو باشگاه، اینیستا عنوان کرد که امیدوار است مشکالت 

بنزما هر چه رسیع تر حل شود.
او گفت: »امیدوارم هر چه رسیع تر مشکل او حل شود. اتفاق 
چنین  دچار  حرفه ای  فوتبالیست  یک  که  نیست  خوبی 

مشکالتی شود.«
بارسا پا به پای مادرید در لیگ اسپانیا در حرکت است و 
دو تیم، هم امتیاز در صدر جدول قرار گرفته اند. با این حال، 
رئال با تفاضل بهرت در صدر جدول قرار دارد و اینیستا معتقد 

است که تیمش رفته رفته بهرت شده است.
او گفت: »مسلامً این احساس وجود دارد که هر چه می گذرد، 
ما تیم بهرتی می شویم. بازی مقابل رئال زمان بندی خوبی 
مادرید  شده ایم.  مستحکم  دفاع  خط   در  ما  زیرا  داشت 
باید مقابل  ما  برای قهرمانی است ولی  ما  حریف مستقیم 
متامی تیم ها به پیروزی برسیم و نه فقط رئال مادرید. پیش 
از دیدار مقابل رئال، باید به فکر تقابل با ویارئال باشیم. بازی 

سختی خواهد بود.«

پر مرته ساکر، مدافع آرسنال به هم تیمی هایش هشدار داد 
با  تقابل  در  تا  گرفته  بایرن درس  مقابل  دیدار  از  باید  که 

تاتنهام، دچار مشکل نشوند.
از شکست تحقیر آمیز  ۴ روز پس  آرسنال روز یکشنبه، 
دیرینه  رقیب  تاتنهام،  میزبان  امیریتس،  در  بایرن،  مقابل 
شاگردانش  و  ونگر  برای  دیدار  این  بود.  خواهد  خود 
که  است  معتقد  مرته ساکر  و  دارد  بسیاری  اهمیت 
در  تا  گرفته  درس  بایرن  مقابل  بازی  از  باید  توپ چی ها 

این دیدار دچار مشکل نشوند.
گرفت.  یاد خواهیم  بازی  این  از  چیزها  »خیلی  گفت:  او 
بهرت  تاتنهام  مقابل  باید  و  بگیریم  یاد  چیزها  خیلی  باید 
کنار  را  منفی  انرژی های  بزنیم،  استارت  باید  کنیم.  بازی 
زده و دوباره بجنگیم. اگر می خواهیم تاتنهام را شکست 
دهیم، باید این کار را رسیع انجام دهیم. اخیرا خوب کار 
باید  که  چیزیست  این  و  دفاع  در  مخصوصاً  کرده ایم، 
به خاطر  را  قبلی  بازی های  باید  باشیم.  متمرکز  آن  روی 
بایرن گذشته و  داشته باشیم و سعی کنیم از بازی مقابل 
روی شکست دادن تاتنهام مترکز کنیم. باید خیلی رسیع 

رشایط را آنالیز کرده و به فرم گذشته خود برگردیم.«

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی در آستانه ثبت رکورد جدید 
قرار دارد که مسلامً از به ثبت رسیدن آن خوشحال نخواهد 

شد.
چلسی فصل را بسیار ضعیف رشوع کرده و در حال حارض 
برتر  در لیگ  او اخیراً  پانزدهم جدول قرار دارد.  در رده ی 
مقابل وست هام و لیورپول، دو شکست متوالی تجربه کرده 
روز  آبی ها  هم چنین  ندارد.  قرار  خوبی  فرم  در  تیمش  و 
شنبه مقابل استوک سیتی قرار خواهند گرفت که اخیرا در 
جام اتحادیه آن ها را شکست داده و حذف کرده و مورینیو 
تیمش  نیم کت  روی  حضور  به  قادر  محرومیت،  دلیل  به 

نخواهد بود.
حال در این دیدار، در صورت شکست چلسی در ورزشگاه 
بریتانیا، مورینیو هفتمین باخت فصلش را تجربه می کند. 
آقای خاص تا به حال بیش از شش شکست در طول یک 
در  او  که  بود  خواهد  بار  اولین  این  و  نکرده  تجربه  فصل 
ثبت  به  تیمش  برای  را  شکست  هفت  فصل،  یک  طول 

می رساند.

