
چرا جلسات سری؟ 
ترس از نفوذی های ایران و پاکستان؟ 

مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه این مجلس، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت 
ملی و ضرار احمد عثمانی، سرپرست وزارت خارجه ی کشور را برای ارائه ی معلومات 
در مورد موافقت نامه  های امنیتی با امریکا و ناتو، فراخواند. عبدالرووف ابراهیمی، رییس 
مجلس در آغاز نشست گفت که حکومت خواسته تا بحث روی موافقت نامه های امنیتی 
مقام  دو  مشترک  مجلس  بودن  سری  برای  حکومت  درخواست  شود.  برگزار  سری 
پذیرفته شد و جلسه سری  نمایندگان مجلس  از سوی  بلند پایه ی حکومتی و ملجس 

برگزار شد.
این جلسه در حالی محرمانه برگزار شد که متن توافق نامه ی امنیتی و دفاعی میان ایالت 
متحده ی امریکا و افغانستان قبالً  توسط رسانه ها منتشر شده و از بند بند متن این قرارداد 

5صفحهرسانه ها برای مردم اطالع رسانی کرده اند.
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پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام می شود. همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

هفته یک 
پرواز

روز 
دو شنبه

محمد سجاد محسنی، یک مالی 63 ساله، گفت که جوانان افغان سال ها به ریش سیاه و سفید، عمامه ی 
سفید و دانه های تسبیح مرجانی رنگش نگاهی انداختند و به او توجه نکردند. محسنی گفت: »آن ها مرا مثل 
برایش یک  او در فیس بوک  تغییر کرد که  این مسئله سه سال قبل، زمانی  اما  مالهای دیگر می دیدند«. 

حساب کاربری ساخت. 
ناگهان مردی که  مثل یادگاری از گذشته به نظر می رسید، به صحبت کردن به زبان نسل جدیدی از افغان ها 
آغاز کرد که در مورد شخصیت های مذهبی سنتی تردید دارند؛ اما در رسانه های اجتماعی صریح و رک اند. 
محسنی گفت که تعداد جوانان افغانی که در مسجد او در شمال افغانستان حضور می یابند و آن هایی که در 

صفحه ی فیس بوکش اظهار نظر می کنند، به طور ناگهانی افزایش یافته است. 
محسنی که در خانه ی خشتی ساده اش در یک اتاق فرش شده با فرش سرخ و طالیی رنگ چهارزانو نشسته 
استفاده  دینی  متون  روزانه ی  مطالعات  بازتاب  برای  سفیدش  گلگسی  سامسونگ  همراه  تیلفون  از  است، 

می کند. او هم چنین مصرع های مورد عالقه اش از شعرهای فارسی را در فیس بوکش پست می کند.
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خلیل اهلل فیروزی: 
زاخیلوال باید کناِر من زندانی می بود

مجلس سنا: شرکت های مسافربری 
نوجوانان را قاچاق می کنند
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سفیر کانادا در کابل: برای
 بازماندگان قربانیان جنگ کمک می کنیم 

مالی افغانی که از طریق فیس بوک به 
پرسش های مذهبی جوانان پاسخ می دهد

3صفحه

صفحه 2

آقای رییس جمهور، 
شما واقعًا روزنامه می خوانید؟ 



کانادا  سفیر  لیونز،  دیبرا  خانم  روز:  اطالعات 
بازماندگان  به  کشورش  که  کرد  اعالم  کشور  در 
ادامه  در  او  کرد.  خواهد  کمک  جنگ  قربانیان 
و  جهانی  جامعه ی  دهه  یک  از  بیش  که  افزود 
همکاران افغان شان شانه به شانه بر ضد استبداد، 
لیونز  جنگیده اند.  دهشت افنگنی  و  ترس  ظلم، 
این اظهارات را روز گذشته در مقر سفارت کانادا 
در  کرد.  بیان  یادبود«  »روز  مراسم  در  کابل  در 

رورنامه ی  به  کانادا  سفارت  ارسالی  خبرنامه ی 
حضور  در  مراسم  این  است،  روز  آمده  اطالعات 
کارمندان  خارجی،  سفیران  افغان،  مقام های 
کانادایی های  و  افغانستان  در  مستقر  کانادایی 
کابل  در  کانادا  سفارت  صحن  در  افغانی االصل 
کنندگان  اشتراک  خبرنامه،  اساس  بر  شد.  برگزار 
این مراسم به آن عده مردان و زنان شجاعی که 
در جنگ های یک قرن گذشته جان های شان را از 

دست داده اند، ادعای احترام کردند. در جریان این 
مراسم، اکلیل های گل از طرف سفیران کشورهای 
مختلف و هم چنان از سوی وزارت دفاع و داخله ی 
افغانستان گذاشته شدند. بر اساس خبرنامه، سفیر 
کانادا در کابل در این مراسم گفت: »ما به کشته  
شدگان احترام گذاشته و به بازماندگان آنان کمک 
می نماییم. هم چنان به کار خود برای ساختن یک 
وشگوفا  دموکراتیک  مسالمت آمیز،  افغانستان 

و  قربانی ها  که  شویم  مطمئن  تا  می دهیم،  ادامه 
به دنبال  نرفته اند«.  هدر  به  آن ها  فداکاری های 
آن، محمد آصف رحیمی، سرپرست وزارت زراعت 
و  تالش ها  از  مراسم  این  در  کشور  مال داری  و 
دموکراسی  برای  مبارزه  در  کانادا  محکم  اراده ی 
امیدواری  ابراز   او  است.  کرده  قدردانی  کشور  در 
کرد که حکومت یک بنای بین المللی را به منظور 
یادبود از کسانی  که فداکاری کرده اند، ایجاد نماید.

نشست  در  سنا  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 
شرکت های  از  برخی  گفتند،  مجلس  این  دیروز 
مسافرت های  به  را  کشور  جوانان  مسافربری 
غیرقانونی به خارج، تشویق می کنند. اعضای این 
نام  زیر  شرکت ها  از  برخی  کردند،  تأکید  مجلس 
به راه  را  انسان  قاچاق  »مسافربری«،  شرکت های 
به زودی  باید  ملی  وحدت  حکومت  که  انداخته اند 

جلو  آنان را بگیرد.
عارف اهلل پشتون، عضو مجلس سنا گفت، تعدادی از 

شرکت های قاچاق انسان تحت عنوان »شرکت های 
مسافربری«، جوانان و نوجوانان را به گونه ی علنی 
غیرقانونی  مهاجرت های  به  هنگفت  پول  بدل  در 
تشویق می کنند. او افزود که شرکت های یاد شده 
جوانان را به مهاجرت غیرقانونی از طریق ایران و 

ترکیه به کشورهای اروپایی تشویق می کنند.
غیرقانونی  مهاجرت  زمینه ی  آنان  او،  گفته ی  به 
شهروندان را از طریق ایران و ترکیه به اروپا فراهم 
آب های  در  آنان  شدن  غرق  باعث  که  می کنند 

بین المللی می شود. این عضو مجلس افزود، یکی 
از این دفترها در منطقه ی وزیر اکبرخان شهر کابل 

وجود دار د و شهروندان کشور را فریب می دهد.
به صورت  که  کرد  پیش نهاد  همکارانش  به  او 
جمعی درخواست بستن این مرکزها را از حکومت 
بکنند. سپس اعضای مجلس سنا با این پیش نهاد 
موافقت کردند. فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس 
سنا گفت، به حکومت رسما پیش نهاد می کنیم تا 
وزیر  منطقه ی  در  عنوانی  هر  زیر  که  دفترهایی 

می دهند،  انجام  را  انسان  قاچاق  کابل  اکبرخان 
مسدود شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می شوند که به تاریخ 
۱3 عقرب ماه جاری یک قایق حامل ۴۲ مهاجر 
این  در  شد.  غرق  ترکیه  بسفر  تنگه ی  در  کشور 
تن   ۲٥ کشتی،  سرنشین   ۴۲ مجموع  از  رویداد، 
ناپدید شدند. در  باختند و ۱۱ تن دیگر  آنان جان 
این رویداد، فقط شش نفر از سوی مأموران ساحلی 

ترکیه نجات داده شدند.

اطالعات روز: عمر زاخیلوال، مشاور اقتصادی و 
سرپرست وزارت مالیه ی کشور روز گذشته با هانس 
قرارداد  آسیایی  انکشاف  بانک  مسئول  ولدرنگ، 
کمک مالی اضطراری، به ارزش ٥6.6 میلیون دالر 
برای  پول،  مبلغ  این  رساند.  امضا  به  کابل  در  را 
سرک های  زیربنای  و  آب یاری  سیستم  بازسازی 
که  شمال شرقی  و  شمال  والیت   ۱6 روستایی 
دیده  شدید  خسارات  امسال  سیالب های  اثر  بر 
سوی  از  پروژه   این  می رسد.  مصرف  به  بودند، 
وزارت مالیه ی کشور اجرا می شود. در خبرنامه ی 
روز  اطالعات  روزنامه ی  به  مالیه  وزارت  ارسالی 

میلیون   ۴0 شامل  مجموعًا  پول  این  است،  آمده 
میلیون   ۱6.6 و  آسیایی  انکشاف  صندوق  از  دالر 
بریتانیا،  بین المللی  انکشاف  اداره یی  کمک  دالر 
است.  کشور  زیربنای  وجهی  صندوق  طریق  از 
این کمک  مالیه  زاخیلوال، سرپرست وزارت  عمر 
اقتصادی  رشد  برای  را  آسیایی  انکشاف  بانک 
مالیه  وزارت  سرپرست  است.  خوانده  مهم  کشور 
بهبود  برای  آب یاری  سیستم  »بازسازی  گفت: 
مصؤنیت  و  مالی  ثبات  به  دستیابی  و  معیشت 
بهبود  است.  حیاتی  روستایی  خانواده های  غذایی 
سیستم های آب یاری می تواند تولیدات کشاورزی 

بهبود  را  مردم  اقتصادی  رشد  دهد،  افزایش  را 
واقع شود«. سپس  ممد  فقر  کاهش  در  و  بخشد 
انکشاف  بانک  دفتر  مسئول  ولدرنگ،  هانس 
و  خواند  مهم  کشور  برای  را  کمک  این  آسیایی 
گفت: »این کمک مالی سیستم آب یاری را ترمیم 
سیالب  اثر  بر  که  را  خانواده ای  هزاران  و  نموده 
راه های روستایی خود را از دست داده بودند، کمک 
بر  باشند«.  داشته  دسترسی  بازارها  به  تا  می کند 
و  احیا  وزارت های  پروژه  این  خبرنامه،  اساس 
انکشاف دهات و انرژی و آب و جوامع روستایی 
را کمک می کند، تا زیرساخت های آبیاری ویران 

استنادی  با ساخت دیوارهای  ترمیم کند؛  را  شده 
در زودترین فرصت زمین های زراعتی را از سرازیر 
شدن سیالب ها حفاظت کند. بازسازی سرک ها و 
پل ها نیز باعث بهبود ارتباطات روستایی می شود.

بارش  امسال،  جون  و  اپریل  ماه های  جریان  در 
در  سیالب ها  شدن  سرازیر  و  باران  سنگین 
ویرانی های  و  خرابی  باعث  کشور  شمالی  نقاط 
را گرفت.  زیادی  افراد   جبران ناپذیری شد و جان 
در خبرنامه ی وزارت مالیه آمده است، بر اثر جاری 
 ۲7 در  نفر  هزار   ۱۲٥ از  بیش  سیالب ها  شدن 

والیت کشور متأثر و خساره مند شدند.

