یادداشت روز | ص2

بدون تیتر
مانند شهدای بدون سر
سرانجام اجساد شهدا از غزنی به کابل منتقل شدند .پس
از نشر خبر سر بریده شدن گروگانها توسط داعش،
اعتراضهای گسترده بر علیه حکومت بهخاطر سهلانگاری
و عدم عمل به موقع برای رهایی گروگانها شکل گرفت .یکی
از خواستهای جدی معترضان انتقال اجساد شهدا از غزنی
به کابل بود .همزمان با شکلگیری و گسترش اعتراضهای
مردمی ،تالشهای مذبوحانه نیز از جانب حکومت برای
جلوگیری از انتقال شهدا به کابل و فرستادن آنها به
جاغوری صورت گرفت اما این کوششهای حکومت...
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ستاد برگزاری دادخواهی ملی:
مطالبات خود را مقابل ارگ مطرح خواهیم کرد

امریکا نیاز به استراتژی جدیدی
در افغانستان دارد
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خبرهای خارجی | ص6

عفو بینالملل :آمار
اعدامهای عربستان
در  20سال گذشته
بیسابقه بوده است

اطالعات روز :سازمان عفو بینالملل اعالم
کرده است که از ابتدای سال جاری میالدی
تا کنون حداقل  ۱۵۱نفر در عربستان اعدام
شدهاند.
به نقل از بی بی سی ،این سازمان حقوق
بشری میگوید که این ،باالترین میزان اعدام
در عربستان سعودی از سال  ۱۹۹۵به این سو
است .در سال  ۱۹۹۵عربستان سعودی ۱۹۲
نفر را اعدام کرده بود.
تازهترین مورد اعدام در عربستان سعودی روز
دوشنبه صورت گرفت که مردی...

انتقاد روسیه
از پافشاری برای
برکناری اسد
اطالعات روز :روسیه از پافشاری در مذاکرات
صلح سوریه برای برکناری بشار اسد از قدرت
انتقاد کرده است.
به نقل از دویچه وله فارسی ،مقامهای روسیه
گفته که بیش از هر چیز باید بر تعیین نماینده
اپوزیسیون سوریه و تشخیص گروههای
افراطی تمرکز وجود داشته باشد.
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه ٬روز
دوشنبه 18 ،عقرب ،گفته که این مذاکرات
نباید صرف ًا بر کنارهگیری بشار اسد از قدرت
متمرکز باشد .او این رویکرد را «سادهانگارانه»
خوانده است...

ما همه بیکاریم ،از دولت بیزاریم

نهادهای مدنی:
با جنازههای شهدا مقابل ارگ برویم
اطالعات روز :نهادهای مدنی افغانستان با راه
اندازی هامیش اعرتاضی در پیوند به رس بریده
شدن  7تن از شهروندان کشور به روز سه شنبه در
پارک زرنگار کابل اعالم کردند که با جنازههای
شهدا مقابل ارگ برویم.
این نهادها همچنان اعالم کردند که «هفت روز به
مناسبت هفت شهید پرچم افغانستان نیمه بر افراشته
شده و هفت روز ماتم ملی اعالم شود».
این نهادها میخواهند که این دادخواهی تا رسیدن
به اهداف نهایی که هامنا عدالت ،مصئونیت و
برابریست ادامه یابد.
در قطعنامهی این نهادها آمده است ،هیئت
صلح دولت که برای حل مسئله گروگانگیری
به والیتهای زابل و غزنی رفته بود ،باید پاسخ
بگویند که با چه معاملهی چنین نتیجه را بار آوردند.
نهادهای مدنی افغانستان همچنان از مردم
میخواهند که با «هوشیاری متام در برابر جنایت
و نفاقافگنی دشمنان کشور به پا خیزند و اجازه
ندهند که وحشیانی بنام داعش و طالب وغیره با

انجام چنین جنایات فجیع و غیرانسانی ،در میان
اقوام افغانستان درز ایجاد کرده و فتنههای قومی را
دامن بزنند».
این نهادها اعالم کردند که «حکومت افغانستان نیز
مکلف است که جلو نفاقافگنی و قربانی شدن
شهروندان کشور را بگیرند .در غیر این صورت
دولت و رسان حکومتی با بیتوجهی و خاموشی

خبرنگار ناراضی | ص3

اختیار کردن ،خود توجیهگر جنایتها پنداشته شده
و در صورت عدم جلو گیری از نفاق ،خود منافق
خوانده میشوند».
این اعرتاضها پس از آن در رسارس کشور راه
اندازی میشوند که ربایندگان به روز شنبه16 ،
عقرب 7 ،تن از گروگانها را که به تاریخ  21میزان
از مربوطات والیت زابل ربودهبوند ،رسبریدند.

چهل تکه | ص5

طالبان زابل و طالبان کابل

کشتن مردان بد نیست؟

طالبان زابل ،بارها و ماهها قبل ،مسافرین را از مسیر راه به
اسارت بردند .ماهها شکنجه کردند و در نهایت ،هفت مسافر را
گلو بریدند و جنازههایش را برای اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل
تحفه فرستادند .اشرف غنی رییس جمهور این مملکت است،
اشرف غنی ریاست جمهوریاش را مدیون رای و اعتبار همین
مردم است .عبداهلل عبداهلل که شریک پنجایی آقای غنی است...

در پ ِی کشتار بیرحمانهی هفت مسافر ربودهشدهی هزاره در
زابل ،بیشتر کسانی که از این عمل وحشیانهی طالبان تکان
خوردند و لب به اعتراض گشودند ،بیزاری خود را بر قتل
زنان و یک کودک دختر متمرکز کردند .روشن است که بریدن
سر زنان و کودکان برای اکثر ما نامتعارفتر و بنابراین تکان
دهندهتر است .اما یک چیز دیگر هم هست...

ص5

خبرهای ورزشی | ص7

مسی پا به توپ شد
امیدها برای بازگشت مسی به میادین و در
بازی حساس مقابل رئال مادرید روز به روز
افزایش پیدا میکند.
در روزهایی که تمرینات بارسلونا به دلیل
بازیهای ملی ،خلوتتر از همیشه است و
کمتر خبری از آن مخابره میشود ،بازگشت
لیونل مسی به کمپ تمرینی این باشگاه،
خبری بود که میتوانست برای هواداران بارسا
بیشترین جذابیت ممکن را داشته باشد.
دیروز موندو دپورتیوو گزارش داد که مسی در
اولین روز بازگشتش به تمرینات ،پالسهای
مثبتی به مربیان بارسلونا فرستاده...

رونالدو:
دوست دارم دوباره
با مورینیو کار کنم
کریستیانو رونالدو ،ستاره رئال مادرید عنوان
کرد که دوست دارد بار دیگر تحت هدایت ژوزه
مورینیو بازی کند.
مورینیو  3سال در برنابئو حضور داشت که
رونالدو عملکردی فوقالعاده در آن دوره در رئال
داشت .با این حال ،پس از جدایی سرمربی
پرتگالی ،این دو چندین بار دچار درگیری لفظی
شدند .دوشنبهشب مورینیو به صورت ناگهانی
در فرش سرخ فیلم مستند زندگی رونالدو ظاهر
شد و به تماشای فیلم نشست و رونالدو ،عنوان
کرد که دوست دارد بار دیگر تحت هدایت
مربی سابقش بازی کند.
او گفت :همیشه گفتهام که مورینیو برای من
در ردهی بهترینهاست...

چهارشنبه
 20عقرب
1394
سال چهارم
شماره  949

2

یادداشت روز
بدون تیتر
مانند شهدای بدون سر
جواد ناجی
رسانجام اجساد شهدا از غزنی به کابل منتقل شدند .پس از نرش
خرب رس بریده شدن گروگانها توسط داعش ،اعرتاضهای
گسرتده بر علیه حکومت بهخاطر سهلانگاری و عدم عمل به
موقع برای رهایی گروگانها شکل گرفت .یکی از خواستهای
جدی معرتضان انتقال اجساد شهدا از غزنی به کابل بود .همزمان
با شکلگیری و گسرتش اعرتاضهای مردمی ،تالشهای
مذبوحانه نیز از جانب حکومت برای جلوگیری از انتقال شهدا
به کابل و فرستادن آنها به جاغوری صورت گرفت اما این
کوششهای حکومت نتیجه نداد .با خنثا شدن طرح حکومت،
هفت تن از باشندگان جاغوری که چهار روز قبل در والیت
زابل بهصورت فجیع رس بریده شدند ،شامگاه دیروز در حالیکه
توسط صدها تن از مردم کابل و والیت غزنی بدرقه میشدند به
کابل انتقال داده شدند.
پس از انتقال اجساد شهدا به کابل ،اعرتاضهای گسرتده
مردمی وارد مرحله تازهی شده است .روز گذشته صدها تن از
شهروندان غزنی با حمل اجساد شهدا به طرف ساختامن والیت
غزنی ،تجمع چشمگیر و فراگیری را رقم زدند و در فضای امن
بهصورت مساملتآمیز تظاهرات کردند .در عین حال ،دهها
نفر از شهروندان والیت بامیان در اعرتاض به رس بریده شدن
باشندگان جاغوری دست به اعرتاض زدند و بهصورت منادین
تابوتها را بر دوش حمل کردند .کابل؛ پایتخت افغانستان
همچنان شاهد گردهمآیی بسیاری از فعاالن مدنی بود که در
انتقاد و اعرتاض به این فاجعه ،خواهان اعالم ماتم ملی از جانب
حکومت شدند.
روزهای دشوار و رسنوشتسازی در پیش است .مردم پس از
افزایش ناامنیها در رسارس کشور به ستوه آمده و اکنون بخش
اعظم مردم افغانستان آرامش شان را از دست داده و مسیرهای
رفت و آمد شان بیش از هر زمانی خطرناک شده و هیچ کسی
مصئونیت ندارد .گروگانگیری تبدیل به فرهنگ شده و از جانب
دیگر دولت با آگاهی از این مسئله کمترین اقدامی برای بهبود
بخشیدن وضع امنیتی کشور به خرج نداده است .به نظر میرسد
صرب مردم در حال لربیز شدن است .مردم دیگر منیتوانند
شاهد گروگانگیری و قتل عزیزان شان و بیکفایتی حکومتی
باشد که برای مردم وعدههای بیشامری از جمله تأمین امنیت
داده بود اما متاسفانه به هیچ یکی از وعدههای خود عمل نکرد
و این موضوع باعث خشم مردم شده است.
معرتضان هرچند تاهنوز خواستهای مشخص شان را از
حکومت اعالم نکرده اما از رشوع تظاهراتها و از همین حاال
معلوم است که مردم از حکومت چه میخواهند .در این میان
چهگونگی برخورد حکومت با معرتضان در روزهای آینده
مهم است .واقعیت این است که مردم با انتقال شهدا به کابل،
به سادگی دست از اعرتاض و خواستهای شان بر نخواهند
داشت و تالش خواهند کرد این مسئله را دوام بدهند .اما متام این
موضوعات بر میگردد به نوع مواجه حکومت با معرتضان .پس
از آن ،آنچه در اولویت حکومت باید قرار بگیرد تأمین امنیت
و کنرتل اجتامع مردمی است .نیروهای امنیتی در روزهای آینده
بهصورت فوقالعاده باید شبانه روزی فعال شوند و جلو هرگونه
فعالیتهای تخریبی را بگیرند .هرنوع بیتوجهی و سهلانگاری
ممکن است منجر به یک فاجعه دیگر اما جربان ناپذیر شود.
حکومت به معرتضان چه جوابی خواهد داد؟ آیا به سیاقهای
پیشین خود مراجعه خواهد کرد و با دادن وعدههای میان تهی
و غیر قابل اجرا گلیم معرتضان را از خیابانهای خیس و نمناک
کابل برخواهد چید یا نه مثل گذشته «سکوت اسرتاتژیک» پیشه
خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسشها اکنون زود است و بایستی
منتظر روزهای آینده ماند .مردم یک سال گذشته را به امید تحقق
وعدههای رسان حکومت وحدت ملی رس کردند و نتیجه آن
وضعیتی است که اکنون ما شاهد آن هستیم .طی این مدت مردم
نه تنها شاهد تغییرات مثبت در زندگی شان نبودند بلکه هر روز
مثل اکنون جنازه تحویل گرفتند و فرش مصیبت پهن کردند .باور
اینکه مردم بار دیگر با وعدههای غیر عملی دست از اعرتاض
بردارند ،دور از انتظار است .بنابراین حکومت باید بهصورت
مسئوالنه و نه با ترفند و نیرنگ به خواستهای مردمی گوش فرا
دهد و بدون هیچ چان هزنی و معامله ،به متام خواستهای قانونی
مردم عمل کند و آن را به مرحله اجرا بگذارد.