ونگر: 
من تنها یک راهنام هستم

نیامر: 
متاشای فوتبال را دوست ندارم

پوچتینو: 
تاتنهام شخصیت بزرگش را نشان داد

توخل: 
شاید رویس به بازی شالکه نرسد

رونالدو: 
مورینیو می تواند این رشایط را پشت رسبگذارد

مسی: 
هم آهنگی خاصی با سوارز و نیامر دارم

یوونتوس و پاری سن ژرمن
 به دنبال لوکاکو

ماتیچ: 
غیبت مورینیو غیرعادی است

کرد  اعالم  آرسنال،  رسمربی  ونگر،  آرسن 
سبک مربی گری اش براساس گرفنت زیباترین 

بازی از بازیکنان  پایه گذاری شده است.  
بازی  سبک  به خاطر  فرانسوی  مربی  این 
تیمش معروف است  اما  پاسکاری  به  مبتنی 
لیگ  رقابت های  در  قهرمانی  کسب  عدم 
برتر در یک دهه اخیر، انتقادهای زیادی را از 

او به همراه  داشت. 
مورد  در  اکیپ،  نرشیه  با  گفت وگو  در  ونگر 
یک  تنها  »من  گفت:  بازیکنان  با  رابطه اش 
که  می دهم  تنها  اجازه  من  هستم.  راهنام 

بروز  را  دارند  وجودشان  در  آن چه  بازیکنان 
من  منی آورم.  وجود  به  چیزی  من  بدهند. 
بازیکنان  بازی  زیباترین  بروز  کننده   تسهیل 

هستم. 
می دانم.  بین  خوش  فردی  را  خودم  من 
است  این  شغل،  این  در  من  دامئی  جنگ 
بگیرم.  از  بازیکنانم  را  بازی ها  زیباترین  که 
را  من  لحاظ  این  از  سطح،  این  در  می توانم 
به  هم چنان  حال،  عین  در  دانست.  مبتدی 
این  کار باور دارم و همیشه دلیلی برایش پیدا 

می کنم.« 

عنوان  بارسلونا  روزهای  این  ستاره  نیامر، 
کرد که متاشای فوتبال را دوست ندارد و از 

حضور در بارسلونا لذت می برد.
مهاجم بارسلونا  در 6 بازی اخیرش، ۸ گول 
رئال  با  امتیاز  هم  تیمش  و  رسانده  به مثر 
گرفته  قرار  جدول  دوم  رده ی  در  مادرید 
ملی  بازی های  وقفه  از  پس  تیم  دو  است. 
نیامر  و  رفت  یکدیگر خواهند  به مصاف 
لحظات  بهرتین  از  یکی  که  کرد  عنوان 

عمرش، گول اولش به رئال بوده است.
بود. همیشه  »لحظه فوق العاده ای  او گفت: 
می کردم.  رویاپردازی  چیزی  چنین  درباره 
رقابت  بود.  عمرم  روزهای  بهرتین  از  یکی 
بارسلونا  به  شبیه  خیلی  آرژانتین  برزیل- 
پیش  سختی  بازی  است.  مادرید  رئال   –
سال  بهرتین  امسال،  بود.  خواهد  ما  روی 
بازی  دارم  دوست  که  هامن طور  است.  من 
خانه  در  انگار  خوشحامل.  خیلی  می کنم. 
هستم. سال اومل، خیلی چیزها یاد گرفتم و 

سبک  از  همیشه  شدم.  بهرت  خیلی  امسال 
بازی بارسلونا و بازیکنانش خوشم می آمد. 
رسیعاً با سیستم آن ها هم آهنگ شدم. من 
و لوئیس سوارز در فضاها حرکت می کنیم 
و پاس های خیلی خوبی دریافت می کنیم. 
منی دانم من و مسی و سوارز بهرتین هستیم 
امیدوارم  داریم.  فوق العاده ای  بازیکنان  ولی 

بتوانیم این فرم را سال ها حفظ کنیم.«
بازی  بارسلونا  برای  »وقتی  داد:  ادامه  نیامر 
دوست  را  کردن  متاشا  فوتبال  منی کنم، 
متاشا  را  مادرید  رئال  بازی های  ندارم. 
تیم ها  دیگر  بازی  ندارم  دوست  منی کنم. 
را ببینم. منی توانم صحبتی راجع به چیزی 
که ندیده ام انجام دهم. برای من مهم ترین 
بین  طال  توپ  است.  جام  کسب  چیز 
سیاره ی  از  دو  این  است،  مسی  و  رونالدو 
اهمیتی  این طور چیزها  به  دیگری هستند. 
کمک  تیمم  به  دارم  دوست  منی دهم. 