اطالعات روز: وزارت امور داخله ی کشور اعالم 
کرد که برای بهبود وضعیت امنیتی، دو برنامه ی 
عمر  است.  شده  گرفته  دست  روی  ساله  پنج 
داوودزی، سرپرست این وزارت دیروز در نشست 
برنامه ی  پولیس در کابل گفت،  شورای مشورتی 
نخست، از پایان سال ۲0۱۴ آغاز و تا ۲0۱٨ ادامه 
خواهد یافت؛ برنامه ی دوم، از سال ۲0۱٩ تا سال 

۲0۲۴ است.
به گفته ی او، مطابق این برنامه ها، روی مسلکی 

و  از ضایعات  پولیس و جلوگیری  نیروهای  شدن 
ادامه گفت  در  داوودزی  فساد تالش خواهد شد. 
بین المللی  نیروهای  همکاری   حاضر  حال  در  که 
به شکل نورمال آن برگشته و در بعضی حاالت، 
مشترکًا با نیروهای امنیتی افغان در مقابل دشمن 

می جنگند.
او افزود، در زمان حکومت رییس جمهور کرزی، 
بعضی محدودیت ها بر نیروهای خارجی در کشور 
گرفته  کار  زیاد  احتیاط  از  و  بودند  شده  وضع 

جدید،  حکومت  آمدن  کار  روی  با  اما  می شد؛ 
این محدودیت ها کم شده و نیروهای خارجی در 
نیروهای  با  تروریزم  با  مبارزه  در  موارد  از  بعضی 

امنیتی همکاری می کنند.
داووزی گفت، هر وقتی که نیروهای امنیتی افغان، 
از  بین المللی خواستار کمک شده اند،  نیروهای  از 
همکاری  و  شده  داده  مثبت  جواب  آن ها  طرف 
افزود،  ادامه  در  داخله  وزارت  سرپرست  کرده اند. 
مخالفان مسلح دولت در سال جاری تالش کردند  

تا بعضی مناطق کشور را در کنترول شان بیاورند، 
اما موفق نشدند.

داوودزی ادامه داد، در گذشته در حدود ۱۴٥هزار 
نیروهای بین المللی در کشور با شورشیان در جنگ 
هزار   33 به  نیروها  این  تعداد  امسال،  اما  بودند؛ 
کاهش یافته است. به گفته ی او، نیروهای امنیتی 
با  مبارزه  توانایی  تنهایی  به   ۲0۱۴ سال  از  پس 
این زمینه کدام تشویش  را دارند و در  شورشیان 

جدی در پیش نیست.

دیگر  تن  پنج  جسد های  روز:  اطالعات 
افغان های غرق شده در آب های ترکیه دیروز 
تسلیم  خانواده های شان  به  و  انتقال  کابل  به 
مالی  معین  عاطف مل،  عتیق اهلل  شدند.  داده 
حین  کشور  خارجه ی  امور  وزارت  اداری  و 
خانواده های شان  به  اجساد  این  تسلیم دهی 
پنج  از جمله ی  به خبرنگاران گفت،  کابل  در 
شدند،  داده  انتقال  کابل  به  امروز  که  تنی 
به  بودند.  خانواده  یک  عضو  آن ها  تن  چهار 
حامل  قایق  جاری یک  ماه  عقرب  تاریخ ۱3 

۴۲ مهاجر کشور در تنگه ی بسفر ترکیه غرق 
شد. سرنشینان این قایق که کودکان و زنان 
نیز در میان آن ها بودند، قصد داشتند  از طریق 
از مجموع ۴۲  بروند.  به کشور رومانی  ترکیه 
سرنشین، ۲٥  تن شان جان باختند، ۱۱ تن دیگر 
ناپدید شدند. از این رویداد فقط شش تن نجات 
یافتند. به تاریخ ۱7 عقرب ماه روان جسد ده 
تن از این غرق شدگان به کابل انتقال و سپس 
این  با  داده شدند.  تسلیم  خانواده های شان  به 
حال، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه ی 

کشور گفت، از مجموع ۱۱ افغان ناپدید شده 
در آب های ترکیه، جسد یک تن آنان به روز 
دوشنبه هفته ی روان پیدا شد؛ اما از سرنوشت 
ده تن دیگر هنوز معلومات در دست نیست. او 
افزود، اکنون تالش ها برای یافتن این افراد در 
آب های ترکیه جریان دارند. به دلیل ناامنی، فقر 
و بیکاری، شمار زیادی از شهروندان، از طریق 
ترکیه به گونه ی غیرقانونی با کشتی های کهنه 
روانه ی کشورهای اروپایی می شوند. در جریان 
در  آنان  از  زیادی  تعدادی  گذشته  سال های 

هنوز  و  شده اند  غرق  یونان  و  ترکیه  آب های 
این روند ادامه دارد.

 دو ماه قبل نیروهای بحری ترکیه، یک کشتی 
حامل شهروندان کشور در آب های این کشور 
حال،  این  با  دادند.  نجات  شدن  غرق  از  را 
به  می خواهند،  جدید  حکومت  از  شهروندان 
وعده های خود عمل کند و زمینه  ی اشتغال را 
برای جوانان بی کار فراهم نماید، تا شهروندان 
برای یافتن کار در خارج، جان های شان را در 

مسیر را ه ها از دست ندهند.

خلیل اهلل فیروزی: زاخیلوال باید کناِر من زندانی می بود2
رییس  فیروزی،  خلیل اهلل  روز:  1اطالعات 
سابق هیأت عامل کابل بانک تأکید کرد که عمر 
جمهور  رییس  اقتصادی  ارشد  مشاور  زاخیلوال، 
دست  بانک  کابل  اختالس  و  سقوط  در  غنی 
در  اکنون  باید  زاخیلوال  گفت،  ادامه  در  او  دارد. 
پهلویم زندانی می بود. فیروزی دیروز این اظهارات 
را زمانی مطرح کرد که دادگاه استیناف رسیدگی 

به قضیه ی کابل، او را به ۱0 زندان محکم کرد.
به  رسیدگی  استیناف  دادگاه  نشست  دومین 
قضیه ی بحران کابل بانک روز گذشته برگزار شد 
تمام  حکمی  صدور  با  دادگاه  نشست،  این  در  و 
را  بانک  کابل  از  اختالس  متهمان  دارایی های 
به  هریک  را  بانک  این  سابق  رییسان  و  مسدود 
ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختالس شده  
محکوم کرد. بر اساس حکم این دادگاه، شیرخان 
بانک  کابل  مدیره ی  هیأت  پیشین  رییس  فرنود، 
به جرم پول شویی و اختالس به ۱0 سال زندان 
و ٩6  اختالس  پول  دالر  میلیون  پرداخت ۲37  و 
شد  محکوم  پول  این  )بهره(  تکتانه  دالر  میلیون 

که در مجموع باید 33۴ میلیون دالر امریکایی را 
فیروزی،  خلیل اهلل  استیناف،  دادگاه  کند.  پرداخت 
نیز  را  بانک  کابل  عامل  هیأت  پیشین  رییس 
زندان  سال  ده  به  اختالس  و  پول شوی  جرم  به 
محکوم کرد و بر اساس حکم این دادگاه ، او باید 
 ٥٩ مبلغ  و  شده  اختالس  پول  دالر  میلیون   ۱37
 ۱٩6 مجموع  در  که  را  آن  بهره ی  دالر  میلیون 

میلیون دالر می شود، باید پرداخت کند.
بر اساس حکم دادگاه استیناف، تمام اموال منقول 
فرنود  شیرخان  و  فیروزی  خلیل اهلل  غیرمنقول  و 
نیست  نهایی  این حکم  اما  توقیف شود.  باید  نیز 
و متهمان حق دادخواهی را دارند. دادگاه رسیدگی 
شیرخان   ۱3٩۱ سال  در  بانک،  کابل  بحران  به 
فرنود و خلیل اهلل فیروزی را هرکدام به پنج سال 
حبس محکوم کرده بود. شیرخان فرنود در مورد 
نکرده،  نظر  اظهارا  استیناف  دادگاه  دیروز  حکم 
پیشین هیأت عامل  رییس  فیروزی،  اما خلیل اهلل 
را فرمایشی خواند.  دادگاه  این حکم  بانک،  کابل 
این  که  به خبرنگاران گفت  این حکم  از  او پس 

و  اشرف غنی  فرمایش شخص  به  قاضیان  حکم 
انجام شده  مالیه  وزارت  زاخیلول، سرپرست  عمر 
غیرقانونی  این حکم  این که  به  اشاره  با  او  است. 
است و آن را قبول ندارد، افزود، بر اساس قانون، 
برای تمیزخواهی برایش یک ماه وقت داده شود. 
فیروزی گفت، در مجموع ٩6 میلیون دالر از کابل 
بانک قرض دار است و آن را پرداخت خواهد کرد.

سایر متهمان
طاهر  محمد  حاجی  از  دیروز،  استیناف  دادگاه 
احمد،  نثار  صوفی  نصیب،  داوود  غالم  ظاهر، 
تأسیسات  کوکچه،  حیات اهلل  شکران،  شکراهلل 
پامیر،  هوایی  شرکت  نفت،  کابل  حیرتان،  نفتی 
ملک  اخترگل،  داووی،  عبدالغفار  حبیبی،  گلبهار 
جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین و 

آریانا استیل نیز به عنوان متهمان نام برد.
بردار  کرزی،  محمود  از  دادگاه،  این  هم چنان 
برادر  فهیم،  حصین  پیشین،  جمهور  رییس 
قبلی،  جمهور  رییس  اول  معاون  فهیم،  مارشال 
متهمان  عنوان  به  نیز  گاز گروپ  و  ظاهر گروپ 

پرونده ی اختالس کابل بانک نام برد. این دادگاه 
افراد  غیرمنقول  و  منقول  دارایی های  کرد،  حکم 
پرداخت  تا  و  تشخیص  قانون،  مطابق  شده  یاد 
بر  شود.  مسدود  بانک،  کابل  بدهی های  تمام 
اساس حکم دادگاه، تأخیر محکومان در پرداخت 
بدهی های بانک، مورد پی گرد قانونی آنان خواهد 
شرکت  دو  کرد،  حکم  دیروز  دادگاه  قاضی  شد. 
بانک  کابل  کار  روند  از  خود  بررسی  که  خارجی 
خالف  گزارش  و  نداده  انجام  الزم  دقت  با  را 
واقع در مورد شرایط این بانک داده و در نتیجه، 
زمینه ی بحران کابل بانک را فراهم کرده اند، نیز 
قابل تعقیب عدلی اند. کابل بانک چهار سال پیش 
چالش  با  را  کشور  مالی  نظام  و  شد  ورشکست 
کابل  مالی  بحران  این  اصلی  علت  کرد.  مواجه 
بانک، انتقال حدود ٩00 میلیون دالر از این بانک 
به خارج از کشور عنوان شده بود. سپس ۲۱ تن 
این  از  اما  شدند؛  بانک  کابل  اختالس  به  متهم 
و  شده  بازداشت  آنان  تن  هفت  صرف  مجموع، 

متباقی در خارج از کشور به سر می برند.