ستاد برگزاری دادخواهی ملی:
مطالبات خود را مقابل ارگ مطرح خواهیم کرد
اطالعات روز :ستاد برگزاری دادخواهی
ملی در نشست روز سه شنبه خود در کابل
اعالم کرد که مطالبات خود را به روز چهار
شنبه همراه با جنازههای شهدا در مقابل ارگ
مطرح میکنیم.
این نشست در پیوند به دادخواهی برای 7
شهید که از سوی ربایندگان در والیت زابل
رس بریده شده بودند ،با حضور عبدالله
عبدالله ،رییس اجرائیه و هر دو معاونش،
رسور دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری،

شامری دیگر از مقامهای دولتی و صدها تن
از باشندگان کابل برگزار شد.
ستاد برگزاری دادخواهی ملی تأثیر و پیامد
حادثه زابل را متوجه متام مردم افغانستان
دانسته و این رویداد را عمیقترین فاجعه
خواند.
داوود ناجی ،به منایندگی از این ستاد گفت
که بخشی از مردم افغانستان دولت وحدت
ملی را در ایجاد این فاجعه مسئول میدانند.
آقای ناجی گفت ،این  7تن مدتها اسیر

را در مقابل ارگ مطرح میکنیم.
این در حالیست که جنازههای  7شهید
حوالی شام سه شنبه توسط مردم غزنی به
کابل انتقال یافت و هزارها تن از شهروندان
کابل نیز در جادهی شهید مزاری با روشن
کردن شمع از ورود آنان به کابل استقبال
کردند .این  7شهید که به تاریخ  21میزان از
مربوطات والیت زابل ربوده شده بودند ،به
روز شنبه 16 ،عقرب ،از سوی ربایندگان در
این والیت رسبریده شدند.

بودند و دولت اقدامی را که به رهایی آنان
منجر شود ،انجام نداد یا انجام داده نتوانست
که در هر دو صورت رفع مسئولیت نیست.
رییس اجرایی در این نشست که با سوالهای
رشکت کنندگان ربهرو شد ،در نهایت گفت
که دولت مکلف است تا امنیت انتقال پیکر
شهدا را به کابل بگیرد.
این ستاد همچنان از راهاندازی تظاهرات
گسرتده برای دادخواهی این فاجعه خرب داد
و گفت که روز چهارشنبه خواستهای خود

راهپیمایی مردم غزنی همراه با پیکرهای شهدا
اطالعات روز :هزاران تن از باشندگان والیت غزنی روز سه
شنبه همراه با اجساد گروگانهای رس بریده شده در مرکز شهر
این والیت راهپیامیی کردند .باشندگان غزنی در اعرتاض
به این رویداد میگویند که سکوت حکومت در قبال این
رویداد ،سهمگیری در جنایت تروریستان است.
رشکت کنندگان این راهپیامیی که شعارهای «مرگ به قاتالن
و مرگ به طالبان» را رس میدادند ،از حکومت وحدت ملی
خواستند تا سکوتش را در برابر اینگونه جنایتها شکسته و
به «کشتار هزارهها» در افغانستان پایان دهد.
ی به راهپیامیی مردمی دست زدند که به روز
مردم غزنی در حال 

دوشنبه اجساد  7تن از گروگانهای که توسط طالبان رسبریده
شدهبودند ،در این والیت رسید.
این معرتضان همچنان خواهان اعالم عزای عمومی و
اختصاص دادن روزی در تقویم رسمی کشور به نام «مبارزه
با اعامل تروریستی و گروگانگیری» ،تأمین امنیت راههای
ولسوالیهای غزنی ،افزایش تشکیالت نظامی و امکانات
مالی نیروهای امنیتی در غزنی و آزادی  11مسافر باقیمانده از
چنگال طالبان شدند.
مردم غزنی در این راهپیامیی عمل طالبان را جنایت بزرگ
خوانده و گفتند که این گروه حتا بر کودک  9ساله نیز رحم

نکرده و او را در پیش چشم مادرش رسبریدهاند.
در جمع  7کشته شدهها یک دخرت  9ساله ،دو کودک  13ساله
و  16ساله نیز میباشند که مردم رسبریدن این کودکان توسط
طالب را وحشیانه و غیرانسانی خواندند.
به روز شنبه 16 ،عقرب آدمربایان  7تن از  10گروگانان از
باشندگان ولسوالی جاغوری والیت غزنی را که به تاریخ 21
میزان از منطقهی «دشت دالو» از مربوطات ولسوالی گیالن،
والیت غزنی ربوده بودند ،رس بریدند.
مردم غزنی حوالی ظهر سه شنبه اجساد کشته شدهها را به کابل
انتقال دادند.

نگرانی مجلس سنا از برافراشته شدن پرچم داعش
در دانشگاه ننگرهار
اطالعات روز :شامری از اعضای مجلس سنا در نشست
عمومی روز سه شنبه مجلس با ابراز نگرانی از بلند کردن
پرچم داعش توسط دانشجویان دانشگاه ننگرهار گفتند که
مسئوالن دانشگاه این والیت باید در زمینه پاسخگو باشند.
این سناتوران از حکومت وحدت ملی خواستند که جلو
چنین فعالیتها را در کشور بگیرد و در غیر آن ،عواقب
خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
به نقل از خربگزاری مرکزی ،محیالدین منصف ،عضو
مجلس سنا گفت ،اگر جلو این فعالیت دانشجویان ننگرهار
گرفته نشود ،در آینده از دانشگاهها به مکاتب و مساجد
کشیده میشود.

آقای منصف افزود ،مسئوالن محلی و امنیتی ننگرهار در
این مورد مقرص هستند ،نباید اجاز دهند دانشجویان در این
والیت پرچم داعش ،طالب و حزب اسالمی را بلند کنند.
به گفتهی منصف ،از این حرکت دانشجویان چنین برداشت
میشود که داعش در میان دانشجویان دانشگاه والیت
ننگرهار نفوذ دارد.
فرهاد سخی ،عضو دیگر مجلس سنا از بلند کردن پرچم
داعش توسط دانشجویان ننگرهار انتقاد کرد و گفت ،از آن
باید جلوگیری شود.
این عضو مجلس سنا گفت که منیخواهیم دانشگاه داعشی
در ننگرهار یا والیتهای دیگر وجود داشته باشد.

او مسئوالن دانشگاه و نهادهای امنیتی ننگرهار را به
بیتوجهی متهم کرد و گفت ،آنان باید از وظایف برکنار
شود .سپس محمدعلم ایزدیار ،معاون اول مجلس سنا ،به
کمیسیونهای ذیربط این مجلس دستور بررسی جدی قضیه
را داد .نگرانی اعضای مجلس سنا پس از آن ابراز میشود
که صدها تن از دانشجویان دانشگاه ننگرهار سه روز پیش
در یک حرکت اعرتاضی ،پرچمهای داعش و طالبان را بلند
کرده بودند.
این مسئله نگرانی و انتقادهای تند اعضای شورای ملی،
شامری از استادان دانشگاهها و شهروندان کشور را به دنبال
داشته است.

بیش از ده هزار درخواست پناهندگی افغانها
در سویدن ثبت شده است
اطالعات روز :مقامهای دولتی سویدن از
ثبت اکرث درخواستهای پناهندگی افغانها
در این کشور خرب دادهاند.
به نقل از خربگزاری مرکزی ،مقامهای
سویدنی گفتهاند ،از دوم تا هشتم ماه نوامرب
سال روان بیش از  10هزار درخواست
پناهندگی در سویدن ثبت شدهاند ،اکرث
آنان مهاجران افغانستان هستند.

در چند هفتهی گذشته بیش از 4333
پناهجوی افغانستان در سویدن ثبت نام
شدهاند ،در این میان سه هزار تن آنان افراد
کم سن هستند.
پس از افغانستان ،شهروندان سوریه و عراق
بیشرتین درخواست پناهندگی را در سویدن
دادهاند.
گفته شده است که مسئوالن دولتی سویدن

ربایندگان  8تن از گروگانها را
آزاد کردند
اطالعات روز :منابع محلی از ولسوالی
جاغوری والیت غزنی میگویند که
ربایندگان  8تن از گروگانها را روز سه
شنبه به مردم محل تحویل دادهاند.
آنان میگویند که حوالی صبح روز سه
شنبه مردم محل گروگانهای آزاد شده
را در منطقه «دشت آلو» تحویل گرفتند.
ریاست عمومی امنیت ملی با نرش
خربنامهای نیز از رهایی این گروگانها
خرب داده است.
امنیت ملی گفته که مأموران این اداره
توانستند که این  8تن را از چنگ
ربایندگان آزاد سازند.
به گفتهی امنیت ملی ،در جمع این افراد
 ۵مرد ٬دو زن و یک نوجوان میباشد.
 5تن آنان از جمله  31مسافری هستند

که در ماه حمل سال گذشته از سوی
تروریستان گروگان گرفته شده بودند.
 3تن آنان باشندگان منطقه دهمرده
گِلزار ولسوالی جاغوری والیت غزنی
هستند که به تاریخ  19جوزا از سوی
تروریستان گروگان گرفته شده بودند.
امنیت ملی ادعای طالبان در مورد به
دار آویخنت افراد که گویا داعش باشند
را رد کرده و میگوید که طالبان به
گروههای متعدد تقسیم و با هم درگیر
شدهاند که در نتیجه شامری از آنان در
نربد بین هم از بین رفتهاند.
به گفتهی امنیت ملی این تروریستان
برای پنهان منودن فجایع و جنایات
که مرتکب شدهاند ،به همچو تبلیغات
یزنند.
دست م 

پیشرت اعالم کرده بودند که تالش میکنند تا
اکرث درخواست پناهندگی در این کشور را
قبول کنند.
در سال جاری هزارها تن از کشور به دلیل
نبود امنیت ،بیکاری و فقر به کشورهای
اروپایی مهاجر شدند.
تنها در هشت ماه گذشته ۱۲۰ ،هزار افغان به
کشورهای اروپایی به ویژه آملان درخواست

پناهندگی دادهاند.
مقامهای دولتی آملان گفتهاند که اکرث
درخواستهای پناهندگی پناهجویان افغان
را منیپذیرند.
اما اعضای شورای ملی ،مجلس منایندگان
و وزارت مهاجرین از کشورهای اروپایی
به یژه آملان خواستهاند ،تا درخواست
پناهندگی افغانها را قبول کند.

وزیر شهرسازی :مشاور حقوقی رییس جمهور
مجوز ساخت شهرک به فیروزی را داده است
اطالعات روز :سید سعادت منصور نادری ،وزیر
امور شهرسازی گفته که عبدالعلی محمدی ،مشاور
حقوقی رییس جمهور با فرستادن چند مکتوب ،از
وزارت شهرسازی خواسته بود تا اجازهی ساخت
شهرک هوشمند را به خلیلالله فیروزی ،یکی از
بدهکاران اصلی کابل بانک بدهد.
به نقل از طلوع نیوز ،آقای نادری افزوده که
محمدی از دهم ماه سنبله تا دوازدهم ماه عقرب سه
بار به این وزارت نامه فرستاده است تا به خلیلالله
فیروزی اجازهی ساخت شهرک را بدهد.
به گفتهی نادری ،وزارت شهرسازی بار اول این
درخواست را رد کرد اما محمدی با فرستادن دو
نامهی دیگر نوشت که رشکت ساختامنی نبی زاده
وردک با فرستادن درخواستی به ریاست جمهوری
نوشته است که پیامنی را در  10سنبله با خلیلالله
فیروزی امضا کرده است.
بربنیاد این پیامن ،فیروزی زمینی را به مساحت ۶۸

جریب در اختیار این رشکت قرار داده است تا در
آن یک شهرک بسازد و از عواید و فروش خانه های
این شهرک به میزان  ۵۰درصد سهم مالک زمین
به حساب وی گردآوری می شد و خلیل فروزی
بدهکاری اش را می پرداخت.
آقای نادری افزوده که وزارت شهرسازی تفاهمنامه
را امضا کرده اما قرارداد را امضا نکرده است و این
وزارت بعد از تصفیه قضیه فیروزی از سوی مشاور
رییس جمهور ،با خلیل فیروزی به حیث یک تاجر
برخورد کرد.
خلیل الله فیروزی ،یکی از بدهکاران اصلی کابل
بانک که اکنون باید دوره محکومیت خود را در
زندان بگذارند ،در افتتاح این شهرک حارض شد که
انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.
قبالً عبدالعلی محمدی گفته بود که خلیل فیروزی
از حبس رها نشده و اکنون از رخصتیهای دوران
حبسش استفاده میکند.