کنم.«

به  تاتنهام  رسمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
از  پس  بازیکنانش  شخصیت  از  متجید 
پیروزی ۲-۱ مقابل اندرلخت در لیگ اروپا 

پرداخت.
بازی  پایان  به  دقیقه   ۳ تنها  که  حالی  در 
شد  موفق  دمبله  موسی  بود،  مانده  باقی 
گول پیروزی بخش تیمش را به مثر برساند 
کند.  را کسب  امتیاز   ۳ خانه  در  تاتنهام  تا 
نکرد  سپری  را  خوبی  خیلی  شب  تاتنهام 
ولی پوچتین و به متجید از روحیه پیروزی 
را  پیروزی  این  و  پرداخت  تیمش  طلب 

مهمی  پیروزی  آرسنال،  با  دیدار  از  پیش 
خواند.

خود  شخصیت  می کنم  »فکر  گفت:  او 
تربیک  بازیکنان مان  به  دادیم.  نشان  را 
می گویم. این که همیشه خوب بازی کنید، 
غیرممکن است. باید شخصیت نشان داد، 
می کنم  فکر  کشید.  سختی  و  کرد  رقابت 
گرفتند.  یاد  چیزها  خیلی  بازیکنان مان 
کسب سه امتیاز و حضور در صدر جدول 
بسیار  اتفاق  یکشنبه  روز  دیدار  از  پیش 

خوبی است.«

عنوان  دورمتوند  رسمربی  توخل،  توماس 
کرد که ممکن است مارکو رویس،  هافبک 
تیمش برای دیدار دربی مقابل شالکه آماده 

نباشد.
را  تیمش   اول  گول  گذشته  شب  رویس 
مقابل گاباال به مثر رساند ولی در نیمه دوم 
دیگر حضور نداشت و دورمتوند موفق شد 
از  ۴-0 حریف خود را در هم بکوبد. پس 
بازی، توخل مدعی شد که رویس مصدوم 
شالکه  مقابل  دیدار  در  حضورش  و  است 
قطعی  می شود،  برگزار  یکشنبه  روز  که 

نیست.

از  بعدی را  بازی  این که  او گفت: »احتامل 
کند  بازی  این که  احتامل  و  بدهد  دست 
وجود دارد. مارکو وقتی تعادلش را از دست 
داد، کنرتل توپ را در اختیار داشت. سپس 
مصدومیتی در پایش به وجود آمد. به بازی 
به  از گول رسیعا  ولی پس  داد  ادامه  کردن 
از  پیش  مصدومیت  آمد.  نیم کت  سمت 
گول برایش پیش آماده بود و می خواست 
به  مصدومیتش  کند.  متام  را  اول  نیمه 
مسلام  ندارد.  ربطی  قبلی  مصدومیت های 
مشخص  دارد.  وجود  نگرانی  برای  دالیلی 
نیست که او بتواند روز یکشنبه بازی کند.«

با  مادرید،  رئال  ستاره  رونالدو،  کریس 
که  کرد  تاکید  مورینیو،  ژوزه  از  حامیت 
را  بار  دیگر چلسی  می تواند  آقای خاص 

به مسیر پیروزی برگرداند. 
در  مورینیو  نظر  زیر  فصل   ۳ رونالدو 
در آخرین  آن ها  رابطه  و  کرد  کار  چلسی 
 روزهای حضور مربی پرتغالی در سانتیاگو 
ستاره  وجود،  این  با  بود.  شده  تیره  برنابئو 
رئال معتقد است که  آقای خاص می تواند 

تیمش را از این رشایط خارج کند. 
»رشایط  گفت:  اسپورت  سی  بی  بی  به  او 
چلسی من را متعجب نکرد زیرا در فوتبال 
هر اتفاقی ممکن است  رخ بدهد. البته او 
نظرش  زیر  سال   ۳ من  که  است  مربی ای 
توانایی هایی  چه  می دانم  و  کردم  بازی 

دارد. 
من او را می شناسم و فکر می کنم چلسی 
خواهد  رس  پشت  را  سخت  رشایط  این 
دوست  یک  پرتغالی،  عنوان  گذاشت.     به 
سطح  باالترین  در  همیشه  پرتغالی  دارم 

آرزو  را  بهرتین ها  او  برای  بنابراین،  باشند؛ 
می  کنم. او می تواند این رشایط بد را پشت 
رس بگذارد و هواداران چلسی را خوشحال 
کند زیرا فکر می کنم  آن ها شایستگی اش 