سفیر کانادا در کابل: برای بازماندگان قربانیان جنگ کمک می کنیم 

مجلس سنا: شرکت های مسافربری نوجوانان را قاچاق می کنند

بانک انکشاف آسیایی بیش از 56 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

وزارت داخله: برای بهبود وضعیت امنیتی، برنامه ی جدید داریم

پنج جسد دیگر افغان های غرق شده در آب های ترکیه به کابل انتقال داده شدند

پرونده ی کابل بانک؛ 
آزمونی دشوار برای 
حکومت وحدت ملی

دادگاه استیناف پرونده ی کابل بانک پس از دو روز پی هم جلسه ی 
قضایی، متهمان این پرونده را به جریمه ی نقدی و مجازات زندان 
محکوم نمود. بر اساس حکم دادگاه، شیرخان فرنود، رییس پیشین 
هیأت مدیره ی این بانک به جرم پول شویی و اختالس، به ده سال 
زندان و پرداخت 33۴ میلیون دالر پول نقد  و خلیل اهلل فیروزی، 
و  زندان  سال  ده  به  را  بانک  کابل  عامل  هیأت  پیشین  رییس 
پرداخت ۱٩6 میلیون دالر پول نقد محکوم کرد. هم چنین دادگاه در 
این جلسه دارایی های منقول و غیرمنقول تمامی متهمان دخیل در 
این پرونده را تا پرداخت تمامی بدهی های شان مسدود کرده است. 
است  شده  داده  دستور  کل  دادستانی  به  حکم  این  در  هم چنان 
که لیست ۲۲7 نفری را که شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت 
مدیره ی بانک به دادستانی ارائه کرده است، مورد بررسی قرار دهد. 
پرونده ی کابل بانک یکی از پیچیده ترین و بزرگ ترین پرونده های 
فساد مالی در حکومت افغانستان است که از سه سال بدین سو 
پرونده ی  در  اند.  درگیر  پرونده  این  با  و قضایی  نهادهای عدلی 
سقوط این بانک خصوصی، پای بسیاری از مقام های بلندپایه ی 
خارجی  و  داخلی  شرکت های  و  تاجران  بستگان شان،  و  دولتی 
دخیل است و حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته این پرونده را 
خاتمه بخشد. رییس جمهور کرزی به خاطر دخیل بودن مقام های 
بلندپایه ی دولتی و بستگانش و زورمندان، با این پرونده با مدارا و 
نرمی بیش از حد برخورد کرد. آقای کرزی با متهمان قدرت مند 
این پرونده با تسامح و اغماض رفتار کرد و چشم و گوش خود را 
پرونده بست.  این  متهمان دیگر  فریادها در مورد  از  بسیاری  بر 
برادرش، محمود کرزی و حصین فهیم، برادر معاون پیشینش و 
از متهمان  از وزیران، زورمندان و تاجران قدرت مند  نیز شماری 
اصلی سقوط کابل بانک می باشند. در زمان آقای کرزی اتهام ها 
علیه سایر متهمان این پرونده جدی گرفته نشدند و تنها به زندانی 
ساختن شیرخان فرنود و خلیل اهلل فیروزی اکتفا شد؛ در حالی که نه 
مقروضان تمام قرضه های خود را پرداخت کردند و نه هم پولیس 
یا کس دیگری سراغ سایر متهمان پرونده ی سقوط کابل بانک 

رفتند. 
رییس جمهور غنی برنامه ی اصالحاتش را از این پرونده شروع 
کرد. او به دادستانی کل دستور داد که در مدت یک و نیم ماه 
پرونده ی کابل بانک را بسته کند. مهلت رییس جمهور غنی در 
در  پرونده  این  استیناف  دادگاه  و  می رسد  پایان  به  هفته  همین 
حالی حکمش را صادر می کند که بیش تر متهمان اصلی پرونده ی 
سقوط کابل بانک در دادگاه حاضر نشده اند. هرچند حکم دیروز 
دادگاه نسبت به گذشته تفاوت دارد و محکمه به بخشی از فریادها 
در مورد دیگر متهمان این پرونده توجه کرده و دارایی های آن ها 
را مسدود کرده است؛ اما حاضر نشدن آن ها در دادگاه، به معنای 

بی اعتنایی آن ها به محکمه و اتهامات وارده می باشد. 
با این که روند قضایی این پرونده تکمیل شده؛ اما تطبیق حکم 
محکمه و بازگرداندن تمام قرضه های کابل بانک کاری سخت 
و مسیری دشوار است. تا کنون بخش اندکی از قرضه های کابل 
بانک بازیافت شده است، بخشی از این قرضه ها اصال نامعلوم و 
باالی  گفته می شود  که  نیز  دیگری  و بخش  است  فاقد هویت 
برخی از افراد زورمند است، آن ها قبول ندارند. در نتیجه، بازیافت 

تمام قرضه های کابل بانک، کاری فوق العاده سخت است. 
اما اکنون در ارتباط با پرونده ی کابل بانک یک امیدواری وجود 
دارد؛ این که رییس جمهور غنی مشی قاطع و سازش ناپذیر را در 
برابر زورمندان و خصوصا متهمان پرونده ی کابل بانک اختیار کرده 
برخورد  با زورمندان  داده است که  بارها وعده  آقای غنی  است. 
قاطع می کند. از این رو، به نظر می رسد که متهمان پرونده ی کابل 
رهبری  در  بستگان شان  حمایت  پناه  در  این  از  پیش  که  بانک 
حکومت، مصئون مانده بودند، دیگر پناهی ندارند و ناگزیر به حکم 
محکمه تن دهند. اگر آقای غنی با همین مشی سازش ناپذیر و 
قاطع در برابر متهمان پرونده ی کابل بانک به پیش برود، امید 
بازیافت پول های این بانک و تطبیق عدالت در مورد این پرونده 
می رود؛ اما اگر آقای غنی نیز در جدال مالحظات سیاسی بیافتد، 
نه می توان به بازیافت قرضه های این بانک امیدوار بود و نه هم به 
تطبیق عدالت. بنابراین، تطبیق حکم محکمه در مورد این پرونده، 
یک آزمون بزرگ برای دولت وحدت ملی و رییس جمهور غنی 
است. دیده شود که آقای غنی با متهمان درشت این پرونده چگونه 

کنار می آید.
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محمد سجاد محسنی، یک مالی 63 ساله، گفت که 
جوانان افغان سال ها به ریش سیاه و سفید، عمامه ی 
نگاهی  مرجانی رنگش  تسبیح  دانه های  و  سفید 
انداختند و به او توجه نکردند. محسنی گفت: »آن ها 
مرا مثل مالهای دیگر می دیدند«. اما این مسئله سه 
سال قبل، زمانی تغییر کرد که او در فیس بوک برایش 

یک حساب کاربری ساخت. 
نظر  به  گذشته  از  یادگاری  مثل  که   مردی  ناگهان 
می رسید، به صحبت کردن به زبان نسل جدیدی از 
افغان ها آغاز کرد که در مورد شخصیت های مذهبی 
سنتی تردید دارند؛ اما در رسانه های اجتماعی صریح 
و رک اند. محسنی گفت که تعداد جوانان افغانی که 
و  می یابند  حضور  افغانستان  شمال  در  او  مسجد  در 
نظر  اظهار  فیس بوکش  صفحه ی  در  که  آن هایی 

می کنند، به طور ناگهانی افزایش یافته است. 
محسنی که در خانه ی خشتی ساده اش در یک اتاق 
چهارزانو  طالیی رنگ  و  سرخ  فرش  با  شده  فرش 
گلگسی  سامسونگ  همراه  تیلفون  از  است،  نشسته 
متون  روزانه ی  مطالعات  بازتاب  برای  سفیدش 
مورد  مصرع های  هم چنین  او  می کند.  استفاده  دینی 
عالقه اش از شعرهای فارسی را در فیس بوکش پست 

می کند.
محسنی که استفاده از گوشی هوشمند را از پسرس 
تیلفون  افغان ها،  از  بسیاری  مانند  و  است  آموخته 
یگانه منبع دسترسی اش به انترنت محسوب می شود، 
با  اما  است؛  سریع  مستقیم،  پیام های  به  پاسخ  در 
روش اظهار نظر )کامنت گذاشتن( آشنا نشده است. 
و  می بینم  را  پست ها  صرف  من  »اغلب  گفت:  وی 

پست های جالب را »الیک« می زنم«.
عوض، راننده ای در بامیان که حدود سی و پنج سال 
دارد و اخیرا در فیس بوک با مال »دوست شده است«، 
او را »مرد بزرگ« خواند. عوض گفت: »او می داند چه 
وقت جدی باشد و چه وقت شوخی کند و خودمانی 
غیر  در  که  جوانانی  که  است  دلیل  این  »به  باشد«. 
این صورت ممکن است چهره های مذهبی را نادیده 

بگیرند، به او رجوع می کنند«.
در کشوری که بسیاری از روحانیون انترنت را مترادف 
پورنوگرافی و گناه می دانند، این اولین باری نیست که 
چالش  به  را  محافظه کارش  هم تایان  سنت  محسنی 
رییس  محسنی  که  زمانی   ،۲00٨ سال  در  می کشد. 
شورای والیتی بامیان بود، رهبری هیأتی از رهبران 
سیاسی و مذهبی برای خوش آمدگویی به لورا بوش، 
عهده  بر  را  زمان،  آن  در  متحده  ایاالت  اول  بانوی 

بود.  والیت  این  از  رسمی  دیدار  حال  در  که  داشت 
محسنی تنها مالیی بود که با بوش دست داد و این 
اتفاق در کشوری که دکتورین اسالمی در برابر تماس 
فیزیکی زن و مردی که همسر هم نیستند، سخت گیر 

است، مشاجره خلق کرده بود.
با یک زن  محسنی گفت: »دیگر مالها گفتند، »تو 
او در آن زمان آن جا  کافر دست دادی و حتا شوهر 
نبود««؛ »اما او دستش را به سویم دراز کرده بود و 

زشت بود ردش می کردم«. 
تصویری از دست دادن محسنی با لورا بوش به سرعت 

محسنی گفت: »دیگر مالها گفتند، »تو با 
یک زن کافر دست دادی و حتا شوهر او 
در آن زمان آن جا نبود««؛ »اما او دستش 
بود  زشت  و  بود  کرده  دراز  سویم  به  را 

ردش می کردم«. 
لورا  با  محسنی  دادن  از دست  تصویری 
جالب  و  شد  انترنتی  به سرعت  بوش 
این که در عالقه ی محسنی به رسانه های 
وی  کرد.  ایجاد  جرقه ای  اجتماعی، 
یادآوری کرد: »هرکسی مرا انتقاد می کرد 
و می گفت، »ما عکس تو را در فیس بوک 
کردی««.  چه  تو  می فهمیم  ما  دیدیم، 
این  که  می فهمیدم  باید  من  »بنابراین، 

فیس بوک چیست«. 
انترنت  با فوریت  او  از آن زمان تا کنون 
کنار  آن،  در  ماندن  ناشناس  و هم چنین 
آمده است، که به افغان ها اجازه می دهد 
رایزنی  شخصی شان  مسایل  مورد  در  تا 
کرده  مطرح  علنا  که  را  مسایلی  کنند، 
جوانی  »دختران  گفت:  وی  نمی توانند. 
که پیش از این شخصا نمی توانستند در 
مسجد از من سوال های شان را بپرسند، 
که  می پرسند  را  مسایلی  من  از  اکنون 
جرأت  صورت،  این  غیر  در  می دانم 
زن  یک  کرد«.  نخواهند  را  آن  پرسیدن 
از من در مورد حقوق یک زن در  جوان 
قرارداد ازدواج مسلمانان پرسید و این که 
در  خانواده اش  چون  دارد؛  معنا  چه  این 
مرور  را  آن  صراحت  به  عروسی  مراسم 

نکرده بود«. 

به  در عالقه ی محسنی  این که  جالب  و  انترنتی شد 
وی  کرد.  ایجاد  جرقه ای  اجتماعی،  رسانه های 
یادآوری کرد: »هرکسی مرا انتقاد می کرد و می گفت، 
»ما عکس تو را در فیس بوک دیدیم، ما می فهمیم تو 
چه کردی««. »بنابراین، من باید می فهمیدم که این 

فیس بوک چیست«. 
انترنت و هم چنین  از آن زمان تا کنون او با فوریت 
ناشناس ماندن در آن، کنار آمده است، که به افغان ها 
اجازه می دهد تا در مورد مسایل شخصی شان رایزنی 
نمی توانند.  کرده  مطرح  علنا  که  را  مسایلی  کنند، 
این شخصا  از  پیش  که  جوانی  گفت: »دختران  وی 
را  سوال های شان  من  از  مسجد  در  نمی توانستند 
بپرسند، اکنون از من مسایلی را می پرسند که می دانم 
نخواهند  را  آن  پرسیدن  جرأت  این صورت،  غیر  در 
کرد«. یک زن جوان از من در مورد حقوق یک زن در 
قرارداد ازدواج مسلمانان پرسید و این که این چه معنا 
دارد؛ چون خانواده اش در مراسم عروسی به صراحت 

آن را مرور نکرده بود«. 
نتوانسته  که  است  کرده  دریافت  را  سوال هایی  او 
تاریخی  بافت  مثال،  گونه ی  به  دهد.  پاسخ  به آسانی 
تعداد دفعاتی که مریم مقدس  یا  رویدادهای خاص، 
برای  که  گفت  محسنی  است.  شده  ذکر  قرآن  در 
یافتن پاسخ این پرسش ها، او اغلب به گوگل مراجعه 
وجود  پرسش هایی  گذشته،  »در  گفت:  وی  می کند. 
یا  ساعت ها  قرآن  از  آن ها  پاسخ  یافتن  که  داشتند 
هفته ها زمان می گرفت؛ اما حاال می توانند در چیزی 

حدود یک دقیقه پاسخ داده شوند«.
رسانه های  و  همراه  تیلفون های  از  استفاده  هرچند 
اجتماعی در میان جوانان افغانستان رایج شده است، 
تکنولوژی  پذیرش  در  کشور  این  مذهبی  رهبران 
که  گفت  محسنی  داشته اند.  کمتری  سرعت  جدید 
اکثر  برای  فقیر، گوشی های هوشمند  در والیت های 
کمپیوترهای  به  آن ها  و  است  پرهزینه  بسیار  مالها 

متصل به انترنت دسترسی ندارند. 
»برای من این دیوانگی است که در قرن بیست و یکم 
هنوز رهبران مذهبی ای وجود دارند که به تکنولوژی 
در  چیزی  اگر  می کنند.  تکیه  دوم  و  اول  قرن های 
دسترس قرار داشته باشد، چرا از آن استفاده نکنی؟« 
محسنی برای آن هایی که فیس بوک و خانواده ی آن 
را غیراخالقی و فاسد می دانند، یک پاسخ ساده داد. 
استفاده  با  است: می توانید  »انترنت مثل چشمان تان 
که  چیزهایی  سمت  به  یا  ببنید  خدا  به سوی  آن  از 

شخصیت شما را نابود می کنند«.