بدتر شدن اوضاع
و افزایش نگرانیها
فلیپ ریویز : NPR/منبع
ترجمه :حمید مهدوی
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

طالبان زابل
و طالبان کابل

حسینه سروری انتظار رفتن به خانهاش را میکشد.
او زمانیکه طالبان بیش از یک ماه پیش شهرش را
تصرف کردند ،از شهر فرار کرد .آنها خانهاش را
غارت کردند ،دفترش را آتش زدند و کامپیوتر و
پاسپورتش را دزدیدند .سروری یک فعال برجسته
حقوق زن در قندوز ،در شمال افغانستان ،است .از
آن زمان تاکنون نیروهای حکومت افغانستان کنترل
این شهر را دوباره بدست گرفتهاند؛ اما وی میگوید
که هنوز برگشت او و کودکانش بسیار خطرناک
است .او شنیده است که طالبان او را به اعدام در
محضر عام تهدید میکنند .اکنون سروری در کابل،
پایتخت افغانستان ،پناه گزیدهاست ،هرچند او هنوز
احساس امنیت نمیکند.
وی میگوید« :بهخاطر من ،حتا کودکانم تهدید
شدهاند« ».همه نگران من هستند» .پیروزی طالبان
در قندوز و تصرف مناطق نسبتا زیاد توسط آنها
در سال جاری افغانستان را تکان داده است.
چهارده سال پس از آنکه تهاجم به رهبری امریکا
طالبان را از قدرت خلع کرد و پس میلیاردها دالر
سرمایهگذاری امریکا [در افغانستان] ،پرسش
دردناکی ابراز وجود میکند :آیا افغانستان سقوط
میکند؟
قطعاً ،نگرانی و اضطراب عمیقی در اینجا جان
میگیرد و نهتنها طالبان ،بلکه مسایل زیادی به این
نگرانی دامن میزنند .برای دیدن آن ،کافیست که
در کابل قدم بگذارید .سازمان ملل متحد دیگر به
کارمندانش اجازه نمیدهد که در خیابانها رفت و
آمد کنند .خانهها و دفترها از دیروقت بدینسو به
شدت مستحکم ساخته شدهاند .این روزها موانع
انفجاری کانکریتی و مارپیچهای سیم خاردار
بلندتر و ضخیمتر شدهاند .دو هلیکوپتر نظامی به
ارتفاع پایین رفت و آمد میکنند .تعدادی از مردم
در اینجا آنها را «تاکسیهای کابل» مینامند.
دیپلماتهای خارجی و مقامهای نظامی از آنها
برای رفت و آمد در شهر استفاده میکنند تا از
بمبگذاریهای انتحاری و گیرماندن در ترافیک
جلوگیری کنند.
زلگی صمدزاده ،ذغال فروش ،میگوید که
فروشات او در سال جاری کاهش یافته است وی
میگوید همه نگران آینده هستند« .افغانستان به
سمت یک بحران میرود .هر روز[ ،اوضاع] بدتر
میشود».
زمانیکه رییس جمهور اوباما اخیرا اعالن کرد
که چند هزار سرباز امریکایی حاال در افغانستان
خواهند ماند ،بسیاری از افغانها تسلی یافتند .اما
صمدزاده میگوید که این مشکل اصلی اختالف
در حکومت و ناکارامدی آن را حل نمیکند .وی
میگوید« :ما به حضور آمریکاییان نیاز نداریم .ما
نیاز داریم حکومت خودما قوی و مستقل باشد».
در بازار پولی پرتکاپوی کابل ،مردان با بندلهای

پول نقد در دست شان پرسه میزنند و انتظار
خریداران را میکشند .نگرانی و اضطراب به تدریج
در اینجا نیز مشاهده میشود .در جریان یک سال،
[ارزش] پول ملی افغانی در برابر دالر  12درصد
کاهش یافتهاست .محمد فهیم ،صراف ،میگوید
که بسیاری از دکانداران اکنون هر شب درآمدهای
روزانه شان را به دالر تبدیل میکنند .وی میگوید:
«اوضاع ،جنگی است« ».هیچ کسی به پول افغانی
اعتماد ندارد».
در شهر ،انبوهی از اعتراضکنندگان وزارت کار
را محاصره کردهاند .حکومت افغانستان میگوید
که نرخ بیکاری حدود  25درصد است ،هرچند
حکومت مطمئن نیست چون بسیاری از مناطق
تحت کنترلش نیست .نگرانی و اضطراب از بیکاری
عمیقتر میشود .باروها برآنست که در سال
گذشته ،حداقل  120هزار تن از افغانها به اروپاه
مهاجر شدهاند .حسین بینش ،یکی از معترضان،
نیز اغوا شد ه بود [کشور] را ترک کند .ماندن در
کشور باعث شده است او بیکار بماند .او که فارغ
دانشگاه کابل است ،میگوید دو سال است که هر
روز بیهوده دنبال [کار] بوده است .وی میگوید که
«مشکل اصلی این است که من با یک وکیل یا یک
وزیر یا یک شخص قدرتمند ارتباط ندارم».
رنگین دادفر اسپنتا که در حکومت قبلی وزیر
خارجه و مشاور امنیت ملی بود ،نیز در مورد
آنچه که جریان دارد ،نگران است .وی میگوید
که وقتی او سال گذشته قدرت را ترک کرد ،قیمت
یک کالشینکوف [در بازار سیاه]  500دالر بود؛ اما
اکنون قیمت آن به  1500دالر افزایش یافته است.
وی میپرسد« :چرا اینگونه است؟».
اسپنتا اخیرا ،زمانیکه دوباره به زادگاهش در غرب
افغانستان رفت و با رهبران محلی و بزرگان قبایل
مالقات کرد ،پاسخ آن را یافتهاست .وی میگوید:
«این مردم همه حاال اسلحه و مهمات میخرند».
سپنتا همچنین به مسئله دیگری نیز اشاره کرد .وی
میگوید «اینجا در افغانستان ،نوعی از تمایل به
ملیشهسازی ،احیای جنگ ساالری در افغانستان ،نیز
وجود دارد» .وی میگوید که بازگشت ملیشههای
شخصی به رهبری جنگ ساالران افغانستان اقتدار
دولت را تضعیف میکند و یک حکومت ضعیف،
«به معنای یک دولت ناکام است».
اشرف حیدری ،رییس عمومی پالیسی و استراتژی
وزارت خارجه هرگونه اظهارات در مورد یک
حکومت ضعیف را رد میکند .وی میگوید:
«قطعاً نه ،نه»« .این دولت ،یک دولت ناکام نیست.
این دولت ،یک دولت کامیاب است .ما یک
استراتژی داریم ،ما یک برنامه داریم .ما پالیسی/
سیاستهایی داریم که براساس تجربههای  14سال
گذشته ،براساس درسهایی که آموختهایم ،تقویت
شدهاند».

باوجود نگرانی گسترده عمومی در موردکار ،امنیت،
اقتصاد ضعیف و بازگشت جنگ ساالران و ملیشهها،
افغانستان از زمانی که ایاالت متحده و متحدانش
طالبان از قدرت کنار زدند ،به پیشرفتهای زیادی
نایل آمده است .راههای جدید وجود دارند .افراد
زیادتری تحصیل میکنند .عمر متوسط افزایش
یافته است .مرگ و میر کودکان کاهش یافته است.
مردم در اینجا عموما باور ندارند که طالبان کنترل
سرتاسر کشور را به دست بگیرند.
با این حال ،حیدری میگوید آنها نگرانند که
این دستآوردها به مخاطره افتادهاند؛ چون جامعه
جهانی به تدریج افغانستان را ترک میکند و این
کار خیلی زود است .وی میگوید« :به این دلیل
است که جامعه جهانی کار ناتمامش را تمام کند
و براساس دستآوردهای چهارده سال گذشته به
قیمت جان هزاران سرباز بینالمللی و احتماال دهها
هزار تن از سربازان و ملکیهای افغانستان که با هم
به آنها دست یافتهایم ،به دستآوردهای بیشتری
نایل شویم».
سروری ،فعال حقوق زن ،دیدگاه تیرهتری دارد.
وی نیز ،قبل از فرار از قندوز ،مردمی را در این شهر
زادگاهش میدید که مسلح میشدند .وی هشدار
میدهد« :این کار باعث تنش کالنی در افغانستان
خواهد شد که سرانجام به جنگ داخلی منجر
میشود« ».یک بحث کوچک باعث کشتارها و
انتقام خواهد شد» .وی میگوید ،این وضع نگران
کننده است« .ما افغانها دیگر هیچ امیدی نداریم».

در شهر ،انبوهی از اعتراضکنندگان
وزارت کار را محاصره کردهاند.
حکومت افغانستان میگوید که
نرخ بیکاری حدود  25درصد است،
هرچند حکومت مطمئن نیست چون
بسیاری از مناطق تحت کنترلش
نیست .نگرانی و اضطراب از بیکاری
عمیقتر میشود .باروها برآنست
که در سال گذشته ،حداقل  120هزار
تن از افغانها به اروپاه مهاجر
شدهاند .حسین بینش ،یکی از
معترضان ،نیز اغوا شده بود [کشور]
را ترک کند .ماندن در کشور باعث
شده است او بیکار بماند .او که
فارغ دانشگاه کابل است ،میگوید
دو سال است که هر روز بیهوده
دنبال [کار] بوده است .وی میگوید
که «مشکل اصلی این است که
من با یک وکیل یا یک وزیر یا یک
شخص قدرتمند ارتباط ندارم».

طالبان زابل ،بارها و ماهها قبل ،مسافرین را از مسیر راه به اسارت بردند.
ماهها شکنجه کردند و در نهایت ،هفت مسافر را گلو بریدند و جنازههایش
را برای ارشف غنی و عبدالله عبدالله تحفه فرستادند .ارشف غنی رییس
جمهور این مملکت است ،ارشف غنی ریاست جمهوریاش را مدیون
رای و اعتبار همین مردم است .عبدالله عبدالله که رشیک پنجایی آقای
غنی است نیز ،صالحیت و قدرتش را مدیون رای و اعتامد همین مردم
است .مردمی که برای آیندهی مثبت و عاری از خشونت و استبداد به پای
صندوقهای رای رفتند .مردمی که بنیاد زندگی مدنی و قانونی را در این
جغرافیای وحشت گذاشتند.
طالبان زابل گلوها را بریدند و شاید حاال در کمین مسافرین تازهنفس اند
تا به اسارت برده و نفسهای تازه را برای همیشه بند آورند .گلوهای بریده
اینک به کابل رسیده ،حاال طالبان کابل علیه گلوهای بریدهی شهروندان
کشور قدعلم کردهاند .فرق طالبان کابل با طالبان زابل ایناست که طالبان
کابل برخالف طالبان زابل ،هر روز شیک و متیز ،پشت میز قانونی قدرت
مینشینند .اخبار جنگ و تلفات مردمی را که به اینها رای دادهاند ،گوش
میدهند .بر ریش مردم میخندند و از هر ناحیهای که با ارادهی جمعی
مواجه شدند ،احساس خطر کرده و با متام وجود مقابل مردم میایستند
تا صدای مردم بیرون از مرزهای والیت و ولسوالیشان انعکاس نکنند.
طالبان کابل بر خالف طالبان زابل ،به مسافرین کار ندارند .گلو منیبرند
و با ظاهر چتل طالبانی ،در مسیر راه هم دیده منیشوند .طالبان کابل
از بسرت حکومت و دولت ،علیه طبیعیترین حق شهروندان این کشور
میایستند ،مبارزه میکنند و خیلی راحت حقوق مردم را از مردم میگیرند.
فجایع وردوج بدخشان ،قیصار و غورماچ فاریاب ،اچین ننگرهار ،والیت
قندوز ،حملهی انتحاری شاهشهید ،گروگانهای مزار و گروگانهای
رسیالوار والیت زابل ،آیا پرده از صورت طالبان کابل بر منیدارند؟
حکومت و در راس آن آقای ارشف غنی ،چه کاری برای جلوگیری از تکرار
این فجایع انجام داده؟ مگر هر باری که نیروهای امنیتی به محل اعزام
شده ،خیلی زود پس به کابل خواسته نشده؟ اگر این مقامات ظاهرا ً سرته،
خود طالب نیست و دشمن جان و زندگی مردم این مملکت نیستند ،چرا
به نیروهای امنیتی به جای پس خواسنت به کابل ،دستور حمله و نابودی
کامل طالبان را منیدهند؟
چرا ارشف غنی ،عبدالله عبدالله ،معاونین شان و متنفذین اجتامعی علیه
دادخواهی گلوهای بریدهی هفت شهروند این کشور میایستند؟ چرا با
تطمیع مهرهها در صدد اخالل و متفرق کردن جمعیت معرتض برآمدهاند؟
طالبان کابل میدانند که این روسیاهی را منیتوان بردوش کشید،
از همین رو در صدد مسکوت کردن جریان دادخواهی هزاران شهروند
کابل اند .طالبان کابل یا هامن ارشف غنی و عبدالله و محقق و دانش و
جیالنی پوپل و وکالیی که از ترس رسیدن گلوهای بریده به کابل به خود
میلرزند ،بدانند که قدرت تطمیع در برابر درد جمعی ناتوانتر از آن است
که آقایان فکر میکنند .پیشنهاد میکنم بستههای دالر را برای به مدرسه
فرستادن عیال خویش نگهدارند بهجای اینکه خرج متفرق کردن مردم
عدالتطلب کابل بکنند.
چهرهی واقعی زمامداران شیک را فقط با گلوهای بریدهی شهروندان
بیگناه و بیدفاع میتوان دید .زمامدارانی که نزد مردم از عجز و بیدرایتی
خویش سخن گفتند و از مصلحتهای که معلوم نیست چیست و از کجا
آمده ،قصه میکنند .بیجهت نیست که عبدالله عبدالله در محرض صدها
نفر ،میپذیرد که حکومت کوتاهی کرده ،نه تنها در زابل که در متام
والیتها و ولسوالیها .رشمآورتر ایناست که آقای عبدالله خود معرتف
است که هیچ توجیهی برای این کار ندارد .نباید هم داشته باشند .من
تعجبم از این است که این طالبان نکتاییپوش کابل ،با چه رویی هنوز از
وحدت ملی ،دموکراسی ،قانون و مصلحت جمعی حرف میزنند.
طالبان زابل خط و نشان مشخص دارند ،علیه متام مردم افغانستان
ایستاده و هدف شان ،نابودی زندگی در افغانستان است .اما آنچه
خطرناکتر از خط و نشان طالبان زابل است ،دورویی طالبان کابل است.
به من اجازه دهید پرخاش کنم! آدمی که نصف زیر خاک است ،به قطع
رشیک شیطان است و علیه مردم! مقامات حکومت وحدت ملی از یکسو
طالبان را دشمن خویش میدانند ،از سوی دیگر هیچ کاری منیکنند.
اینطور نیست که نیروهای امنیتی کشور توانایی مبارزه با طالبان را نداشته
باشند ،توانایی و امکانات مبارزه وجود دارد اما ارادهی مبارزه بدست طالبان
کابل است که هر روز ضعیف و ضعیفتر میشود.
گلوهای بریده ضمن اینکه منایش جنایت طالبان زابل است ،نشان از
قساوت طالبان کابل هم است .مخصوصاً وقتی این عالیجنابان مصلحت
(فردی) را به نیاوردن این جنازهها به کابل و بیصدا دفن کردن شان
در جاغوری میدیدند .رشم حضور و طنین صدای گلوهای بریده ،متام
برشیت را تکان خواهد داد .ارشف غنی و دمودستگاهش هم فقط از این
مسئله میترسد! ارشف غنی منیخواهد جهان تکان بخورد ،میخواهد
همهچیز را برای جهان طبیعی و نرمال جلوه دهد .اما هیچ چیز طبیعی و
نرمال نیست آقای رییس جمهور! حتا سکوت تو در برابر جنایتها و فجایع
هم نرمال نیست!
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«اما و اگر»های
حکومت
م .پیروز