را دارند.«  

از  متجید  به  بارسلونا  ستاره  مسی،  لیونل 
هم آهنگی خوب بین او، سوارز و نیامر در 

خط حمله بارسا پرداخت.
مثلث خط حمله بارسا ملقب به »ام اس ان«، 
فصل گذشته با به مثر رساندن ۱۲۲ گول به 
به  را  خود  نام  تاریخ  مثلث  بهرتین  عنوان 
ثبت رساندند. حال مسی که چند هفته ای 
است به خاطر مصدومیت از میادین به دور 
ایجاد شده  است، به متجید از هم آهنگی 

بین او و دو هم تیمی دیگرش پرداخت.
او گفت: »تغییرات بزرگی در تیم ما ایجاد 
تغییرات  بزرگ ترین  گذشته  فصل  شد. 
چیز  همه  تقریبا  و  شد  ایجاد  ما  تیم  در 
و  غذایی  رژیم  مثل  چیزهایی  شد.  عوض 
سختی  دوره های  وارد  باید  هیدراتاسیون. 

می شدیم  نداشت  ارتباطی  فوتبال  به  که 
ولی در واقع رختکن تیم ما بیش از پیش 
الزم  وقتی  می کنم  فکر  بود.  شده  متحد 
بود قدرت خود را نشان دادیم. واقعیت این 
سوارز  و  نیامر  کنار  کردن  بازی  که  است 
با  را  این  است.  فوق العاده  حمله  خط  در 
در  زیرا  می گویم  شخصیت شان  به  توجه 
خاصی  رابطه  آن،  از  خارج  و  زمین  داخل 
پیروزی  برای  ما  همه  دارد.  وجود  ما  بین 
در  خودخواهی  هیچ  و  می جنگیم  تیم 
بین ما وجود ندارد. همیشه کسب پیروزی 
است.  سختی  کار  قهرمانی  بعد  فصل  در 
دهند  شکست  را  قهرمان  می خواهند  همه 
و انگیزه جدیدی برای دیگر تیم ها ایجاد 

شده است.«

یوونتوس  که  است  آن  از  گزارش ها حاکی 
روملو  جذب  دنبال  به  ژرمن  سن  پاری  و 

لوکاکو، مهاجم اورتون هستند.
لوکاکو تا به این جای کار 6 گول و ۴ پاس 
گول در ۱۱ بازی لیگ برتر به ثبت رسانده 
و عملکرد خوبی داشته است. روزنامه دیلی 
در  می خواهد  لوکاکو  که  شد  مدعی  میل 
چمپیونزلیگ بازی کند و به نظر منی رسد 
این  به  صعود  برای  شانسی  اورتون  که 
رقابت ها داشته باشد. یوونتوس و پاری سن 
ژرمن خواهان جذب ستاره بلژیکی هستند 
و اورتون در قبال او، 60 میلیون یورو از این 

باشگاه های متمول می خواهد. با این حال، 
گران ترین بازیکنی که یوونتوس تا به حال 
به خدمت گرفته، جیانلوئیجی بوفون با ۵0 
میلیون یورو بوده که سال ۲00۱ به این تیم 
 ۴0 با  دیباال  پائولو  آن،  از  پس  و  پیوست 

میلیون یورو در تابستان گذاشته.
یوونتوس  سوی  از  رقمی  چنین  پرداخت 
ارقامی  چنین  ولی  می رسد  نظر  به  بعید 
عددی  پاریسی ها،  متمول  رسان  برای 
محسوب منی شود و دور از ذهن است که 
جی  اس  پی  برای  اورتون  درخواستی  رقم 

مشکلی ایجاد کند.

منانیا ماتیچ،  هافبک چلسی عنوان کرد که 
غیبت مورینیو مقابل استوک، تجربه عجیبی 

برای بازیکنان چلسی خواهد بود.
دیدار  داور  به  اعرتاض  دلیل  به  مورینیو 
اتحادیه  سوی  از  وست هام،  مقابل  تیمش 
با یک جلسه محرومیت  انگولیس  فوتبال 
از حضور در استادیوم روبه رو شد که مقابل 
شد.  خواهد  اجرا  حکم  این  سیتی  استوک 
ماتیچ،  هافبک رصب چلسی عنوان کرد که 
غیبت مورینیو در کنار زمین برای او و هم 