بیامرز کارمل مارکس معتقد بود: »هر روز که می گذرد، یک شب از  خدا 
راه  از  دیگری  روز  می شود،  صبح  که  شب  هر  همین طور،  و  می رسد  راه 
می رسد. این نظام طبیعت است. هر حرکتی برای تغییر در این نظام، از نظر 
عقل مردود است«. کارمل مارکس یک شخص صادق و معتقد به خدای 
عادل بود. او همیشه خیر مردم را می خواست و از قدرت مندان متنفر بود. 
می انداخت.  تف  به سویش  می دید،  را  قدرت مند  کدام  عکس  که  هرجایی 
کارمل مارکس می گفت، قدرت مندان حتا اکسیجن را به یغما می برند و در 
یغماگری هیچ رحمی از خود نشان نمی دهند و مردم نیز باید توقع رحم از 
قدرت مندان را نداشته باشند. او بر این باور بود که »قدرت« کلمه ای است 
که صاحبان قدرت را از مردم جدا می کند. کارمل مارکس دریافته بد که 
وضع قدرت مندان حتا در زندان هم از بقیه ی مردم فرق دارد. وی باری از 
زندانی در دره ی شویچکوف موملینخوف دیدن کرده بود و در آن دیده بود 
که دو فرد قدرت مند و پولدار به جرم دزدی در آن زندان افگنده شده اند. 
این دو به دلیل داشتن ثروت انبوه و قدرت بیش تر، اتاق های شخصی، آشپز 
شخصی، انترنت و مبایل دارند، حال آن که بقیه ی زندانی ها، از بی جایی در 
راهرو های زندان می  خوابند و تلویزیون هم ندارند. می گفت، خوراکی بقیه ی 
زندانی ها با بیل توزیع می شود؛ اما از آن ها، با خود پیپسی و سبزی و رنگ و 
بوی خیلی خوب داشت. وی می گوید، هرگز تصور نمی کردم چنین تفاوتی 
را در جایی مثل زندان ببینم. اما دیدم و به این نتیجه رسیدم که ممکن 
است دولت و دولت داری، توجیه غارت گری هایی باشد که بر توده ی مردم 
تحمیل می شود.  وی بعدها برای اثبات این نظرش که دولت و دولت داری 
ممکن است توجیهی برای غارت گری باشد، کتابی نوشته بود تحت عنوان 
»نیم کاسه های کابل باند«. او از زبان یکی از محکومان زندان آورده بود که 
کابل باند، قضیه ای است که زیر کاسه اش نیم کاسه هایی وجود دارند. این 
نیم کاسه ها هرچند که مثل آفتاب روشن اند و باید محاکمه شوند، نمی شوند؛ 
چون صاحب دولت اند یا آن ها دولت دار مملکت هستند. کارمل مارکس از 
این بابت به شدت متأسف است. او معتقد است که نیم کاسه های کابل باند، 
خطرناک  اند و زرنگ. آن ها همیشه در حال ریشه دوانی اند. هر دری که 
باز شود، نیم کاسه ها در آن وارد می شوند. وی با وجودی که در این زمینه 
توضیح نمی دهد؛ اما بعدها شاید معلوم شود که دزدی های کابل باند صرفًا 
برای ساختن شهرک و خریدن ویال در دبی و سرمایه گذاری نبوده، بلکه یک 
قسمت کالن آن  که سهم آدم های هوشیار می شود، در راه رسیدن به قدرت 
و قدرت بیش تر مصرف می شود. مثاًل تصور کنید یکی از آن دزدها منم. 
من سهم خویش را می برم برای رساندن یک فقره آدم به ریاست جمهوری 
مصرف می کنم. او می رود رییس جمهور می شود. آیا وجدانش قبول می کند 
که بعد از ریاست جمهوری مرا به عنوان دزد، محاکمه و مجازات کند؟ خوب 
امروز  طبعًا که نه، دقیقًا به همین خاطر است که نیم کاسه های کابل باند، 
یادگاری می اندازند.  بود، می روند و عکس  اند. هرجا که خدا خواسته  آزاد 
کارمل مارکس می داند که مردم از قضیه ی کابل باند چه توقعی دارند؟ آن ها 
می  خواهند که تمام عامالن و دزدان به سزای اعمال خود برسند. حتا اگر 
رییس جمهور قبلی بعضی از این دزدان بی شرف را با عناوین و بهانه های 
مختلفی بخشیده باشد. مردم این نگرانی را ندارند که ممکن است یکی از 
این دزدها وزیر باشد و دیگری برادر رییس جمهور یا شوهر عمه ی رییس 
بدون  عادالنه،  مجازات  آن هم  اند،  مجازات  خواهان  فقط  مردم  اجرایی. 
مظلوم  حق  در  ظلم  از  کمتر  ظالم  بخشیدن  بخششی!  و  بذل  هیچ گونه 
نیست. هرچند هنوز ثابت نیست که چه کسانی لنگ کفش شان در دایره ی 
گفته  مارکس  کارمل  به  باند  این  اعضای  از  یکی  اما  است؛  گیر  کابل باند 
که  یکی از شرکای نازنین ما که از اول تا آخر شریک بوده، فعاًل بیرون از 
زندان است، نه تنها بیرون از زندان است، که مقام سرپرستی یک وزارت و 
مشاوریت خود ریاست جمهوری را نیز دارد. این عضو کابل باند ادعا کرده 
که اگر عدالت وجود دارد، آن سرپرست و مشاور باید گوشه ی زندان، کنار 
ما باشد، نه این که شب و روز سلیمانی داشته باشد. اما ظاهراً یا ادعای آن 
زندانی بی اساس است، یا واقعًا دولت داری راهی برای غارت دارایی هاست. 
کارمل مارکس برای این که کسی به خطا نرود، توضیح می دهد که عدالت 
اجتماعی، بزرگ ترین دارایی  است که یک جامعه می تواند داشته باشد. بناًء، 
وقتی در بررسی پرونده ی یک مشت دزد و بی وجدان، یک عده به دالیل 
عدالت  نمی گیرند،  قرار  پی گرد  تحت  اصاًل  یا  می شوند،  بخشیده  خاص 
اجتماعی به غارت می رو د و این غارت گری را هیچ کسی  جز دولت نمی کند! 
نام  به  باز  بگیرد،  به دست سارنواالن و قضات صورت  این غارت گری  اگر 
رد  بکنند و  را  این کار  از قضات  باالتر  اگر مقام های  دولت ختم می شود. 
و نشان آدم های مشخص را از پرونده پاک کنند، باز دولت است. کارمل 
مارکس راه رسیدن به عدالت را، در بیرون آوردن نیم کاسه های زیر کاسه ی 
توفیق  حکومتش  برای  عادل  خداوند  از  راستا  این  در  و  می داند  کابل باند 
مزید می خواهد. اما وجودش پر از شک است و هنوز بر این عقیده است که 
دولت و دولت داری، همیشه خوب نیست، گاهی توجیه برای غارت گری های 
دارایی یک جامعه می باشد که اگر خانواد گی باشد و بین گروه ها در گردش 

نباشد، این فرض قوتش بیش تر می شود.

خبرنگار ناراضی

نیم کاسه های کابل باند

هادی دریابی

مالی افغانی که از طریق فیس بوک به 
پرسش های مذهبی جوانان پاسخ می دهد

منبع: لس آنجلس تایمز
نویسنده: علی محمد لطیفی

برگردان: حمید مهدوی
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آقای رییس جمهور،
 شما واقعًا روزنامه می خوانید؟ 

چشم انداز همکاری روسیه با افغانستان
مسکو؛ عزم جدی با گام های محتاطانه

سالم آقای رییس جمهور!
پس از آن که رفتی و رییس جمهور شدی، در مورد شما 
بود که در  قبل  روز  دو  زیادی شنیدم. همین  چیزهای 
فیس بوک آوازه ی گرمی به راه افتاد که مطلب یکی از 
روزنامه ها را خوانده و به نویسنده ی آن زنگ زدی. آیا 
این خبر واقعیت دارد؟ یعنی شما به رغم این همه کارهای 
بزرگ دولتی، دید و بازدید بزرگان، روزنامه هم می خوانید؟

امیدوارم تا این یاداشت به پایان می رسد، چارج موبایلم 
تمام نشود؛ چون بیش تر از یک شبانه روز می شود که برق 
نداریم. نه کامپیوم چارچ دارد و نه من امکانات دیگری 

برای دسترسی به برق دارم. 
محل زندگی من در گوالیی مهتاب قلعه ی دشت برچی 
است، آقای رییس جمهور. تازه از برج برق آمدم. با تعداد 
زیادی از همسایه ها، رفته بودیم تا دلیل قطع بودن برق 
را جویا شویم. حاال بعد از سر و کله زدن با مسئول برج 
برق انچی باغبانان، به خانه رسیدم. بحث و دعوای ما با 
برقی، راه به جایی نبرد. کسی که مسئول برق محله ی 
ماست، در پاسخ به سوال ما که چرا برق نداریم، می گفت 
یک نفر ما را لت و کوب کرده است. تا او را پیدا نکنید، 

برق تان نمی آید!
من از کجا بفهمم که برقی را که و چرا زده است؟ حتا اگر 
برقی مورد لت و کوب قرار گرفته باشد، چرا برق ما قطع 

شود؟ در این میان جرم من چیست؟
و  جرأت  می خوانید،  روزنامه  شما  شنیدم  که  زمانی  از 
شهامت به خرج دادم تا شکایتم را در روزنامه بنویسم 

نشست  37مین  گذشته  هفته ی  اواخر 
مشترک المنافع  مستقل  کشورهای  نمایندگان 
 Содружество Независимых(
اصلی  بحث  برگزار شد.  در مسکو   )Государств
خروج  و  افغانستان  امنیتی  مسایل  را  نشست  این 
طور  همین  و  کشور  این  از  ناتو  نظامی  نیروهای 
که  تهدیداتی  از  جلوگیری  برای  پیش گیرانه  اقدامات 
و  مرکزی  آسیای  متوجه کشورهای  افغانستان  مرز  از 
گزارش های  اساس  بر  می داد.  تشکیل  است،  روسیه 
این  دهنده ی  تشکیل  اعضای  روسیه،  خبرگزاری های 
نشست، با پیش فرض »افزایش ناامنی افغانستان پس 
»خطرات  با  مقابله  برای  را  آمادگی شان   »۲0۱۴ از 
احتمالی« و جلوگیری از »گسترش ناامنی در منطقه« 

اعالم کردند. 
فدراسیون  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  همزمان، 
روسیه، در نشست اعضای مجمع پارلمانی سازمان پیمان 
 Организация Договора( جمعی  امنیت 
 )о коллективной безопасности
مورد  در  ارائه ی چشم انداز  و  منطقه  اوضاع  بررسی  با 
ثبات افغانستان و همین طور افغانستان پس از ۲0۱۴، 
آماده ی  افغانستان  ثبات  تأمین  برای  روسیه  که  گفت 
البته اشاره کرد  با کابل است. پوتین  هرنوع همکاری 
که »دستیابی به ثبات و امنیت کامل در افغانستان، کار 
آسانی نخواهد بود«؛ اما روسیه در هر شرایطی آماده ی 