با وجود اعتراضهای گسترده از سوی مردم
بهخاطر جنایت اخیر در زابل ،گوش دولت
همچنان ناشنوا مانده است .به بیان رساتر،
هرچند شهروندان از طیفهای مختلف قومی،
دانشجویان ،فعاالن مدنی ،نمایندگان پارلمان،
استادان دانشگاه ،رییسان احزاب و نهادهای
مدنی به قربانی شدن هفت فرد بیگناه در
ولسوالی ارغنداب والیت زابل ب ه شکل وسیعی
انتقاد کر دهاند ،اما «سکوت استراتژیک»
حکومت همچنان ادامه یافته است.
رهبران حکومت وحدت ملی جرأت کرده
نتوانستند به مطالبهی وسیع مردم مبنی بر
انتقال جنازههای قربانیان به کابل جواب
مثبت ارائه کنند .اشرف غنی ،رییس جمهور
به محکوم سازی مخالفان سیاسیاش بسنده
کرده است .انتظار میرفت «دومین متفکر
جهان» جسارت پذیرش اجساد سالخی شدهی
شهروندان کشورش را داشته باشد ،اما بر
عکس ،رییس جمهور از جنازهها میترسد.
اصالً حرفی نم یزند .وی فراموش کرده است
قربانیان همان کسانی اند که او در روزهای
قبل از به قدرت رسیدنش برای جلب آرای آنها
چهگونه وعده سپرد.
واکنش رییس جمهور و رییس اجرائیه به
جنایت اخیر نشاندهندهی ناتوانی حکومت
وحدت ملی در رویارویی با مردم است.
رییس اجرائیه قبل از ظهر دیروز تالش کرد
دادخواهان را با اما و اگرها تخدیر کند .او
حتا نفهمید بریدن گلوی گروگانها روح مردم
را جریحهدار کرده است و تأسفبارتر از این،
دادخواهان بغضکردهی قربانیان را درک
نکرد .گذشته از وعدههای بهشتیاش که در
روزهای قبل از انتخابات به مردم داده بود،
او نتوانست تنها مطالبهی دادخواهان مبنی بر
پذیرش جنازهها را بپذیرد .رییس اجرایی به
گونه وقیحانه سوالهای دادخواهان را نادیده
گرفت .او نتوانست بداند که افراد قربانی شده
بیش از آنکه اعضای خانوادهها باشند ،متعلق
به مردم اند« .اگر» تنها وا ژهی بود که رییس
اجرایی طی چند دقیقه سخنرانی بار بار آنرا
بهخاطر ترس از رویارویی با جنازهها تکرار
کرد .به تعبیر عزیز رویش ،زبان داکتر عبدالله
زبان استیصال و ضعف بود ،زبانی که حرف
مشخصی ارائه نکرد.
گروگان گرفته شدهها پیش از آنکه سالخی
و رگبار شوند ،منتظر نجات شان بودند .مردم
قبل از آنکه جسدهای شکافته تحویل بگیرند،
برای بازیافت زندهی افراد گروگان گرفته شده
انتظار کشیدند .خانوادههای قربانیان بیش
و پیش از اینکه مورد همدردی قرار بگیرند،
آغوش شان را برای استقبال از گونهی زندهی
اعضای گمشدهي خانوادههای شان گرم
کردند.
همه امیدواریها به بازیافت گروگانهای زنده
اکنون پایان یافته است .هفت تن به شمول
یک کودک  9ساله ،که نه اهل سیاست بودند
و نه کاری به بازیهای سیاسی داشتند ،صرف
به دلیل هزاره بودن سالخی گردیدند و سپس
به رگبار بسته شدند .اما دولت با وجودی که
فرصت کافی برای نجات آنان در اختیار داشت
اقدام جدی در این راستا انجام نداد.
حاال نیز راهپیماییهای دادخواهانه برای
قربانیان در شهرهای مختلف افغانستان و در
کشورهای گوناگون جهان ،کاخهای ریاست
جمهوری و ریاست اجرائیه حکومت وحدت
ملی را از الی گَردهای گریز از مسئولیت بیرون
نیاورده است.

امریکا نیاز به استراتژی جدیدی
در افغانستان دارد
نشنال اینرتست /دنیل ال.دیویس
ترجمه :معصومه عرفانی

به تاریخ  15اکتوبر ،رییسجمهور اوباما تغییرات به وجودآمده در
برنامههای مربوط به زمانبندی خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده که
در افغانستان مستقر هستند ،را اعالم کرد .طرح اصلی ،کاهش تعداد
نیروها به نصف ،پیش از پایان سال جاری ،خروج دیگر نیروها در سال
 ،2016و باقیگذاشتن تعداد کافی تنها بهمنظور محافظت از سفارت
بود .در حالحاضر ،همانطوری که رییسجمهور گفت ،ایاالت متحده
«وضعیت فعلی را حفظ خواهد کرد 9800 .نیرو در افغانستان تقریبا در
سراسر سال آینده ،سال  ،2016در افغانستان حضور خواهند داشت».
او همچنین افزود که «مأموریت سربازان تغییر نخواهد کرد» .این مسئله
تاسفبرانگیز است .تالشهای دو دولت متوالی آمریکا در افغانستان ،تنها
باعث بدترشدن جنگ و ازهمپاشیدن منافع آمریکا شده است .اگر قرار
است زمانی این مأموریت تغییر کند ،اکنون همان زمان است.
در طول سالهای  2001تا  ،2010تعداد حمالت طالبان تقریبا هر سال
افزایش یافته است و با هربار افزایش حمالت ،پس از آن شاهد افزایش
در تعداد نیروهای نظامی ایاالت متحده بودیم –که در عینحال ،خود این
مسئله نیز از عوامل تاثیرگذار بر گسترش خشونت بوده است .علیرغم دو
بار اعزام گستردهی نیروها به افغانستان ( 2009و  ،)2010و خروج اکثر
نیروهای نظامی در سالهای پس از آن ،خشونت در افغانستان و قدرت
طالبان همچنان رو ب ه رشد بوده است .اکنون طالبان بیش از هر زمان
دیگری در سال  ،2001گسترش یافتهاند .بخشی از دلیل این وضعیت
که بهشکلی پیوسته رو به وخیمترشدن پیش میرود ،اتکای نظامی آمریکا
بر گزینهی نظامی برای حل مشکالت تاریخی ،سیاسی و قومی است.
اگر رهبران ما به همان اندازه که در تالشهای مرگبار صرف کردهاند،
برای رسیدن به پایانی براساس مذاکره برای درگیریها کوشش میکردند،
احتمال بیشتری وجود داشت که جنگ سالها قبل پایان مییافت.
در سال  ،2009جنرال دیوید پتریوس ،مردی که یک سال بعد فرماندهی
دومین اعزام نیرو به افغانستان شد ،در اظهار نظری معروف گفته است
که رهبران «باید آشتی را ترویج کنند .شما نمیتوانید از طریق کشتار
یا بازداشت ،با یک شورش بسیار قدرتمند مقابله کنید» .بااینحال ،این
دقیقا همان کاری است که رهبران ،تقریبا در تمام سالهای جنگ انجام
دادهاند .من در سالهای  2010و  2011به افغانستان اعزام شده بودم
و از نزدیک مشاهده کردم که سیاست آمریکایی تقریبا بهطور کامل بر
شکست نظامی طالبان متمرکز است .احمد رشید روزنامهنگار پاکستانی،
حتا از این نیز با صراحت حرف میزند .او در ایمیل اخیری که به من
فرستاده است ،نوشت« ،ارتش ایاالت متحده همواره علیه مذاکرات بوده
است؛ مخصوصا زمانی که پتریوس در افغانستان حضور داشت».
بهترین فرصت برای رسیدن به پایانی مبتنی بر گفتوگو ،در طول دورهی
افزایش نیروها پیش آمده بود .احمد رشید که وضعیت را بهطور گسترده
پوشش داده است ،اشاره میکند که« ،فرصت واقعی در سال  2010بود.
زمانی که گفتوگوهای محرمانه با میانجیگری آلمان و در این کشور،
میان ایاالت متحده و طالبان آغاز شده بود» .بااینحال ،او گفت« :کاخ
سفید هرگز ب ه درستی از این مذاکرات حمایت نکرد و ارتش نیز مخالف آن

بود» .اما این تنها شانس دستیابی به صلح در سال 2010
نبوده است.
در فبروری « ،2010واشنگتن پست» گزارشی از آنچه
بهنظر میآمد یکی از بهرههای نبرد علیه شورشیان بوده
است منتشر کرد :دستگیری یکی از چهرههای اصلی
طالبان« .واشنگتن پست» گزارش داد :اطالعاتی که به
دست مقامات استخباراتی پاکستان رسیده است ،منجر
به دستگیری مال عبدالغنی برادر ،فرماندهی شمارهی دو
طالبان افغان ،در روزهای اخیر شده است» .اهمیت این
دستگیری به اندازهای بود که بهنظر میآمد نشاندهندهی
سطح جدیدی از همکاری میان آمریکا و ایاالت متحده باشد
که میتوانست به شکست طالبان کمک کند .اما همچنان
که دکستر فیلکینز بعدها در «نیویورک تایمز» گزارش داد،
اوضاع هرگز آنگونه که بهنظر میآمد پیش نرفت.
دستگیری مال برادر ،بهجای بهبود شانس رسیدن به پایان
جنگ ،در واقع به فرصتی امیدوارکننده برای رسیدن به پایانی
ازطریق مذاکرات پایان داد .فیلکینز نوشت« :اکنون ،پس
از هفت ماه ،مقامات پاکستانی داستانی بسیار متفاوت را
تعریف میکنند .آنها میگویند که عملیات دستگیری
مال برادر را آغاز کردند و از سازمان سیا استفاده کردند تا به
آنها برای انجام این کار کمک کنند؛ چرا که میخواست
مذاکرات محرمانهی صلح را که مال برادر با دولت افغانستان
آغاز کرده بود و پاکستان ،حامی دیرین طالبان ،از آنها
حذف شده بود ،تعطیل کنند . ...یک مقام امنیتی پاکستانی
گفت« :ما از طالبان حمایت میکنیم .آنها به ما وابسته

در حالحاضر ،رسیدن به توافق از طریق
مذاکرات ،نسبت به سال ،2010
روزبهروز دشوارتر میشود .اما مهم
نیست این کار چقدر سخت است.
رهبری متمرکز ،پیگیر و همآهنگ
دیپلماتیک توسط ایاالت متحده ،تنها
چیزی است که میتواند جنگ را در
آیندهای قابل پیشبینی پایان دهد .هدف
اصلی باید دنبالکردن بهترین وضعیتی
باشد که از طریق آن ،میتوان به پایانی
برای جنگ رسید .اما ،حقیقت این است
که هیچ راهحل مناسبی وجود ندارد.