تیمی هایش تجربه عجیبی خواهد بود.
او گفت: »حدود دو سال است که در چلسی 

ندادیم  انجام  بازی  مربی  بدون  و  هستم 
البته  بود.  خواهد  عجیبی  تجربه  بنابراین 
کار  ایستاده  زمین  کنار  در  مربی  وقتی  که 
ساده تری است، مخصوصا بین دو نیمه که او 
برای مان حرف می زند. ولی ما مربیان بزرگ 
دیگری هم داریم که همه چیز را به خوبی 

آماده خواهند کرد و باید آماده آن باشیم.«
مقابل  پیاپی  شکست  دو  از  پس  چلسی 
وست هام و لیورپول، با غلبه بر دینامو کیف 
با این حال،  بازگشت.  به روند پیروزی خود 
استوک سیتی هفته گذشته چلسی را را در 

جام اتحادیه در رضبات پنالتی حذف کرد.
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شهروندان  زیاد  شامر  اخیر  سال های  در  روز:  اطالعات 
پایتخت،  کابل،  سمت  به  مختلف  والیت های  از  کشور 
روی آوردند و نفوس این شهر به شکل چشم گیر افزایش 

یافته است.
کابل  که شهر  و کمبودی های  دیگر مشکالت  کنار  در 
نیز  دارد، ظرفیت کم جاده های اصلی برای عبور و مرور 

باشندگان این شهر را با مشکالت زیاد مواجه کرده است.
راه  در  کابل  باشندگان  ماندن  گیر  اخیر  روزهای  در 
در  را  گسرتده  اعرتاض های  ساعته،  چند  بندی های 

شبکه های اجتامعی به منایش گذاشته است.
این شهروندان در صفحه های فیس بوک خود می گویند 
و  کم تر  یا  ساعت   ۲ در  را  دقیقه ای  چند  مسیرهای  که 

زیادتر پیموده اند.
گذشته  روز  دو  در  کابل  غرب  در  مزاری  شهید  جاده ی 
باشندگان  زیاد  است. شامر  بوده  زیاد  راه بندی های  شاهد 

دشت برچی ساعت ها در این مسیر گیر مانده اند.

از  نارضایتی  با  اجتامعی  شبکه های  کاربران  از  تعدادی 
راه بندان در این مسیر نوشته اند که مسجد الزهرا واقع در 
راه  بیشرتین  باعث  مزاری  شهید  جاده  تلگراف  ایستگاه 

بندی در این مسیر می شود.
حامد رسولی، یکی از کاربران فیس بوک نوشته: »اگر کمی 
برای عابرین این راه توجه صورت گیرد، بد نیست. چون 
این مردم بسیار درد و رنج از نواحی مختلف می بینند که 
این مسجد و راه بندی ها یک مشکل دیگر برایشان ایجاد 

کرده است.«
محمد جان قنربی که در راه بندی در این مسیر گیر کرده، 
از يك ساعت  »بیشرت  نوشته:  در صفحه فیس بوک خود 
جاده شهيد مزاری به خاطر محفل سوگواری كشته شدن 
مصطفی كاظمی بسته شده است. مقامات بلند پايه دولت 
افغانستان به مسجد الزهرا در محفل سوگواری رشكت كرده 
شهيد  جاده  شلوغ  و  عرض  كم  و  كوچک  رسک  است. 

مزاری را بسته كرده است.«

قنربی افزوده برگزاری محفل های سوگواری باید در مکانی 
برگزار شود که برای عابران مزاحمت خلق نشود و مسجد 
الزهرا جای مناسب برای برگزاری هم چو محافل سوگواری 

نيست. 
با این حال به روز چهار شنبه، شورای امنیت ملی کشور در 
واکنش به نارضایتی مردم از راه بندی در کابل، دستور داد 

که راه حلی برای این مشکل جست وجو شود.
شورای امنیت ملی با ابراز نارضایتی در مورد راه بندی ها در 
کابل، به وزارت خانه های خارجه و داخله وظیفه سپرده تا 

این مشکل را حل کنند.
براساس آمارهای غیررسمی شهر کابل بیشرت از ۵ میلیون 
نفوس دارد. این شهر بسیاری از امکانات شهری را کم دارد. 
کمبود  که  می گویند  کابل  شهرداری  ریاست  مقام های 
سیستم های آب رسانی، مشکالت ترانسپورتی و ترافیکی 
از چالش های عمده شهر کابل است  و ۷0 درصد شهر به 

شکل کامالً غیر پالنی ساخته شده است.

راه بندان یکی از مشکالت جدی  باشندگان کابل