همکاری است. 
در همین حال، هیئت ناظر از اعضای پارلمان افغانستان 
که در این نشست حضور داشتند، نیز بر تقویت روابط 
دو جانبه ی مسکو-کابل تأکید کردند و از اعالم آمادگی 
به دولت  ثبات و هرنوع همکاری  تأمین  برای  روسیه 

تا بلکه چشم شما به آن بیافتد. 
آقای رییس جمهور! شنیدم به زندان پل چرخی رفته اید. 
پای حرف های کسانی نشسته اید که سال ها کسی حرف 
آن ها را نشنید و بدون آن که سرنوشت آن ها معلوم شود، 
پشت میله های زندان زندگی را سر می کنند. می گویند بعد 
از رفتن شما به زندان پل چرخی، تمام قاضی ها هر صبح 
سر کارشان حاضر می شوند و تمام  وقت کار می کنند تا 
به پرونده های زندانی ها رسیدگی کنند. چقدر خوب به خدا. 
آقای رییس جمهور! شنیدم در ساختمان والیت کابل 
رفته اید و با شمار زیادی از زندانی ها دیدن کرده اید. حتا 
شنیدم که به زندانی ها گفته اید، اگر شما بدون عذر موجه 

متوقف شده اید، دولت باید از شما عذرخواهی کند.
نیمه های  از  یکی  در  رییس جمهور! شنیدم شما  آقای 
از  از ارگ ریاست جمهوری بیرون شده، به یکی  شب 
حوزه های امنیتی پولیس رفته اید. آوازه است که رییس 
را  ترافیک  پولیس  یک  شما  و  نبوده  کارش  سر  حوزه 

به جای او مقرر کرده اید.
شفاخانه های  از  یکی  به  شنیدم  جمهور!  رییس  آقای 
کابل رفته اید. می گویند به دلیل بی سامانی امور شفاخانه، 
رییس شفاخانه و چند مسئول دیگر شفاخانه را از کارشان 

سبک دوش کرده اید.
جناب رییس جمهور! باز هم شنیدم که در یکی از شب ها 
وارد شهر شدید و به یکی از دواخانه های کابل سر زده اید. 
مطابق به شنیدن ها، می گویند از دواخانه، دارو خریده اید؛ 
اما تاریخ دوا گذشته و شما آن را پیش چشم دوافروش، 

افغانستان، استقبال کردند. البته که روسیه تنها نخواهد 
بود. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که 
جمهوری  نُه  از  متشکل  بالروس،  و  روسیه  به شمول 
مستقل آسیای میانه است و همین طور اعضای دایمی 
 Шанхайская( سازمان همکاری های شانگهای 
در  و   )организация сотрудничества
کنار آن، نمایندگان کشورهای مستقل مشترک المنافع 
مسکو  کنار  در  کارها  و  تصمیم ها  تمام  در   ،)СНГ(
رهبری  نقش  تنها  ظاهراً  مسکو  و  بود  خواهند 

برنامه های آتی را خواهد داشت. 
روسیه در تازه ترین نشست ها با شرکای سیاسی اش، در 
حالی از ادامه و توسعه ی همکاری با دولت افغانستان 
آمادگی  اعالم  بارها  نیز  این  از  قبل  که  می دهد  خبر 
کرده و با نزدیک شدن به تاریخ خروج نیروهای ناتو 
و بخش بزرگی از نیروهای امنیتی از خاک افغانستان، 
از  جدی تر  و ظاهراً  نیز صریح تر  روسیه  و کالم  لحن 
قبل  شده است. البته می بایست چشم انداز همکاری و 
موضع روسیه در قبال افغانستان را بر مبنای نفع و ضرر 

این کشور ارزیابی کرد. 
هنوز زمان زیادی از فروپاشی آخرین دولت تحت حمایت 
روسیه در افغانستان نمی گذرد. همین طور، هنوز وقایع 
سقوط  از  پس  داخلی  جنگ های  وقوع  رویدادهای  و 
دولت تحت حمایت شوروی را کسی از یاد نبرده است 
و هنوز هم تب حساسیت ها و رویارویی های افغانستاِن 
در گرو شوروی و افغانستاِن در گرو کشورهای غربی و 
به خصوص امریکا و هم پیمانان آن، حتا از اوایل سال 
۲00۱ به این سو، نه تنها کاماًل از بین نرفته، که موِج 
جدیدی از خیزش ها، بحران ها و تغییرات و تبدالت از 
اوکراین تا سوریه و نقش نامرئی جنگ سرد، به تب این 

شکسته اید.
من صدق و کذب آن چه را برای شما نوشتم، نمی دانم. 
آیا به راستی آن چه را مردم می گویند، راست است؟ اگر 
آن چه را مردم در مورد شما و کارهای که انجام می دهید، 
رییس  چنین  یک  داشتن  از  باشد،  راست  می گویند، 

جمهور، دل شادم.
آقای رییس جمهور!

همه ساله هرگاهی که فصل سرما فرامی رسد و نیاز مردم 
شهر  در  برق  توزیع  سیستم  می گردد،  بیش تر  برق  به 
سرما  فصل  تازه  که  اکنون  اما  می شود.  بی نظم  کابل، 
و  کابل  شهر  نواحی  تمام  در  برق  توزیع  است،  رسیده 
به خصوص در غرب کابل، بی نظم تر شده است و در طول 
یک شبانه روز، همه روزه بیش تر از هشت ساعت جریان 
برق قطع می گردد و چندین بار قطع و وصل می شود. اما 
این مشکل امسال بیش تر از سال های قبل گردیده و در 
طول سال های گذشته به این اندازه توزیع برق بی نظم 
نشده بود. ریاست برشنا امسال به شهروندان گفته بود 
که شرکت ها و کسانی که قیمت برق را نپرداخته بودند، 
قرضی های شان را داده اند و وعده داده بود که مشکل 
قطع و بی نظمی در توزیع برق را امسال حل می کند. اما 
نه تنها این به این وعده عمل نگردیده است، بلکه این 

مشکل بیش تر هم شده است.
آقای رییس جمهور!

خود شما می دانید، قطع شدن چندین ساعته ی برق در 
گردد،  مردم  اذیت  باعث  می تواند  که  تنها  نه  روز،  هر 

خسارت های زیاد مالی و اقتصادی را نیز به مردم وارد 
را مختل  و مؤسسات  کاری شرکت ها  نظام  و  می آورد 
یک  شما  از  جمهور!  رییس  آقای  بنابرین،  می سازد. 
خواهش دارم، اگر زحمتی نمی شود، یک بار گوشی تیلفون 
خویش را بردارید، به رییس شرکت برشنا زنگ بزنید که 
چرا برق شهر این چنین بی نظم شده و روزانه چندین 

ساعت قطع می گردد؟ 
آقای رییس جمهور! من از تاریکی حاکم در این شهر، 
می ترسم که سرنوشت من نیز چنین سیاه نشود. من به 
برق نیاز دارم تا کتاب بخوانم و دریابم که تحول را چگونه 

در زندگی مردم ایجاد کنم. من باید برق داشته باشم و 
بنویسم که پاینده باد وحدت ملی! پس  می دانید که این 
شرکت بر من و شهروندان این سرزمین ظلم می کند. 
ما پول برق مان را منظم می پردازیم. اما برق ما را قطع 

می کنند. از مسئولین این شرکت بپرس که چرا؟
امیدوارم این نوشته در دسترس شما قرار بگیرد. پیش نهاد 
دشت  به  یک بار  دیدارهای تان،  سلسله    در  که  می کنم 
برچی بیایید. اگر خواستید به طرف دشت برچی، بیایید، 
شب هنگام بیایید  و سیاهی شب را که از دیر زمان بر سر 

زندگی باشندگان این محل افتاده، تماشا کنید.

حساسیت ها افزوده است. به هرحال، آن چه اتفاق افتاد، 
مورد بحث نیست؛ اما نکته ی مهم این است که بدانیم 
اقدامات آینده نگرانه از دورن این همه سال، برای کشور 

روسیه چه و چگونه است. 
می توان گفت که همکاری روسیه پس از سقوط طالبان 
و تشکیل دولت مؤقت و به دنبال آن، دولت انتقالی، تا 
این  ادامه ی  با  است. همزمان  داشته  ادامه  زمان حال 
همکاری ها، هرازگاهی موقف و موضع سیاسی روسیه 
در  امریکا  و  ناتو  نظامی  عملیات  ادامه ی  به  پیوند  در 
افغانستان، نیز چرخش هایی داشته است. گاهی مسکو 
نظامی  عملیات  و  فعالیت ها  بدبینانه،  و  تند  لحن  با 
امریکا و ناتو در افغانستان را مورد نقد و پرسش های 
با  تا  است  کوشیده  گاهی  است،  داده  قرار  جدی 
همکاری ناتو و امریکا، در افغانستان کار کند و گاهی 
کاماًل  موضع  یک  از  و  تنهایی  به  است  خواسته  هم 
مستقل، موقف سیاسی اش را در قبال افغانستان اعالم 
را  این تالش ها و موضع گیری ها  اگر همه ی  اما  کند؛ 
موقف  در  روسیه  که  گفت  می توان  کنیم،  جمع بندی 
که  نمی برد  بد  جهانی،  تأثیرگذار  قدرت های  از  یکی 
از  و  نباشد  بی تفاوت  افغانستان  اوضاع جاری  برابر  در 
سویی، حضور غربی ها را در کشوری که بیش از همه 
سیاسی هم  تاریخی  روابط  و  است  روسیه  به  نزدیک 

داشته اند، به سادگی و خوش بینی، قبول کند. 
شرکای  نظر  اتفاق  با  مسکو  که  است  این  واقعیت 
سیاسی خود در آسیای میانه و همین طور شرق میانه، 
است.  نگران  افغانستان  در  اوضاع  آینده ی  به  نسبت 
مسکو همواره این سوال را مطرح کرده است که چرا 
با حضور بیش تر از ده سال ناتو و امریکا، افغانستان به 
ثبات نرسیده است و همین  طور، چرا مبارزه علیه تولید 

و قاچاق مواد مخدر، نتیجه ی ملموسی در پی نداشته 
است؟ عالوه براین، یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
آن  از  میانه  آسیای  در  آن  سیاسی  شرکای  و  مسکو 
اسالم گرایان  نفوذ  تسری  و  گسترش  دارند،  هراس 
افراطی و گسترش و نفوذ فعالیت های تخریب کارانه ی 
جنگ جویان و شبه نظامیان از سوی مرزهای افغانستان 
است. اما همزمان با پایان سال جاری میالدی و ختم 
یک بار  روسیه  افغانستان،  در  آیساف  نظامی  مأموریت 
از  صریح تر  که  است  افتاده  تالش  و  تب  به  دیگر 
و حساب  دقیق  برنامه های  و  اقدامات  با طرح  و  قبل 
شده، آمادگی خود را حتا در نقش جاگزینی آیساف در 

افغانستان، اعالم کند. 
تا اکنون مسکو بخشی از همکاری های خود را برای 
افغانستان، روی کاغذ آورده است که این همکاری ها 
باقی  پروژه های  تطبیق  و  زیربناها  ساخت و ساز  شامل 
مانده از دوران اتحاد شوروی، فراهم سازی بورسیه های 
تحصیلی و تربیه ی کادرهای نظامی و ملکی افغانستان، 
طور  همین  و  تجاری  و  اقتصادی  روابط  گسترش 
و  تولید  و  تروریسم  علیه  مبارزه  منظور  به  طرح هایی 
قاچاق مواد مخدر است. اما مقام های کرملین به خوبی 
اقدامات  درک کرده اند که رهبری تمام همکاری ها و 
مشترک با جمهوری های آسیای میانه در قبال مسایل 

افغانستان را خود بر عهده گیرد. 
در چندین نشست  و کنفرانس  مهمی که میان سران 
و  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  و  شانگهای  اعضای 
همین طور کشورهای مستقل مشترک المنافع صورت 
تردید  و  با شک  اعضا  سایر  روسیه،  جز  است،  گرفته 
جوانب دخالت ها در امور افغانستان را بررسی کرده اند. 