هستند .ما قصد نداریم به آنها اجازه بدهیم تا معاملهای با
کرزی و هندیها داشته باشند».
مقامات سیاسی و نظامی آمریکایی ،تنها کوششهایی
بیاشتیاق در تالش برای تضمین دستیابی به راهحلی از
طریق مذاکره انجام دادند .در ابتدا ،مقامات ایاالت متحده
علنا اظهار میکردند که آنها هرگز با طالبان مذاکره نخواهند
کرد ،مگر اینکه طالبان خشونت را کنار گذاشته و به پیروی
از قانون اساسی افغانستان موافقت کنند –که طالبان هرگز
آن را انجام نخواهند داد .آنها قانون اساسی افغانستان
را کامال رد کردهاند؛ این امر میتواند برای آنها بهمثابه
پذیرش شکست باشد .مدتی بعد ،ایاالت متحده بیسروصدا
این خواستهها را پایین آورد اما تا امروز ،تالشهای اندکی
برای تشویق گفتوگوهای صلح انجام داده است .این
وضعیت باید تغییر کند تا جنگ پایان یابد.
در حالحاضر ،رسیدن به توافق از طریق مذاکرات ،نسبت به
سال  ،2010روزبهروز دشوارتر میشود .اما مهم نیست این
کار چقدر سخت است .رهبری متمرکز ،پیگیر و همآهنگ
دیپلماتیک توسط ایاالت متحده ،تنها چیزی است که
میتواند جنگ را در آیندهای قابل پیشبینی پایان دهد.
هدف اصلی باید دنبالکردن بهترین وضعیتی باشد که از
طریق آن ،میتوان به پایانی برای جنگ رسید .اما ،حقیقت
این است که هیچ راهحل مناسبی وجود ندارد.
شرط ورود تمام طرفهای شرکتکننده در مذاکرات ،باید
درک این مسئله باشد که هیچکسی قرار نیست هرچه
میخواهد بهدست بیاورد و بهاحتمال زیاد با شرایط نهایی
راضی نخواهد شد .اما بهپایانرسیدن این جنگ ،از منافع
ملی ایاالت متحده است .سیاست نظامی متمرکزی که ما
از اکتوبر  2001تاکنون دنبال کردهایم ،یکسره با شکست
مواجه شده است .قدرت نظامی نظامی آمریکا ،هرگز باعث
پایانیافتن این جنگ نخواهد شد .اما از سوی دیگر ،قدرت
دیپلماتیک آمریکا ،میتواند.
سیاستگذاران ایاالت متحده باید صادقانه از خود بپرسند :آیا
ادامهدادن به حمایت از عملیاتهای نظامی که نه در گذشته
به دستیابی به اهداف استراتژیک آمریکا منجر شدهاند و
نه در حقیقت میتواند به رسیدن به این اهداف کمک کنند،
منطقی دارد؟ یا باید با تغییر مسیر ،منابع و تالشها را بهطور
قابلمالحظهای برای حمایت از تالشهای دیپلماتیک که
شانس واقعی برای پایاندادن به جنگ هستند ،قرار داد؟
زمان آن رسیده است که ما اعتیاد خود به سیاستهای
متمرکز بر جنگ (که بهرهی اندکی برایمان داشتهاند) را
پایان بدهیم و بهجای آن ،قدرت برتر موجود در دیپلماسی
را بهکار بگیریم.
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ما همه بیکاریم ،از دولت بیزاریم
سیامک بهاری
بخش اول

یادداشتهایسخیدادهاتف
کشتن مردان بد
نیست؟

طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری با برگزاری
سلسله تجمعها و تحصنهای اعتراضی در مقابل پارلمان
افغانستان ،سپس در مقابل وزارت کار با خواست ایجاد اشتغال
و بیمه بیکاری نه تنها فاجعه بیکاری در افغانستان که عدم
تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است .این
جنبش اعتراضی چه از نظر سبک کار و چه از نظر بنیانگذاردن
سنتهای اعتراض اجتماعی ،حضور چشمگیر و فعال زنان
و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا ،بهخودی خود یک
دستآورد ارزنده مبارزاتی محسوب میشود.
به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد حیرتآور
بیکاری ،تبعات اجتماعی آن که پیوسته توسط حکومت و
دولتها ،طی  ١٤سال اخیر الپوشانی شده است را علنی و
آشکار کند ،توجه عموم مردم در داخل و نیز انعکاسی گسترده
در سطح بینالمللی هم داشته است.
بیکاری معضلی سیاسی
نیازی به کنکاش ویژهای نیست که بیکاری در افغانستان
پیش از هر چیز امری اکیدا ً سیاسی و مولود وضعیت فالکتبار
اجتماعی است که مسببین اصلی و عامالن تداوم آن راس
قدرت سیاسی در افغانستان را میسازند.
ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به وضوح نشان
میدهد که هیئت حاکمه افغانستان طرح و نقشه جدی و آینده
نگرانه برای کاهش بیکاری ،افزایش اشتغال و باالبردن سطح
رفاه عمومی ندارد ،عمال حتا بهطور کوتاه مدت هم عزمی برای
تأمین زندگی مردم در این حکومت موجود نیست.
تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تأمین و معیشت
زندگی میلیونها نفر به دست بیرحم بازار آزاد ،بخش اساسی
سیاست اقتصادی دولت است .این حقیقتی است که بهصورت
مداوم با اشکال و انحا مختلف ،مخفی و سرپوشیده نگهداشته
میشود.
بیش از  ٥۲درصد کل جمعیت عمال هیچ شغلی ندارند .این
وضعیت فلج کننده بهترین امکان برای سربازگیری توسط
جریانات اسالمی تروریستی است .رشد انواع خشونتهای
اجتماعی و کشمکشهای خانوادگی ،تنفروشی و خودکشی و
اعتیاد بهصورت نگران کننده در حال افزایش است و حکومت
مشغول بده بستانهای سیاسی و بند و بستهای مافیایی خود
است.
وضعیت اقتصادی افغانستان یک فروپاشی جدی و آشکار و
به شدت نگران کننده را نشان میدهد .گسسته شدن شیرازه
اقتصاد کشور ،با خزانه خالی دولت ،کسری بودجههای متداوم
و بیبازگشت ،رشد اقتصادی منفی ،تنزل مداوم برابری ارزش
پول کشور ،ورشکستگی یکی پس از دیگری و تعطیلی صنایع،
کارخانهجات و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشور برابر
آمارهای دولتی از  ١٥هزار واحد تولیدی چیزی حدود  ٤هزار













واحد در حال رکود به کار مشغولند ،این در حالی است که
ساالنه قریب به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده
میشود ،بدون اینکه بیمه و تأمینی برای جویندگان کار موجود
باشد .رها کردن زمینهای کشاورزی ،یا تبدیل کردن آن به
کشت تریاک ،همزمان رشد حاشیه نشینی وسعت بیکاری را از
آنچه تاکنون بوده ،بدتر کرده است .افزایش مهاجرت و فرار از
کشور ،طبق آمارهای رسمی دولتی ،ماهانه بیش از سه هزار نفر
و حتا بیشتر گزارش شده است .فساد ،اختالس مالی و رشوه
خواری گسترده اداری در همه سطوح رو به افزایش است.
کاهش توانایی خرید مردم ،گستردهتر شدن دامنه فقر ،عمالً
طبقه متوسط جامعه را نیز به زیر خط فقر رانده است .رشد
شدید گرانی و بیکاری رکود تورمی سنگینی را به مردم مصیبت
دیده افغانستان تحمیل کرده است .هیچ درجه از بهبود در
هیچ زاویهای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،دیده نمیشود.
چرا در افغانستان کار نیست؟!
حکومت وحدت ملی با وعده اشتغال و امنیت بر سر کار آمد.
هر شهروند افغانستان حق دارد بپرسد .حکومتی که وعده
کار میدهد ،حتماً پتانسیلهای موجود جامعه را بررسی کرده
است .ناکارآمدی سیاستهای قبل را میشناسد و در پی آن
ادعا میکند که با اجرای سیاستهای جدید میتواند کار ایجاد
کند .در فرهنگ سیاسی نظام سرمایهداری اشتغال زایی ،یعنی
شکوفایی اقتصادی و رونق کسب کار ،چرخش سرمایه و سود
آوری .بنابراین زمینه این رونق باید موجود بوده باشد که بتوان
وعده فردای بهتری را داد.
اما پس از به قدرت رسیدن حاکمیت جدید همه وعدههای
انتخاباتی محو شد و یاس و ناامیدی از بهبود شرایط در هر
زمینهای نمایان گردید .وضع از آنچه بود خرابتر هم شد.
تعطیلی موسسات تولیدی و رشد بیکاری سرسام آور ،رکود
تورمی سنگین به ناامنی و رشد تروریسم اسالمی طالبانی و
داعشی بیش از پیش دامن زد ،فساد عظیم اداری و رشوه
خواری ،بیشتر از گذشته به جان مردم افتاد .و به تبع آن فرار
و مهاجرت مردم ،بهویژه جوانان برای پیدا کردن امکانی برای
یک زندگی بهتر تشدید شد.
درمقابل تالش حکومت نه برای کاهش بیکاری ،بلکه پنهان
کردن چهره واقعی و ابعاد عظیم بیکاری و تبعات ویرانگر
آنست .بیکاری گسترده زنان در زیر سایه کریه زنستیزی
اسالمی حکومت پنهان نگهداشته میشود .کار کودکان نه
تنها ممنوع نیست بلکه هیچ نهاد بازدارندهای وجود ندارد و به
درجاتی حتا تشویق و ترغیب هم میشود.
رکود اقتصادی مزمن ،رعد و برق در آسمان بی ابر نیست.
این وضعیت مسبب و عامل معینی دارد .آنچه که امروز بر
مردم مصیبت دیده افغانستان میگذرد ،سیاستی مهندسی شده
است .حکومت وحدت ملی سیاستهای ریاضت اقتصادیش
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را با توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل میکند.
هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت
ندارد .تکرار بهانههای شناخته شده نظیر کارگران افغان فاقد
تخصصهای حرفهیی اند و کارگران متخصص خارجی جای
آنها را گرفتهاند وغیره و چند کنفرانس نمایشی بیحاصل
و وعدههای پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای
اشتغال زایی و کاهش بیکاری است.
واجدین شرایط کار در کشور طبق آمار اتحادیه ملی کارگران
افغانستان بیش از  ١۶میلیون نفر برآورد شده است .کل
نیروی کار شاغل در کشور کمتر از  ٣میلیون نفر است که
با دستمزدهای ناچیز ،شرایط کار غیرانسانی و استخدامهای
غیر رسمی و قراردادی بدون تأمین و بیمه مشغولند.
جوانان با تحصیالت عالی و کالً جمعیت تحصیلکرده
دانشگاهی بیکار ،یکی دیگر از چهرههای بیکاری گسترده در
کشور است.
اما در کنار این فقر عظیم ،فساد مالی سرمایهداران بزرگ
دست در دست حکومت در دل این بحران ،در پی کسب سود
است .یک نمونه مشخص و تیپیک آن ،فساد مالی نجومی
در«کابل بانک» و ادامه آن در روند شهرک سازیهای جدید
در کابل است.
جنبش اعتراض علیه بیکاری
با توجه بهصورت مسئله وضعیت اقتصادی و سیاسی در
افغانستان ،جنبش علیه بیکاری بهعنوان یک اقدام برای
مقابله با وضعیت جهنمی کنونی پا به میدان مبارزات اجتماعی
گذاشت ٥٥ .روز تحصن در مقابل پارلمان و طرح خواستههای
معین ،سخنرانیها و شعارهایی علیه وضعیت کنونی ،صورت
مسئله واقعی بیکاری در افغانستان را به درستی خاطر نشان
میکند .این جنبش اعتراضی ،جنبش ۹۹درصدیهای جامعه
افغانستان است.
در عین حال نمونهای از حضور نسل جدید و معترضی است
که نه در سنتهای چپ دیرین میگنجد ،نه خود را وام دار آن
میداند .نسلی شجاع ،مدرن و خوش فکر که یک زندگی بهتر
را حق طبیعی خود میداند .حل وضعیت فاجعه بار کنونی را
متوجه عامالن آن میکند .سیاستهای تفرقه افگنانه و قومیت
تراشیهای حکومتی ،ابعاد حیرت آور فساد دولتی و اداری،
سیطره سرمایه داران و مشارکت حکومت با آنان را بهخوبی
نمایان و افشا میکند.
طرح شعارهای برجسته این تجمع مانند «نه ازبک نه تاجیک
نه هزاره نه پشتون  ...بلکه همه بیکاریم» و «ناکامی دولت
افغانستان جوانان را مجبور به فرار از کشور نموده است»،
«واسطهدار صاحبِ کار ،بیواسطه بیکار» و «دولت بیمار ۱۳
میلیون بیکار» به درستی حکومت «وحدت ملی» را مسئول
مستقیم وضعیت کنونی و عواقب آن میداند.