از  یکی  آباُیف،  ِچرِمُنویچ  لئون  ارتباط،  همین  در 

کارشناسان روس و یکی از شرکت کنندگان کنفرانس 
احتمالی  سناریوی  و   ۲0۱۴ از  پس  »افغانستان  مهم 
سازمان  اعضای  موضع  منطقه«،  کشورهای  برای 
شرح  چنین  ناامیدی  با  را  شانگهای  همکاری های 
می دهد: »هند در رابطه با این نظر مسکو که »وقتی 
امریکا و ناتو در افغانستان از نفس بیافتند، ما- روسیه، 
هند و چین- کار را در دست خواهیم گرفت«، اعالن 
نخواهیم  آن کشور  به  هیچ شرایطی  در  »ما  که  کرد 
رفت. چین در این رابطه گفت: »اگر هم آن جا برویم، 
مطابق مصوبه ی سازمان ملل خواهیم رفت.« این هم 

تمام ماجرای سازمان همکاری های شانگهای.« 
مسکو  واقعی  نقش  است،  مسلم  آن چه  حال،  هر  در 
این  سیاسی  حضور  چشم انداز  می تواند  که  است 
کشور را در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان پیشرو، 
معین و مشخص کند. البته ظاهر مسئله نیز می گوید 
وعده های  قبال  در  مثبت  واکنش  جز  افغان ها  که 
به  این  نداده اند.  نشان  را  بدبینانه ای  واکنش  روسیه، 
با  را  خود  روابط  که  بود  خواهد  باثبات  افغانستان  نفع 
تمام کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای تأثیرگذار 
منطقه و از جمله روسیه و چین، گسترش دهد. گذشته 
از این که دولت وحدت ملی در تطبیق برنامه هایش، تا 
چه اندازه موفق خواهد بود، اما خطرات زیادی- بدتر 
از گذشته- افغانستان را تهدید می کنند. برای مقابله با 
نفوذ جریان های افراطی اسالمی، نظیر داعش و همین 
با  مقابله  برای  و  دیگر،  افراط گرای  گروه های  طور 
هرنوع خطرات احتمالی در خصوص امنیت ملی کشور، 
دولت جدید نیازمند همکاری جدی کشورهای روسیه 
و چین و کل کشورهای حوزه ی آسیای میانه و شرق 

میانه است.

همایون امید

مهدی زرتشت/ پژوهشگر حوزه ی سیاست های روسیه در افغانستان
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

چهار  شنبه21 عقرب، 1393سال سوم شماره 707  

چرا جلسات سری؟
 ترس از نفوذی های ایران و پاکستان؟ 

مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه این مجلس، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت 
ملی و ضرار احمد عثمانی، سرپرست وزارت خارجه ی کشور را برای ارائه ی معلومات 
در مورد موافقت نامه  های امنیتی با امریکا و ناتو، فراخواند. عبدالرووف ابراهیمی، رییس 
مجلس در آغاز نشست گفت که حکومت خواسته تا بحث روی موافقت نامه های امنیتی 
مقام  دو  مشترک  مجلس  بودن  سری  برای  حکومت  درخواست  شود.  برگزار  سری 
بلند پایه ی حکومتی و ملجس از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته شد و جلسه سری 

برگزار شد.
میان  و دفاعی  امنیتی  توافق نامه ی  برگزار شد که متن  این جلسه در حالی محرمانه 
ایالت متحده ی امریکا و افغانستان قبالً  توسط رسانه ها منتشر شده و از بند بند متن این 
قرارداد رسانه ها برای مردم اطالع رسانی کرده اند. اما اکنون پرسش اصلی این است: با 
وجود این که متن توافق نامه توسط نمایندگان مردم در جرگه ی مشورتی خوانده شده و 
توسط رسانه ها منتشر شده و هم اکنون نسخه های انترنتی آن در حوزه ی آنالین وجود 
توافق نامه  این  مورد  در  درخواست می دهد که جلسه ی گفت وگو  دارند، چرا  حکومت 

سری باشد؟ 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور و سرپرست وزارت خارجه هیچ کدام در مورد این که 
چرا جلسه باید سری برگزار شود،  چیزی نگفته اند. نمایندگان مجلس و رییس مجلس 
نیز دیروز در این مورد سکوت کردند و پذیرفتند که جلسه به گونه ی سری ادامه یابد. 
از این رو، در مورد این که چرا این جلسه سری برگزار شد،  یک دلیل بزرگ وجود دارد: 

ترس از مخالفت شماری از نمایندگان مجلس با توافق نامه ی امنیتی با امریکا.
میان  مشترک  کار  محورهای  جنجالی ترین  از  یکی  امریکا  با  امنیتی  توافق نامه ی 
حامد  ورزیدن  ابا  کرزی،   جمهوری  ریاست  دوران  در  است.  بوده  امریکا  و  افغانستان 
اوجش  به  را  امریکایی  مقام های  و  او  میان  تنش  توافق نامه،  این  امضای  از  کرزی 
رساند و حامد کرزی به بزرگ ترین مخالف امضای این توافق نامه تبدیل شد. هرچند 
که حامد کرزی امضا و امضا نکردن این توافق نامه را منوط به اراده ی مردم که توسط 
»لویه جرگه ی مشورتی« اعمال می شد،  کرده بود؛  اما در پایان کار و پس از تصویب 
متن توافق نامه توسط لویه جرگه ی مشورتی، حامد کرزی از امضای آن خودداری کرد 
و سرباز زدن او از تصمیم مردم و ایستادن علیه این توافق نامه، جنجال هایی را میان 

بزرگان سیاسی و قومی در افغانستان نیز ایجاد کرد. 
اما با این وجود،  حامد کرزی تنها مخالف امضای این توافق نامه نبود. دلیل مخالفت 
با این توافق نامه، بیش تر تصفیه حساب های شخصی و امتیازگیری های  حامد کرزی 
سیاسی بود تا مخالفت سیاسی و دستوری و ایدیولوژیک. اما در کنار کرزی شماری از 
افغان ها نیز امضای این توافق نامه را به نفع افغانستان نمی دانستند. نماینده  ی این نوع 
استدالل را عمدتًا  می توان در میان توده ی مردم در روستاهای کشور نام برد. این طیف 
بیش تر به دالیل مذهبی و دینی یا بر اثر تجارب کار مشترک با امریکایی ها مخالف 
امضای این توافق نامه بودند. بیرون از حلقه ی قدرت مندان سرشناس و مردم عادی، 
گروه های ذی نفع دیگری نیز بودند که علیه امضای این توافق نامه تظاهرات کردند و 
از  این دسته  نمایندگان  ایران،  و  پاکستان  به  وابسته  افراطی  زدند. جریان های  حرف 
مخالفان امضای توافق نامه بودند. این گروه از مخالفان توافق نامه ی امنیتی، ترکیبی از 
مالهای افراطی،  عوامل فرهنگی ایران و پاکستان و تندروان دینی بودند که با هدایت 
شماری از سفارت خانه های مقیم کابل و گروه های افراطی استخباراتی و دینی بیرون از 

افغانستان علم مخالفت علیه این توافق نامه را بلند کرده بودند. 
هرچند که در میان میلیون ها طرف دار امضای این توافق نامه،  مخالفان این توافق نامه 
انگشت شمار و غیرمحسوس بودند؛ اما آن ها علنًا شعار مرگ بر امریکا را سر می دادند و 
امضای توافق نامه را ذلت افغانستان تلقی می کردند. اکنون با توجه به الیه های گوناگون 
مخالفان توافق نامه ی امنیتی،  احتمال قوی این است که مخالفان دسته سوم »عوامل 
بنیادگرایی  شبکه های  و  آی اس آی  نفوذی های  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
توافق نامه  این  روی  پارلمان  بودن جلسات گفت وگوی  اصلی سری  دلیل  پاکستان«، 

باشد.
در شرایطی که متن کامل توافق نامه ی امنیتی در دسترس مردم است و رسانه ها آن 
را کالبدشکافی کرده اند،  منطقی نیست بپذیریم که بحث روی ماده های این توافق نامه 
از جانب دیگر، مجلس نمایندگان و حکومت  منجر به سری شدن جلسه شده است. 
افغانستان حق ندارند که بر ماده های کنونی این توافق نامه اضافاتی را اعمال کنند و 
بحث های جدی تر از آن چه که تا کنون در متن این توافق نامه درج شده  است  را اضافه 
کنند. لذا نمی شود گفت که دلیل اعمال سانسور بر جلسات مجلس نمایندگان، بحث 

روی متن این توافق نامه باشد.
ارتباط  مورد  در  گمانه زنی هایی  که  مجلس  وکالی  از  شماری  مخالفت  از  ترس 
دلیل  دارد،  پاکستان وجود  ایران و سفارت  رایزنی جمهوری اسالمی  با  تنگاتنگ شان 
اصلی محرمانه بودن جلسه ی پارلمان است. حکومت افغانستان پندارش این است که 
حضور مالهای بنیادگرا در مجلس و مجاهدین افراطی موجود در مجلس،  ممکن است 
این رو، تالش  از  را گسترده تر و وسیع تر کند.  توافق نامه  این  امضای  مخالفت ها علیه 
می کند که گفت وگو روی این توافق نامه به گونه ی سری در همان مجلس خاتمه یابد 

و پرسش ها و پاسخ ها در مورد آن به رسانه ها درز نکند.
توافق نامه ی  امضای  افغانستان خواهان  قاطع مردم  اکثریت  این است که  اما حقیقت 
توافق نامه صورت  این  مورد  در  اندکی که  اندک  و مخالفت های  اند  امریکا  با  امنیتی 
از  شماری  این که  مگر  بگیرند.  را  توافق نامه  این  تصویب  جلو  نمی توانند  می گیرند،  
کشورهای همسایه در پی خریداری آرای نمایندگان مجلس برآیند و مبالغ هنگفتی را 
برای کسب رای منفی نمایندگان مصرف کنند. لذا گزینه ی بهتر این بود که جلسات 
برگزار  امنیتی، سری  توافق نامه ی  ارشد حکومت روی  نمایندگان و مقام های  مجلس 
نمی شد و مردم باید می دانستند که پشت درهای بسته ی مجلس در مورد این توافق نامه 

چه می گذرد؟

ترس از مخالفت شماری از وکالی مجلس که 
گمانه زنی هایی در مورد ارتباط تنگاتنگ شان با رایزنی 
جمهوری اسالمی ایران و سفارت پاکستان وجود دارد، 
دلیل اصلی محرمانه بودن جلسه ی پارلمان است. حکومت 
افغانستان پندارش این است که حضور مالهای بنیادگرا 
در مجلس و مجاهدین افراطی موجود در مجلس،  ممکن 
است مخالفت ها علیه امضای این توافق نامه را گسترده تر و 
وسیع تر کند. از این رو، تالش می کند که گفت وگو روی این 
توافق نامه به گونه ی سری در همان مجلس خاتمه یابد و 
پرسش ها و پاسخ ها در مورد آن به رسانه ها درز نکند.