در پیِ کشتار بیرحمانهی هفت مسافر ربودهشدهی
هزاره در زابل ،بیشتر کسانی که از این عمل
وحشیانهی طالبان تکان خوردند و لب به اعتراض
گشودند ،بیزاری خود را بر قتل زنان و یک کودک
دختر متمرکز کردند .روشن است که بریدن سر
زنان و کودکان برای اکثر ما نامتعارفتر و بنابراین
تکان دهندهتر است .اما یک چیز دیگر هم هست:
در افغانستان رفته-رفته این نگرش عمومی و
پایدار شده که «مرد ِبالغ» به صورت اتوماتیک در
ِ
«هدف قتل» قرار میگیرد .مرد بالغ یعنی
دایرهی
کسی که یا میکشد و یا کشته میشود .بنابراین،
وقتی که میشنویم ده نفر از مردان کشور در
فالن منطقه تیرباران شدهاند ،این واقعه چارچوب
انتظارات ما را نمیشکند .چرا که پیشاپیش قالب
پذیرش ذهنی چنین چیزی را داریم .و همین
نگرش عادی شده به زندگی و مرگ مردان بالغ
است که به قویتر شدن چرخهی خشونت و
کشتار کمک میکند و هزاران مفسدهی اجتماعی
دیگر نیز به دنبالش میآیند.
در افغانستان «مرد باش» یعنی از رویدادهایی که
ممکن است زمینهساز مرگت هم باشند ،نترس و
پروا نداشته باش .این معنایی جز این ندارد که
اگر میخواهی در افغانستان زندگی کنی ،باید
حافظ نظام جنگلی در روابط اجتماعی ساکنان این
مملکت باشی .مناسبات قدرت در افغانستان را
مردا ِن بالغ شکل میدهند و سر پا نگه میدارند.
و وقتی که جان همین مجموعه ارزان میشود
و کشته شدن مردان بالغ در چارچوب طبیعی
انتظارات ذهنی ما به یک قاعدهی معمول تبدیل
میشود ،آن وقت این توقع که خشونت در کشور
کاهش بیابد توقعی بیاساس است.
از نظر عاطفی ،قتل یک کودک بسیار تکان
دهنده است و کشتار زنان نیز بیزاری عمیقی بر
میانگیزد .در فرهنگ افغانی حداقل قتل زنان
نشان «نامردانهگی» است .اما اگر با نرمال بودن
قتل مردان بالغ با همان حساسیتی مقابله نشود که
در برابر قتل کودکان و زنان نشان میدهیم ،کشتار
کودکان و زنان نیز ادامه خواهد یافت .ستون اصلی
خشونت در افغانستان محموعهی مردان بالغ این
کشور اند و عادی و نرمال بودن کشتن و کشته
شدن در دایرهی حیات این مجموعه چرخهی
تراژدی را همچنان فعال و زایا نگه میدارد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Renn Rezai
شهدای غزنی ،جاغوری در ارگ ریاست
ِ
بردن
ِ
هدف ما از
برای ارگ نیشینان
جمهوری افغانستان در کابل ،چند پیام واضع ِ
دولت افغانستان و منایندگان هزاره ،اقوام غیر هزاره ،نیروهای
اردوی ملی و پارملان افغانستان دارد .کل نظم اداری
ِ
امنیتی
سیاست منایندگان هزاره ،بهرتاست همصدا بامردم خود بیایستد
و به خواستهای اساسی و رضوری مردم هزاره ،در برابر سکوت سیستامتیک سیاست
ارگ ریاست جمهوری افغانستان ،پاسخگو باشند.
 )1چرا سیاست نظم اداری منایندگان هزاره نسبت به کشتار سیستامتیک هزارهها از سمت
ارگ ریاست جمهوری افغانستان ،خاموش اند؟ این خاموشیِ آشکار منایندگان هزاره ،در
ادارات دولتی افغانستان برای مردم چی مفهومی دارند؟
 )2نظمِ سکوت سیستامتیک ارگ را نسبت به قتل عام شدن مردم هزاره ،از پای بست
بشکنیم و از مدیریت ارگ ریاست جمهوری افغانستان بخواهیم بهرت است به سکوت
سیستامتیک خود نبست به قتل عام شدن هزارهها ،پایان دهد و دیدگا ِه خود را علیه کشنت
هزارهها تجدید میثاق کنند.
 )3ما هزارهها ،دیگر هرگز منیخواهیم نه طالب و نه داعش و نه سیاست پوچ ارگ ریاست
جمهوری ،ما هزارهها را درآینده بکشند .ما برای کشنت آفریده نشدهایم.
 )4رسان و منایندگان هزاره ،بهرتاست دیدگا ِه خود را دربرابر قتل عام شدن مردم
هزاره با سیاست سیستامتیک ارگ ریاست جمهوری افغانستان ،تجدید میثاق کنند و
از بیبرنامهگی برای خواست حقوق مردم هزاره از سیاست سیستامتیک ارگ ریاست
جمهوری ،جد ًا خودداری کنند و پیروی نکنند.
 )5ما برای فردا به همه اقشار و گروهها و حلقات سیاسی هزاره و نیز به همه عدالتخواهان
این رسزمین بدون در نظرداشت گرایشهای سیاسی و وابستگیهای قومی شان٬
نیازمندیم .همه باید همآهنگ و در کنار هم در این دادخواهی ملی و عدالت خواهانه سهم
بگیریم و رشکت کنیم.
اردوی ملی افغانستان دربرابر این همه بیعدالتی درافغانستان
ِ
 )6چرا نیروهای امنیتی
سکوت کردهاند؟
 )7بکوشیم درکنارهم -همدیگر پذیری را بیاموزیم .زیرا فردا به آن نیاز داریم.


Malek Sitez
گروگانهای شهید ،چهار ماه اسیر «دولت جمهوری اسالمی
افغانستان» بودند.
چهار ماه پیش از امروز ،از لحظهیی که این گرو ه هردمشهید
بهدست هراسافگنان وحشی افتاد ،دورهی اسارت آنها در چنربهی
سیاستپردازیهای جمهوری اسالمی افغانستان و رهربان متفکر آن

آغاز گردید.
چرا؟
نخست ،اینکه دولت دارای منابع است .این منابع از داشتههای مادی آغاز و تا منابع اسرتاتژیکی
و تاکتیکی ادامه پیدا میکند .مهمترین و اساسیترین وسیلهی استفاده از این منابع ،نجات
حق حیات شهروندان است .باید متام گزینهها بدون هیچگونه محدودیت
زندگی و تأمین ِ
عملیات رهایی استفاده میشد .از دولتهای مرشوع
ِ
اقتصادی برای کشف ،افشا و نجات در
جهان باید آموخت .آنها برای نجات یک شهرون ِد خویش حارضاند بانکی را به ضامنت سپارند!
دوم ،این که دولت جزی جامعهی جهانی است .وقتی گروهی از شهروندان ،چهارماه در اسارت
هراسافگنان بیناملللی در قید هستند ،دولت میبایست راهها و فرصتهای بیناملللی را برای
فشار بر جنایتکاران در پیش گیرد .کنوانسیونهای چهارگانهی ژینوا به حکم حقوق عامهی
بینالدول ،متام جامعهی برشی را مکلف به نجات شهروندان مظلوم و اسیر میمناید .دپلوماسیِ
دولت جمهوری اسالمی افغانستان چهکاری در زمینه انجام داده است؟ چهگونه جامعهی جهانی
دولت «نیژر» را در افریقا حامیت کرد تا گروه صد نفری دخرتان را از چنگال ربایندهگان گرو ه
ِ
وحشیِ «بکوحرام» نجات دهد؟
سوم ،این که دولت همپیامنی فعال اسرتاتژیک ،نظامی و امنیتی با چهل و شش کشور مقتدر دنیا
دارد .دولتی که ،گروهی از شهروندانش در پلهی مرگ ،چهار ماه هردم ،شهید میشوند ،چرا از
نیروی قهریهی ملی و بیناملللی استفاده نکرد .این «رسقوماندان عالی» تنها برای نیروهای مسلح
تعیین شده است .رهرب واقعی آن است که رسقوماندان عالی قوای شهروندان کشور خودش باشد.
چهگونه شهروندان این کشور به شکل گروهی با اینجا و این گونه دولت وداع نکنند؟ چهگونه
غرقشدن در آبها شور و رس ِد ترکیه و یونان را ترجیح ندهند؟
چهگونه امیدوار باشند که روزی این «دولت جمهوری اسالمی افغانستان» و این رهربان مرشوع
و متفکر از حقوق شان دفاع خواهد کرد؟
منابع :تفسیر قرآن رشیف ،اعالمیهی جهانی حقوق برش ،قانون اساسی ،میثاق بیناملللی حقوق
مدنی و سیاسی و کنوانسیونهای چهارگانهی ژینوا.


Azim Basharmal
عامالن کشتار معاملهگران سیاسی کابل هستند
 -1هفت تن که در میان شان کودک نیز است ،بیرحامنه رس
بریده شدند .این کشتار توسط داعش و طالبان صورت نگرفته
بلکه توسط کسانی انجام شده که علیه یک گروه مشخص
اجتامعی عقده و کینه و خصومت دارند .آنان بهخاطر رسپوش گذاشنت بهجنایتشان
آن را بهیخن طالب و داعش گره زدهاند .اگر این جنایت بررسی شود ریشه آن بهکسانی
میرسد که خانههایشان با ولسوالی جاغوری هم مرز است.
 -2این هفت تن چهار ماه اسیر بودند از عبدالله و غنی هم که بگذریم چرا محقق ،دانش
و خلیلی هیچ کاری برای رهایی آنان نکردند؟ منایندگان مجلس بهویژه منایندگان والیت
غزنی و ولسوالی جاغوری در قبال این افراد هیچ گونه کار جدی و موثر انجام ندادند .اگر
آنان دلسوزانه تالش میکردند در مدت چهار ماه حتام این هفت تن نجات داده میشدند.
حتا داکرت «شاه جان» که با رای مردم والیت غزنی بهولسی جرگه راه یافت ،در این مدت
صالحیت کامل در ریاست امنیت ملی نیز داشت.
 -3حتا منایندگان مردم در شورای ملی و یک عده دالل قومی و سیاسی مانع فعالیتها و
تالشهای خود مردم جاغوری نیز شدند .اگر معامله گران سیاسی کابل مانع تالشهای
مردم منیشدند خود مردم اسیرانشان را بههر قمیت آزاد میکردند.

خبرهای خارجی

عفوبینالملل :آمار اعدامهایعربستان
در  20سال گذشته بیسابقه بوده است
اطالعات روز :سازمان عفو بی نامللل اعالم
کرده است که از ابتدای سال جاری میالدی
تا کنون حداقل  ۱۵۱نفر در ع ربستان اعدام
شدهاند.
به نقل از بی بی سی ،این سازمان حقوق برشی
م یگوید که این ،باالترین می زان اعدام در
ع ربستان سعودی از سال  ۱۹۹۵به این سو است.
در سال  ۱۹۹۵ع ربستان سعودی  ۱۹۲نفر را
اعدام کرده بود.
تازهترین مورد اعدام در ع ربستان سعودی روز
دوشنبه صورت گرفت که مردی که به قتل
یک مأمور پ ولیس متهم شده بود ،اعدام شد.
عفو بی نامللل در گ زارش خود گفته است که
از سال  ۲۰۱۵تاکنون ،به طور متوسط هر دو روز
یک نفر در ع ربستان سعودی اعدام شده است.
سال پیش  ۹۰مورد اعدام در ع ربستان صورت
گرفت.
عفو بی نامللل روند محاکمه اف راد محکوم به
اعدام در ع ربستان را ناعادالنه و سیاسی خ وانده
است.
از  ۱۵۱نفری که امسال تاکنون اعدام شدهاند،

 ۷۱نفر آنها شهروند سایر کشورها بودند.
دو روز پیش وزارت داخله ع ربستان در بیانی های
اعالم کرد که سه شهروند ای رانی را به جرم
قاچاق م واد مخدر اعدام کرده است.
اعدام در ع ربستان سعودی در بیشرت م وارد از
طریق گردن زدن با شمشیر صورت م یگیرد.
عفو بی نامللل هشدار داده است که اتباع
خارجی ،به خصوص کارگ ران خارجی که
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از کشورهای در حال توسعه هستند ،به دلیل
آن که با زبان ع ربی آشنایی ندارند و در روند
دادگاه به مرتجم دس ترسی کافی ندارند،
آسی بپذیر هستند.
این نهاد حقوق برشی ه مچنین نگ رانی خود را
از استفاده ع ربستان سعودی از مجازات اعدام
ب رای رسکوب مخالفان شیعه در این کشور اب راز
کرده است.