یادداشت های سخیداد هاتف

جلسه با قرائت احادیثی چند از منابع موثق دینی آغاز گردید 
و رییس جمهور از وزیرانی که تشریف آوردند، تشکر کرد و 

از آنان خواست که گزارش بدهند.
به  بودند، رو  لبانش خشکیده  از وزیران در حالی که  یکی 

رییس جمهور گفت:
به  من  است.  فقط هشت صد سیر چوب سوخت  من  »از 
خودشان  آن ها  اما  نکشند.  تکلیف  که  بودم  گفته  برادران 
لطف کردند و موتر کرایه کردند و چوب ها را آوردند پیش 

حویلی ما«.
وزیری دیگر نیز با تأکید بر همت بلند هم وطنان و تقدیر از 

ایثار و فداکاری شان گفت:
مردم  برای  را  گزینه ها  تمام  ما  جمهور،  رییس  »جناب 
اما بر وجدان خود  زحمت کش و غیور خود توضیح دادیم. 
ما گران آمد که در این فصل زیبای خزانی، آن چه را خود 
تعدادی  من  برای  کنیم.  تحمیل  نیز  مردم  بر  می پسندیم، 
نمی توانستم  بودند، در حدود 6٨ راس. من  آورده  گوسفند 
نگه   را  تای شان  نگه دارم. هشت  کابل  در  را  آن ها  همه ی 

داشتم و شصت تای دیگرشان را به والیت فرستادم«.
یکی دیگر از وزرا شکایت داشت که برای او که در خارج از 
وطن زندگی می کند، بسیار سخت است که در کابل از لطف 

مردم به نحو احسن پذیرایی کند. وی گفت:
سخت  خیلی  من  برای  انصافا  ولی  بگیرم،  مجبورم  »من 
انتقال  را که دریافت می کنم، به خارج  است که چیزهایی 
بدهم. همین سه روز پیش یکی از برادران باشنده ی غزنی 
زرد  روغن  سیر   ۱٨ قبلش  روز  بود.  آورده  قروت  سیر   ۴٥
از بدخشان دریافت کردیم. برای من مشکل است که ۴٥ 
سیر قروت را به لندن ببرم. در ضمن، خارجی ها نفهم اند 
برای شان  هرچه  است.  مخدر  مواد  قروت  می کنند  فکر  و 
توضیح بدهی که این یک نوع دوغ خشک شده می باشد، 

نمی فهمند«.
رییس جمهور پس از استماع سخنان وزرا گفت:

شما  است.  کمتر  دردسرش  نقد  باشیم.  نقدپذیر  باید  »ما 
می توانید نقد را به آسانی انتقال بدهید و از امنیتش هم تا حد 
زیادی مطمئن باشید. دیگر آن دوره گذشته که آدم قروت و 
روغن زرد و گوسفند و چوب سوخت دریافت کند و هم خود 
و هم مردم بی چاره را به دردسر بیندازید. نظر من این است 
که دوستان از این پس فقط نقد بپذیرند و از قبول کردن 
اجناس خودداری بورزند. ما باید سیستم را مدرنیزه کنیم و 
از وضعیت قبیله ای بیرون بیاییم. خود من کامال نقدپذیرم. 

حتا ده دالر را هم بر یک سیر قروت ترجیح می دهم«.

به سوی 
مدرنیزاسیون 

رحمت اهلل ارشاد
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سالمت تان  به  چقدر  خانم  یک  عنوان  به   شما 
چک اپ های  با  می دانید  آیا  می دهید؟  اهمیت 
از  بسیاری  بروز  جلو   می توانید  به موقع،  پزشکی 
بیماری ها را بگیرید، یا با تشخیص به موقع، مانع از 

عوارض ناشی از آن ها شوید؟
شنیدن  با  که  هستید  افرادی  جزو  هم  شما  شاید 
فرامی گیرد  را  وجودتان  تمام  ترس  سرطان،  نام 
با  اما  می دانید؛  درمانی  غیرقابل  بیماری  را  آن  و 
موضوع  این  امروز  پزشکی،  پیشرفت های  وجود 
چندان واقعیت ندارد و درصد باالیی از سرطان ها به 
کمک راه های درمانی کوتاه مدت و بلندمدت، درمان 
که  دارند  وجود  هم  آزمایش هایی  البته  می شوند. 
خانم ها می توانند با آن ها بسیاری از انواع سرطان را 
زودتر تشخیص بدهند و روند درمانی را هم سریع تر 

شروع کنند، تا احتمال بهبود بیش تر شود.
خانم ها  بین  سرطان  شایع ترین  پستان  سرطان 
این  به  نیز  آقایان  گاهی  گرچه  می شود.  محسوب 
به  مبتال  آقایان  تعداد  اما  می شوند؛  مبتال  سرطان 
این بیماری تقریبا یک صدم خانم هاست. در بعضی 
که  دارند  وجود  مستعد  کننده ای  عوامل  خانم ها 
احتمال ابتال به این بیماری را افزایش می دهند و از 
بین آن ها می توان به وجود سابقه ی سرطان پستان 
)مادر،  فرد  اول  درجه  بستگان  به ویژه  بستگان،  در 
از سن  و...(، کم تحرکی و چاقی پس  خواهر، عمه 
یائسگی، مصرف چربی زیاد، افزایش سن، سابقه ی 
سرطان سینه و عود مجدد بیماری، یائسگی دیررس 
)بعد از ۵۵ سالگی(، بچه دار نشدن یا حتا تولد اولین 
فرزند بعد از ۳۰ سالگی اشاره کرد. البته خانم ها نباید 
باید  سالگی   ۲۵ از  بلکه  باشند،  عالیم  این  منتظر 
بین  و  شوند  معاینه  پزشک  از سوی  یک بار  سالی 
۴۰ تا ۵۰ سالگی باید هردو سال یک بار و از ۵۰ تا 
۷۰ سالگی به صورت ساالنه ماموگرافی پستان انجام 
دهند؛ اما خانم هایی که عوامل مستعد  کننده، مانند 
سابقه ی خانوادگی و سرطان پستان در سنین پایین 
در آن ها وجود داشته باشند، باید ماموگرافی را تحت 
نظر پزشک از سنین پایین تر شروع کنند. هم چنین 
مراجعه به پزشک ربطی به این که خانم متأهل یا 
مجرد است، ندارد و گاهی توده ها در خانم های مجرد 

هم دیده می شود.
پاپ اسمیر، علیه سرطان رحم

پاپ اسمیر آزمایش نمونه های سلولی برداشته شده 
آزمون  این  خانم هاست.  در  رحم  گردن  قسمت  از 
بهترین روش برای شناسایی عوارض پیش سرطانی 
سرطان  به  که  است  کوچکی  تومورهای  مخفی  و 
گردن رحم منتهی می شوند. این در حالی است که 
اگر سرطان گردن رحم زود شناسایی شود، می توان 
خانم های  همه ی  کلی،  به طور  کرد.  درمان  را  آن 
اسمیر  پاپ  آزمون  برای  یک بار،  سالی  باید  متأهل 
این  انجام  اما  کنند؛  مراجعه  زنان  متخصص  به 
آزمون برای دختران مجرد ضرورتی ندارد. از طرفی، 
خانم هایی که سه سال مداوم نتیجه ی آزمایش شان 
را هر  با نظر پزشک ، تست  باشد، می توانند  منفی 
سه سال یک بار انجام دهند؛ اما افرادی که به زگیل 
و عفونت مبتال شده اند، بیش از بقیه مستعد ابتال 
به سرطان دهانه ی رحم هستند و باید با فاصله ی 
زمانی کمتری آزمون پاپ اسمیر را انجام بدهند. در 
این بین بهترین زمان انجام این آزمون، بعد از اتمام 
قاعدگی، یعنی حدود روز ۱۲ یا ۱۳ سیکل قاعدگی 
و  بیش تر  رحم  دهانه ی  مخاط  ضخامت  که  است 

برداشت  قابل  اسمیر  پاپ  در  بیش تری  سلول های 
خود  پزشک  با  آزمون  انجام  از  قبل  بنابراین،  اند. 
مشورت کنید تا از شرایط آن مطلع شوید؛ به عنوان 
مثال، باید بدانید تا ۴۸ ساعت قبل از آزمایش پاپ 

اسمیر، نمی توانید رابطه ی زناشویی داشته باشید.
تست تشخیص عفونت های رحمی

و  رحمی  عفونت های  دچار  و  کرده اید  ازدواج  اگر 
باید به طور منظم به پزشک مراجعه  واژن هستید، 
برطرف  بیماری تان  دارویی  درمان های  با  تا  کنید 
برطرف  و  بهبود  از  اطمینان  برای  هم چنین  شود. 
مراجعه  معاینه  برای  منظم  به طور  عفونت،  شدن 
اما  نکرده اید؛  ازدواج  که  هستید  خانمی  اگر  کنید. 
برای  باید  هم  باز  شده اید،  زنانه  عفونت های  دچار 
رفع مشکل و اطمینان از بهبود، تحت  نظر پزشک 
باشید. عفونت های مکرر نیز در صورت بی توجهی 

می توانند زمینه ساز برخی انواع سرطان باشند.
همه چیز در باره ی بیماری خاموش

در  کلسیم  شدن  ذخیره  متخصصان،  گفته ی  به 
استخوان قبل از تولد آغاز می شود و تا ۳۰ سالگی 
فرد  هر  استخوان  توده ی  که  به طوری  دارد؛  ادامه 
میزان  بیش ترین  به  سالگی   ۳۵ تا   ۳۰ در  معموال 
توده ی  کاهش  سن  این  از  پس  و  می رسد  خود 
استخوانی به صورت یک روند طبیعی آغاز می شود و 
به طور کلی، ۳۰ درصد خانم هایی که به ۷۵ سالگی 
می رسند، دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان 
تراکم  آزمون سنجش  به کمک  البته  خواهند شد. 
استخوان یا دانسیتومتری استخوان، می توان سفتی 
و سختی و درجه ی محکم بودن استخوان های بدن 
متفاوتی  راه های  آن  انجام  برای  که  کرد  تعیین  را 
از  استفاده  آن،  روش  رایج ترین  ولی  دارند؛  وجود 
 DEXA است که از اشعه ی ایکس برای سنجش 
همه ی  برای  و  می کند  استفاده  استخوان  تراکم 
خانم ها از ۶۰ سال و برای آقایان از ۷۰ سالگی برای 
تشخیص زودهنگام و درمان به موقع پوکی استخوان 
برای  می شود.  توصیه  آن  پیشرفت  از  جلوگیری  و 
افرادی که سابقه ی شکستگی یا سابقه ی خانوادگی 
 ۴۵ تا  از ۴۰  باید  تست  این  دارند،  استخوان  پوکی 

سالگی و به صورت ساالنه انجام شود.
افسردگی علیه خانم ها

آقایان دچار  از  بر اساس بررسی ها، خانم ها بیش تر 
افسردگی می شوند. گاهی تغییرات هورمونی، به ویژه 
یائسگی،  دوران  در  و  زایمان  و  حاملگی  از  بعد 
می تواند شروعی برای افسردگی باشد. یادتان باشد، 
است،  مهم  شما  جسمی  سالمت  که  همان طور 
پس  دارد.  زیادی  اهمیت  هم  شما  روان  سالمت 
استرس ها  و  و هم چشمی ها  از چشم  حتی االمکان 
دوری کنید، به باشگاه ورزشی بروید یا حداقل روزی 
نیم ساعت در هوای آزاد پیاده روی کنید و با خانواده 
داشته  آمد  و  رفت  دارید،  دوست شان  که  افرادی  و 
باشید. در صورتی که دچار مشکل شدید، از آن هایی 
که مورد اعتمادتان هستند، مشورت بگیرید، اصول 
بیش تر  هم  اگر  و  بگیرید  یاد  را  بحران  مدیریت 
اوقات احساس غمگینی و افسردگی دارید، حتما با 

روان پزشک مشورت کنید.
تهدیدی به نام دیابت

انگلیسی،  محققان  اخیر  پژوهش های  اساس  بر 
نوع  دیابت  به  ابتال  آقایان مستعد  از  بیش  خانم ها 
تغذیه ی  و  چاقی  بی تحرکی،  چند  هر  هستند.  دو 
دیابت  بروز  عوامل  مهم ترین  جمله ی  از  نامناسب 

ناشتا می توان  قند خون  آزمایش  با  اما  اند؛  دو  نوع 
در مراحل اولیه، این بیماری شایع را تشخیص داد 
و  کلیوی  عوارض چشمی،  از  بیماری  کنترول  با  و 
تشخیص  آزمایش  کرد.  پیش گیری  قلبی-عروقی 
خون  قند  اندازه گیری  شامل  دو  نوع  دیابت  زودرس 
پس از هشت ساعت ناشتایی است. میزان طبیعی 
این آزمایش، کمتر از ۱۱۰ میلی گرام در دیسی لیتر 
و میزان قند خون طبیعی دو ساعت پس از صرف 
آمده  به دست  اگر عدد  است.  از ۱۴۰  نیز کمتر  غذا 
بیش تر از این مقادیر باشد، فرد در آستانه ی ابتال به 
بیماری دیابت قرار دارد و باید تحت نظر متخصص 
غدد قرار بگیرد. از طرفی، همه ی افراد سالم باالی 
۴۵ سال بدون سابقه ی خانوادگی دیابت الزم است، 
اندازه گیری   را  خون شان  قند  یک بار،  ماه  شش  هر 
کنند و آن هایی که در معرض خطر بیش تر ابتال به 
دیابت هستند، مثال افراد دارای اضافه وزن یا افرادی 
با سابقه ی ژنتیک، بعد از ۲۵ سالگی باید هر سه ماه 
یک بار، به آزمایشگاه مراجعه کنند و با یک آزمایش 