انتقاد روسیه از پافشاری برای برکناری اسد
اطالعات روز :روسیه از پافشاری در مذاک رات
صلح سوریه ب رای برکناری بشار اسد از قدرت
انتقاد کرده است.
به نقل از دویچه وله فارسی ،مقامهای روسیه
گفته که بیش از هر چیز باید بر تعیین مناینده
اپوزیسیون سوریه و تشخیص گروههای اف راطی
مترکز وجود داشته باشد.
رسگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه ٬روز
دوشنبه 18 ،عقرب ،گفته که این مذاک رات نباید
رصف اً بر کنارهگیری بشار اسد از قدرت متمرکز
باشد .او این رویکرد را «سادهانگارانه» خ وانده
است.
در نشستی که در ۳۰اکت وبر ب رای حل بح ران سوریه
در ویانا پایتخت ات ریش برگ زار شده بود ،ام ریکا،
روسیه ،ای ران و ع ربستان و چندین کشور دیگر به
صورت رسمی به موضوع برکناری اسد نپرداختند.
الوروف درباره این نشست گفته برخی از
رشک تکنندگان نشست ویانا به فشار ب رای برکناری
اسد پرداختند.
وی خ واستار اف زایش تعداد رشک تکنندگان در

مذاک رات صلح سوریه شده است .او گفته است
باید کشورهای عضو سازمان همکاریهای
اسالمی و اتحادیه عرب نیز در این نشست حضور
داشته باشند.
نشست بی ناملللی وین در ۳۰اکت وبر به مدت

یک روز بدون نتیجه در مورد رسنوشت بشار اسد،
رییس جمهور این کشور به پایان رسید.
با گذشت پنج سال از آغاز جنگ داخلی در
سوریه تا کنون بیش از  ۲۵۰ه زار نفر جان خود را
از دست داده و میلیونها نفر آواره شدهاند.

کمیسیون اروپا:
ترکیه حقوق اساسی شهروندانش را نادیده میگیرد
اطالعات روز :کمیسیون اروپا از
ترکیه خ واسته است که رسیدگی
به مسایل حقوق برش و روند
دموک راسی را در الویت ق رار دهد.
به نقل از بی بی سی ،گ زارش
کمیسیون اروپا که هر سال پس
از بررسی پیرشف تهای ترکیه ب رای
پیوسنت به اتحادیه اروپا منترش
م یشود ،امسال به دلیل مذاک رات
حساس با ترکیه در باره بح ران
پناهجویی و انتخابات پارملانی
در این کشور ،با تأخیر منترش شده
است.

در این گ زارش آمده که با وجود
سالها پیرشفت در زمین هی آزادی
بیان ،طی دو سال گذشته ترکیه
پرسف تهای جدی در این روند

داشته است و به م وارد پیگرد
کیفری علیه روزنام هنگاران،
نویسندگان و کارب ران شبک ههای
اجتامعی اشاره کرده است.

کمیسیون اروپا در گ زارش خود از
نبود استقالل در دستگاه قضایی
ترکیه انتقاد کرده و م ینویسد که
قضات تحت فشار سیاسی ق رار
م یگی رند و ق وانین جدید در قوه
قضائیه منطبق با م وازین اتحادیه
اروپا نیست.
کمسیون اروپا در گ زارش خود
ه مچنان خ واستار از رسگیری
مذاک رات صلح ترکیه با حزب
کارگ ران کردستان ترکیه (پ ک
ک) ب رای بهبود وضع امنیتی این
کشور شده است.

یک افسر اردنی مربیان نظامی خارجی را کشت
اطالعات روز :شش تن از
جمله دو م ربی آموزش نظامی
امریکایی روز دوشنبه در یک
مرکز آموزشی نظامی در کشور
اردن بر اثر تی راندازی افرس اردنی
کشته شدند.

به نقل از یورونیوز ،سه ق ربانی
دیگر این حادثه اردنی و یک نفر
دیگر تبعه آفریقای جن وبی است.
این حادثه در یک مرکز آموزشی
نظامی امل ُ َوقّر واقع در حومه شهر
امان ،پایتخت اردن روی داد.

در این حادثه چهار نفر دیگر
زخمی شدهاند.
گفته شده است در این مرکز
آموزشی نیروهایی از کشورهای
ع راق و فلسطین آموزش م یبینند.
اردن از متحدان امریکاست.

صدها م ربی آموزشی امریکایی
در این کشور مستق رند و
ه واپیامهای جنگی اف ۱۶-امریکا
با پرواز از پایگاههای ه وایی اردن
م واضع داعش را در ع راق و سوریه
مبباران م یکنند.

7

ورزش

مسی پا به توپ شد
امیدها ب رای بازگشت مسی به میادین و در
بازی حساس مقابل رئال مادرید روز به روز
اف زایش پیدا م یکند.
در روزهایی که مترینات بارسل ونا به دلیل
بازیهای ملی ،خلوتتر از همیشه است
و ک متر خربی از آن مخابره م یشود،
بازگشت لی ونل مسی به کمپ مترینی این
باشگاه ،خربی بود که م یت وانست ب رای
ه واداران بارسا بیش رتین جذابیت ممکن را
داشته باشد.
دیروز م وندو دپورتیوو گ زارش داد که
مسی در اولین روز بازگشتش به مترینات،
پال سهای مثبتی به م ربیان بارسل ونا فرستاده
و ضمن به رخ کشیدن آمادگی بدنی
مطل وبش ،پا به توپ نیز شده است .فوق
ستاره آرژانتینی ،از  26سپتامرب که در بازی
مقابل الس پاملاس دچار مصدومیت از

ناحیه زانوی چپ شد تا به امروز ،دیگر
نت وانسته بارسل ونا را در میادین هم راهی
کند.
بارسل ونا با وجود در پیش بودن الکالسیکو،
قصد ریسک کردن روی سالمتی مسی را
ندارد؛ با این حال بر کسی پوشیده نیست
که حضور مسی در ترکیب تیم کاتاالنی
مقابل رئال در ب رنابئو ،تا چه اندازه م یت واند
از لحاظ روحی به آبی اناریها کمک کند.
به عقیده م وندودپورتیوو ،اگر تا هفته گذشته
امکان رسیدن مسی به این بازی حساس
چیزی نزدیک به صفر بود ،حاال م یت وان
با دیدی خوشبینان هتر به این موضوع نگاه
کرد 10 .روز به الکالسیکو زمان باقیست
و باید دید که مسی در نهایت خودش را
به موقع به این چالش حیاتی خ واهد رساند
یا خیر؟



توخل:
اشتباهاتی داشتیم که سالی یک بار رخ میدهد
توماس توخل ،رسم ربی دورمت وند درباره
اشتباهات خط دفاع تیمش مقابل شالکه
عن وان کرد که چنین اتفاقاتی سالی یک بار
رخ م یدهد.
کالس یان ه ونتالر در دیدار شالکه –
دورمت وند موفق شد دو گول به مثر برساند
که هر دوی آن روی اشتباهات دفاعی
دورمت وندیها بود .با این حال ،توخل عن وان
کرد که چنین اتفاقاتی ممکن است سالی
یک بار رخ دهد.

او گفت :دو گول را با اشتباه خودمان دریافت
کردیم .این اتفاق شاید سالی یک بار رخ
دهد .پاپا (پاپاسدوپ ولوس) به من گفت که
توپ را دیر دیده بناب راین نت وانسته پایش
را مقابل آن ق رار دهد .چنین اتفاقاتی رخ
م یدهد .توخل سپس درباره اشتباه هوملس
روی گول دوم ه ونتالر گفت :مت در حال
انجام حرکت خ وبی بود .م یخ واست توپ را
از دفاع به حمله برساند .یک رفتار ممتاز که
از مت انتظار م یرفت.



حامیت رئیس فدراسیون فرانسه از بنزما

رئیس فدراسیون فوتبال ف رانسه از کریم
بنزما در پرونده اخاذی اش از والبوئنا
حامیت کرد .تحقیقاتی راجع به پرونده
اخاذی بنزما از والبوئنا بر رس یک فیلم
غیر اخالقی رشوع شده و در صورت
اثبات همکاری بنزما در این پرونده،
ممکن است ستاره رئال با  5سال زندان
روبرو شود .با این حال ،رئیس فدراسیون
ف رانسه به حامیت از او پرداخت و گفت

که نباید قضاوت تندی علیه او شود.
او گفت :روند تحقیقات مثل یک حکم
نیست .باید به اصل ب رائت اح رتام گذاشت.
نباید جلوتر از قاضی حرکت کنیم و
مقایساتی بین وزیر و یک فوتبالیست
انجام دهیم.
بنزما در حال حارض در مادرید به رس
م یبرد و در حال ریکاوری از مصدومیت
ران پایش است.



رونالدو:
دوست دارم دوباره با مورینیو کار کنم

ک ریستیانو رونالدو ،ستاره رئال مادرید
عن وان کرد که دوست دارد بار دیگر تحت
هدایت ژوزه مورینیو بازی کند.
مورینیو  3سال در ب رنابئو حضور داشت که
رونالدو عملکردی فوقالعاده در آن دوره
در رئال داشت .با این حال ،پس از جدایی
رسم ربی پ رتگالی ،این دو چندین بار
دچار درگیری لفظی شدند .دوشنب هشب
مورینیو به صورت ناگهانی در فرش رسخ
فیلم مستند زندگی رونالدو ظاهر شد و به
متاشای فیلم نشست و رونالدو ،عن وان کرد
که دوست دارد بار دیگر تحت هدایت
م ربی سابقش بازی کند.
او گفت :همیشه گفت هام که مورینیو ب رای
من در ردهی به رتی نهاست .دوباره تحت

هدایت او بازی کردن؟ چ را که نه؟ دو سال
دیگر با رئال ق رارداد دارم ولی هی چکس
من یداند که چه اتفاقی بعد از آن رخ
خ واهد داد.
با وجود ابهام رونالدو از آیندهاش در
مادرید ،خورخه مندس ،مدیر ب رنام ههای او
معتقد است که کاپیتان تیم ملی پ رتگال،
فوتبالش را در رئال به پایان خ واهد رساند.
او گفت :شاید باید  10سال صرب کنیم تا
پاسخ این س وال مشخص شود زی را بارها
گفت هام که رونالدو فوتبالش را در  40یا 41
سالگی به پایان خ واهد رساند .مطمئنم
که فوتبالش را در رئال به پایان خ واهد
رساند ولی صحبت کردن در این رابطه
کمی زود است.

زالتان برای دهمین
بار بهرتین بازیکن سوئد شد

زالتان اب راهیموویچ ،کاپیتان تیم ملی سوئد ب رای دهمین بار
مت والی عن وان ب رت رین بازیکن سال این کشور را دریافت کرد.
زالتان اخی را موفق شد رکورد پائ ولتا را شکسته و عن وان به رتین
گولزن تاریخ پاری سن ژرمن را دریافت کند .او که پیشرت
نیز عن وان به رتین گولزن تاریخ سوئد را از آن خود کرده بود،
دوشنب هشب عن وان ب رت رین بازیکن سال این کشور را دریافت
کرد.
اب راهیموویچ از سال  2005تا به حال،در متامی سالها این
عن وان را کسب کرده و رکورد دار است .دوشنب هشب گذشته
این عن وان را لوئیس فیگ و ،دیگر اسطوره فوتبال به او اهدا
کرد.
زالتان در این رابطه گفت :سال گذشته قول دادم که یک
سال بعد به ای نجا بیایم و جایزه دهم را دریافت کنم.
من یدانم این قول را م یت وانم درباره سال بعد بدهم یا نه .ولی
این جایزه من را یاد دوران ج وان یام در ماملو م یاندازد .من
در رختکن م ینشستم و به اط راف نگاه م یکردم و م یگفتم
ب رای موفقیت باید ده ب رابر از بقیه بهرت باشم .ولی به نظر
م یآید که موفق شدم این کار را انجام دهم .چیز دیگری
ب رای گفنت ندارم .بارها و بارها تاریخ سازی کردهام .امیدوارم
شخص دیگری بت واند تج ربه من را بار دیگر تج ربه کند .این
لذت قابل وصف نیست ،از هم هی کسانی که من را از روز
اول حامیت کردند متشکرم.


کرویف :فوتبال در شکست رسطان
به من کمک میکند

یوهان کرویف ،اسطوره باشگاه بارسل ونا و آژاکس عن وان
کرد که فوتبال و شور و شوق آن به او در جنگیدن با
رسطان کمک م یکند.
کرویف اخی را پس از پیگیریهای پزشکی که انجام داده
متوجه شده که به رسطان شش دچار شده است .او که
در روزنامه دیلی تلگ راف هر هفته یک ستون م ینویسد،
عن وان کرد که فوتبال به او کمک م یکند تا با رسطان
بجنگد.
او نوشت :به خ وبی تحت درمان ق رار گرفت هام .فکر کردن
و صحبت کردن راجع به فوتبال ب رایم لذتبخش است
و ذهنم را از بیامری ام دور م یکند .تیم پزشکی آماده
هستند تا فاز جدید درمان من را رشوع کنند و م یدانم که
خیلی هم خوب کار کردهاند.
کرویف به عن وان بازیکن و م ربی ،جامهای زیادی با
بارسل ونا و آژاکس به دست آورده است .او بین سالهای
 1990تا  4 ،1994قهرمانی پیاپی اللیگا با بارسل ونا به
دست آورد.


شواینی :مطمئنم فان خال
در یونایتد موفق میشود
باستین ش واین اشتایگ ر ،هافبک منچسرتی ونایتد عن وان کرد
که مطمنئ است لوئیس فان خال با ی ونایتد موفق خ واهد
شد ولی از ه واداران خ واست که در این مورد صبور باشند.
ی ونایتد در  7بازی اخیر خود در متامی رقاب تها تنها 1
گول دریافت کرده و تنها  2امتیاز با صدر جدول لیگ
برتر پس از  12بازی فاصله دارد .با این حال ،تاکتی کهای
مورد استفاده فان خال مورد استقبال ه واداران ق رار نگرفته
و برچسب فوتبال خسته کننده به رسم ربی هلندی زده
م یشود .با این حال ،ش واینی که به هم راه فان خال در
بایرن م ونیخ قهرمانی ب وندسلیگا و جام حذفی به دست
آورده معتقد است که فان خال موفقیت را به اولدت رافورد
م یآورد.
او گفت :شباهت هایی بین رشایط فان خال در بایرن
م ونیخ و ای نجا م یبینم .در م ونیخ ،اگر به خاطر داشته
باشید ،کمی زمان برد تا تیم به درک دقیقی از فوتبال مد
نظر او برسد ولی در پایان ،ما قهرمان ب وندس لیگا شدیم
و به فینال چمپی ون زلیگ رسیدیم .باید صبور بود ولی
البته در همین دوره ،باید پیروز شد .باید نتیجه گرفت و
باید گول زد .فکر م یکنم در مسیر خ وبی هستیم ولی
هنوز در اکترب و ن وامرب هستیم .همه چیز در ماه می معنی
پیدا م یکند .به خاطر دارم که در بایرن ،ه واداران در ابتدا
از سبک بازی او و تیمش نامطمنئ بودند ولی در پایان،
موفق شدیم قهرمان لیگ و جام حذفی شویم .مطمئنم
که لوئیس موفقیت را به ی ونایتد خ واهد آورد .ولی ما باید
کار خودمان را انجام دهیم و سعی کنیم پیرشفت کنیم.
مطمئنم که این اتفاق م یافتد .شام متوجه حرف ه واداران
م یشوید ولی فوتبال فقط حمله نیست .تیم هایی با
سبک بازی متفاوت هستند که قهرمان جام م یش وند
ولی فکر م یکنم در بازیهای خانگی باید رو به جلو و
هجومی بازی کنیم.
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ونگر:
پس از آرسنال در لیگ برتر نخواهم ماند
آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال عن وان کرد
که اگر روزی از آرسنال اخ راج شود،
تنها حارض است در خارج از انگلیس
م رب یگری کند.
رسم ربی ف رانسوی از سال  1996رسم ربی
آرسنال بوده و تا به حال  3عن وان قهرمانی
لیگ برتر و  6قهرمانی جام حذفی به
دست آورده است .در حالی که ق رارداد
او در سال  2017به پایان خ واهد رسید ،او
مدعی شد که اگر آرسنال او را اخ راج کند،
از لیگ برتر خ واهد رفت و در کشورهای
دیگر م رب یگری خ واهد کرد.

او گفت :اگر فردا صبح ،آرسنال به من
بگوید که خداحافظ و متشکریم ،به
شام قول من یدهم که به دنبال م رب یگری
نخ واهم بود زی را این انگیزه من ب رای
زندگی است ولی بدون شک ،در انگلیس
نه .چیزی که واقعیت دارد این است که
وابستگی من به آرسنال تا پایان عمرم
ادامه خ واهد داشت .روزهایی بوده که
م یت وانستم این وابستگی را بشکنم
(پیشنهادات دیگر تی مها) ولی همیشه
آنها را رد کردهام .من یدانم چگ ونه ولی
ممکن بود امروز کارنامه دیگری م یداشتم.



مخالفت رونالدو با ونگر
در رابطه با توپ طال

ک ریستیاو رونالدو ،ستاره رئال مادرید عن وان
کرد که به نظر ونگر درباره تاثی رات منفی
توپ طال اح رتام م یگذارد ولی با ای نکه
این جایزه روی "خودخ واهی" بازیکنان تاثیر
م یگذارد م وافق نیست.
ونگر هفت هی گذشته عن وان کرده بود که
بازیکنانی را دیده که ب رای کسب عناوین
فردی ،فوتبالشان را به نابودی کشیدهاند.

رونالدو دو توپ طالی اخیر را کسب کرده و
امسال نیز در رقابت با مسی ب رای کسب این
عن وان است .او که دوشنبه شب در م راسم
فرش رسخ فیلم مستند زندگ یاش حضور
پیدا کرده بود ،در پاسخ به س وال خ ربنگاران
درباره نظر ونگر گفت :ای نها نظ رات ونگر
هستند .من به آنها اح رتام م یگذارم ولی
توپ طال به همین شکل است.



دیوید مویس از سوسیداد
اخراج شد

باشگاه سوسیداد تایید کرد که دیوید
مویس از نیمکت این تیم اخ راج شده
است.
رسم ربی سابق منچسرتی ونایتد که فصل
گذشته هدایت سوسیداد را بر عهده
گرفت ،در نهایت ت وانست آنها را از ردهی
پانزدهم به ردهی دوازدهم برساند ولی در
فصل جدید ،سوسیداد در ردهی شانزدهم
ق رار دارد و تنها با تفاضل گول از جمع
تی مهای سقوط کننده خارج شده است.
حال ،دیروز باشگاه سوسیداد با انتشار
بیانی های اخ راج مویس را تایید کرد .در این

بیانیه آماده است :رئال سوسیداد تصمیم
گرفته که ق راردادش با رسمریی باشگاه،
دیوید مویس را فسخ کند .بیلی مکینالی،
دستیار او نیز از سمت خود برکنار خ واهد
شد .از مویس و مکینالی به خاطر زحامت
و حرف هایگریشان تشکر م یکنیم و
ب رایشان در آینده آرزوی بهرتی نها را
داریم.
سوسیداد که مقابل الس پاملاس شکست
خورد ،در طول این فصل تنها  2گول
کسب کرده و از مجموع  33امتیاز ممکن،
تنها  9امتیاز جمع آوری کرده است.



چرا بارسلونا
از خرید بنزما منرصف شد؟

 ASدیروز در گ زارشی ادعا کرد که بارسل ونا
در بهار سال  2008قصد جذب بنزما را
داشت و حتی با لیون به ت وافقات اولیه نیز
رسیده بود.
فصل  2008-2007ب رای بارسل ونا فصلی
کابوس وار بود ،فصلی که شاهد تشنج و
حاشی ههای بسیاری در این تیم بودیم .در
ماه اپریل ،اوضاع بین اتوئو و رونالدینیو
خوب پیش من یرفت و در بارسل ونا به این
جمع بندی رسیده بودند که یک مهاجم
ت راز اول جهانی را بجای اتوئو ب رای فصل
بعد به خدمت بگی رند.
تیکی بگریستین ،مدیر ورزشی وقت
بارسل ونا ،ب رای مذاکره با مدی ران لیون به
منظور جذب بنزما راهی ف رانسه شد و
دیدار یک چهارم نهایی جام حذفی
ف رانسه بین لیون و متز را نیز از نزدیک
به متاشا نشست .دیداری که لیون با تک
گول بنزما پیروز شد و بگریستین بیش از
همیشه به جذب کریم متقاعد شد.

در مذاک رات صورت گرفته با میشل
آئوالس ،رئیس باشگاه لیون ،دو طرف به
ت وافقات اولیه نیز دست یافتند اما زمانی
که همه چیز به نظر متام شده م یرسید،
بارسل ونا قید خرید بنزما را زد .در گ زارش
 ASقید شده است که بگریستین پس
از مالقات با بنزما در منزل شخصیش
و بررسی زندگی روزمره و دوستان این
بازیکن ،به این نتیجه رسیده است که
بنزما ،ب رای وفق پیدا کردن با بارسل ونا دچار
مشکل خ واهد شد.
او معتقد بود که حاشی ههای اط راف بنزما
به وی اجازه نخ واهد داد که در بارسل ونا
موفق ظاهر شود .رسانجام پس از مشورت
با رایکارد و هیئت مدیره ،او ت وافق اولیه با
لیون را منتفی دانست .بنزما نیز یک فصل
بعد به رئال پیوست.
الزم به ذکر است که بنزما از سال  2009تا به
امروز ،به دلیل دو اتفاق حاشی های جداگانه،
درگیر دادگاه و حتی زندان شده است.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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تابوتهای نمادین در بامیان
اطالعات روز :صدها تن از باشندگان
والیت بامیان در اع رتاض به رس بریده
شدن  7غی رنظامی توسط گروه طالبان ،در
این والیت تظاه رات و راهپیامیی کردند.
مردم بامیان روز سه شنبه با حمل
تابوتهای منادین بر دوش شان،
همدردی خود را با مردم غ زنی و
خان وادههای ق ربانیان اب راز و این جنایت را
تقبیح کردند.
معرتضان با صدور قط عنام های گفتند:
«این رویداد یک جنایت ه ولناک و نقض
رصیح حقوق برش در تاریخ معارص کشور
محسوب م یگردد».
رشکت کنندگان با انتقاد از ب یتوجهی
دولت گفتند« :مسئله نگ ران کننده و مایه
تأسف و ناامیدی ،ب یتفاوتی حکومت

وحدت ملی م یباشد ،تا حدی که این
ب یعدالت یها و ب یتوجه یها باعث
گردیده است تعدادی از مردم کشور به
این باور برسند که طالبان نیکتایی پوش و
ستون پنجم در ارگ حضور دارند».
رشکت کنندگان این تظاه رات از دولت
خ واستار پیگیری آدمربایی زنجیرهیی در
والیت غ زنی شدند.
آنان با انتقاد از دولت گفتند که ره ربان
حکومت وحدت ملی نباید انتظار
م یکشیدند تا تروریستان گروگانها
را رسب ربند .به گفت هی آنان دولت در
این زمینه کوتاهی کرده و ب رای آزادی
گروگانها به موقع عمل نکرده است.
معرتضان گفتند ،خ واست ما از دولت
این است که «با این ب یتفاوتی در مقابل

نسل کشی قومی که نوعی ه مآهنگی با
دشمن است ،خامته بخشیده و از طریق
شورای امنیت ملی تصمیم مناسب اتخاذ
منوده و به کشتار قومی که صادقان هترین
و گسرتدهترین حامی تها را در هم هی
عرص هها مخصوص اً در انتخابات از این
حکومت منودهاند ،خامته ببخشند».
آنان از سازمان ملل خ واستند که
جنای تهای ضد برشی و نسل کشی
ه زارهها را جدی گرفته و عامالن آن را در
لیست جنای تکاران جنگی و ضد برشی
ثبت منوده و آنها را به ج زای اعامل شان
برسانند.
ربایندگان به روز شنبه 16 ،عقرب 7 ،تن
از گروگانها را که به تاریخ  21می زان از
م ربوطات والیت زابل ربودهب وند ،رسبریدند.