خون ساده چک اپ شوند.
آزمون فشار خون

شما  قلب  که  خونی  میزان  اساس  بر  خون  فشار 
پمپ می کند و مقاومتی که شریان های شما در برابر 
آن نشان می دهد، اندازه گیری می شود. در این بین، 
هرچه قلب شما بخواهد خون بیش تری پمپ کند و 
شریان های شما هم تنگ تر باشد، قلب برای پمپ 
انجام  بیش تری  کار  باید  میزان خون  همان  کردن 
دهد و هرچه باال بودن فشار خون دیرتر تشخیص 
مغزی،  سکته ی  قلبی،  حمله ی  خطر  شود،  داده 
افزایش  هم  کلیوی  آسیب های  و  قلبی  نارسایی 
و  بالغ  فرد  یک  خون  فشار  کلی،  به طور  می یابد. 
سالم در صورتی به عنوان فشار خون باال تخمین 
زده می شود که فشار خون باال، باالی ۱۴۰ و فشار 
خون پایین، باالی ۹۰ میلی متر جیوه باشد. اگر فشار 
باال بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ یا فشار خون پایین بین ۸۵ تا 
۹۰ میلی متر جیوه باشد، فشار خون، »مرزی« تلقی 
می شود. بنابراین، خانم ها بعد از ۴۰ سالگی باید هردو 
مرزی  حد  خون  فشار  که  آن هایی  و  یک بار،  سال 
دارند، هرسه تا شش ماه یک بار، فشار خون شان را 

اندازه بگیرند.
آزمون چربی خون

و   )LDL( بد  کلسترول  بودن  باال  بدانید،  باید 
تری گلیسیرید )TG( و پایین بودن کلسترول خوب 
)HDL( خطر ایجاد تصلب شرایین و بروز سکته 
افراد باالی ۳۰  افزایش می دهد. به همین دلیل،  را 
سال، اگر کلسترول LDL آن ها کمتر از ۱۳۰ باشد، 
هر پنج سال یک بار، و اگر کلسترول  LDL شان 
بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ )در حد مرزی( باشد، باید هریک تا 
انجام دهند؛  آزمایش چربی خون  سه سال یک بار، 
قلبی  مشکالت  به  مبتال  فرد،  که  صورتی  در  اما 
پرچربی  و  ناسالم  غذایی  الگوی  از  و  باشد  عروقی 
پیروی کند، این آزمایش هر شش ماه یک بار، باید 
پوستی،  سرطان های  تشخیص  برای  شود.  تکرار 
جامعه ی  است.  الزم  بدن  پوست  کامل  معاینه ی 
سرطان امریکا توصیه می کند، بین سنین ۲۰ تا ۴۰ 
سالگی، هر سه سال یک بار و پس از ۴۰ سالگی هر 
بررسی  با  تا  انجام شود  معاینه ی پوست  باید  سال 
وضع سالمت آن و در صورت بروز مشکل، بیماری 
در مراحل اولیه تشخیص داده شود و بالفاصله فرد 

تحت درمان قرار بگیرد. )برترین ها(
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بگو مگو از

دو  و  آی تی  به مسئول  اشاره  با  دادگاه  در  فیروزی  خلیل 
تن دیگر از کارمندان پایین رتبه ی کابل بانک که از سوی 
و  بود  بانک شخصی  گفت:  اند،  متهم  فساد  به  دادستانی 
هر  نداشتند.  اجرایی  بودند. صالحیت  ما  کارمندان  این ها 

کاری کرده اند، به دستور ما کرده اند.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این دادگاه باید حاجی حسین، برادر مارشال 
فهیم می بود، باید داوی، رییس داوی گروپ می بود. باید زاخیلوال می بود و باید محمود 

کرزی می بود.
به صورت  رسانه ها  از سوی  افغانستان  مالی  فساد  پرونده ی  بزرگ ترین  متهمان  دادگاه 
زنده پخش می شود. این دادگاه، آزمون بزرگی برای دولت جدید است. خلیل فیروزی و 
شیرخان فرنود به جرم شان معترف اند. آن ها قبول دارند که پولی را برداشته اند، باید پس 
بدهند و بخشی از آن را داده اند. اما پیوسته می گویند، کسانی از مقام های دولتی هم دست 
و هم داستان آن ها بوده اند. آن ها نیز حداقل باید به دادگاه بیایند و مثل دیگر متهمان به 

سواالت قاضی و دادستان جواب دهند.
متهمان کنونی همه توسط دولت قبلی، متهم و شماری هم بازداشت شدند.

آیا دولت جدید، متهمان دیگر را می تواند به دادگاه بکشاند؟
به نظر می رسد که هرچه ماجرای دادگاه کابل بانک  طوالنی تر شود، دولت و شخص 
رییس جمهور غنی، جدی تر در معرض این خواست شهروندان قرار می گیرد، که متهمان 
دیگر، از جمله مشاور اقتصادی او، باید به دادگاه بیایند و مثل دیگر متهمان در معرض 

رسانه ها به سواالت قاضی و دادستان جواب دهند.
نام برده شدن از او در دادگاه، خواهی نخواهی او را در مظان اتهام قرار داده است.

به یاد  دادگاه  این  از  افغان ها  ناحق تصویری که در ذهن  یا  نیافتد، حق  اتفاق  این  اگر 
خواهد ماند، مجازات یک »آی تی« و دادگاهی نشدن مقام های دولتی است.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  بی سابقه ی  اقدام 
دولت وحدت ملی

در  بوده  نوشته  مقاله ای  روزنامه نگار،  امیری،  یما  جمشید 
به  مقاله  این  در  دولتی.  ادارات  فساد  و  ناکارآمدی  باره ی 

ناکارآمدی ریاست ثبت و احوال نفوس اشاره کرده بود .
محمد اشرف غنی برای نشر این مقاله به روزنامه ی ماندگار تماس تیلفونی می گیرد و 
می گوید، مقاله را خوانده است و به رییس این اداره گفته است، یک هفته وقت دارد تا 

این اداره را کارآمد کند، در غیر آن باید استعفا بدهد.
در ضمن، محمد اشرف غنی از روزنامه نگاران می خواهد که فساد و ناکارآمدی را افشا 
کنند. این کار محمد اشرف غنی، اقدام خیلی مناسب و بجا، حتا در تاریخ حکومت داری 

افغانستان بی سابقه است. کاش کرزی در این سیزده سال، سیزده مقاله می خواند...

سرعِت عمِل محمد اشرف غنی در انتصاب عمر زاخیلوال 
مالیه،  وزارت  سرپرست  و  اقتصادی  مشاور  عنوان  به 
که  حالی  در  او  نیست.  بانک  کابل  قضیه ی  با  بی ارتباط 
برای تمامی مقامات بلند پایه ی مرکزی و محلی حکِم کلی 
صادر کرد، اما زاخیلوال را ویژه در نظر گرفت. مشخص است که نُه صد میلیون دالر 
پوِل به یغما رفته ی کابل بانک به تنهایی کاِر دو مدیِر این بانک نیست، هرچند باید 

پاسخ گو باشند.
نباید به اظهار نظر ها و دفاعیات رسانه ای زاخیلوال اکتفا کرد، باید در ُپشِت میِز محاکمه 
کشانده شود و پاسخ گوید. بازخواست او، می تواند سِر نخ های زیادی را به دست دهد، 

البته اگر اراده ای وجود داشته باشد.
تا  می خواهد  تعهد  و  دقت  شده اند،  دزدیده  ماهرانه  به صورت  پول ها  که  می شود  دیده 
بانک، برای اشرف غنی به  این ماجرا را پی گیری کنند. دوسیه ی کابل  رگه های دراِز 
منزله ی حیثیت او مبدل شده است. اگر برای خودش حیثیتی قایل است، پس با جدیدت 

تمام از هر دست اندر کاِر این پرونده بازخواست نماید. چیزی که بعید به نظر می رسد.

دوباره شب، دوباره کاغذ و قلم دوباره...
کتاب نه، کاغذ نه، قلم هم نبود؛ تا امشب هیچ چه 
محتوای  تمام  روز مرگی  شدم.  کور  تمام عیار  نبود. 
را  کاغذ  دوباره  وقتی  امشب  است.  شده  من  زندگی 
برداشتم تا به دیوار میخ زنم، دیوارهای چشم من لرزیدند. فرصتی فراهم شد 
تا دوباره یاد »سال های پار« بیفتم. سال هایی که در بطن »هیچ« و اما به فردا 
می دیدم. فردایی که دور است، خم و پیچ ها دارد. فردایی که شاید هست و شاید 
هم نیست. شاید هیچ نیست. اما می شود به آن اندیشید. دوباره لحظاتی از شب 
را با تمام دشواری هایش می شود »زنده« نگه داشت. می شود لحظاتی از شب را 
چشم به چشم کاغذ های بی روح دوخت. و هنوز می شود، تمرین کرد؛ برای رفتن.

Daoud Naji

یعقوب یسنا

Sayed Baqer Mohseni

Ehsan Shayegan 









زندگی شاهانه در زندان!
امروز در دادگاه تجدید نظر متهمان پرونده ی کابل بانک 
بودم. از صبح تا یک و نیم ساعت پیش. برای من جالب تر 
از همه، صحبت خصوصی ای بود که با یکی از محافظان 
زندان پل چرخی کابل داشتیم. او گفت، دو متهم اصلی پرونده ی کابل بانک، شیرخان 
فرنود و خلیل اهلل فیروزی، در زندان نیز زندگی شاهانه دارند: دو نفر در یک اتاق زندگی 

می کنند، آشپز شخصی دارند، به تمام وسایل ارتباطی دسترسی دارند و...
این در حالی است که در چند هفته ی اخیر، در گزارش ها به نقل از مسئوالن زندان و 
زندانیان، گفته می شد، این زندان با کمبود جای مواجه است و تعدادی از زندانیان در 

راهروهای زندان می خوابند.

Besmillah Mohabbatایمنی در برابر بیماری های زنانه
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کرايف: بالوتلي
 درست تربيت نشده است

کونته: بالوتلي
 بايد پاسخ اعتمادم را بدهد

یوهان کرایف، اسطوره ی باشگاه بارسلونا، معتقد است عملکرد 
ضعیف ماریو بالوتلي در لیورپول، به دلیل ترتیب ضعیف این 
بازیکن است. بالوتلی در تابستان گذشته با انتقالی ۲۰ میلیون 
یورویی از میالن به لیورپول پیوست؛ اما تاکنون نتوانست در 
لیگ برتر برای تیمش گول زنی کند. او تنها دو گول برای سرخ ها 
به ثمر رساند که اولی برابر لودوگورتس در چمپیونزلیگ و دیگری 

برابر سوانسی در جام اتحادیه بود. 
نمایش های ضعیف بالوتلی، انتقادهای زیادی را به همراه داشت 
و بسیاری حتا رفتارهای او را هم مورد انتقاد قرار دارند. کرایف 
معتقد است که تنها خود این بازیکن مقصر نیست؛ زیرا زمانی 

که کم سن تر بود، درست کردن را یاد نگرفته است.
او به گاتزتا دلو اسپورت گفت: »در مورد بالوتلی به عنوان بازیکن 
انسان چه فکر می کنم؟ ما همیشه در مورد شخص  و یک 
صحبت می کنیم؛ اما من ترجیح می دهم در مورد ترتیب شخص 

صحبت کنم. بالوتلی درست رفتار نمی کند و باید پرسید چرا.
از نظر من، کسی که تربیت درستی ندارد، نباید بازی کند. به نظر 
من، این تقصیر بازیکن نیست. این تقصیر تیمی است که به او 
بازی می کند. مشکل ماریو نیست؛ بلکه تربیت اوست. اگر او به 

شکل درستی تربیت می شد، این طور رفتار نمی کرد«.

آنتونیو کونته، سرمربي ایتالیا عنوان کرد که ماریو بالوتلي در 
بازگشت به تیم ملي باید ارزش هاي خود را ثابت کند. بالوتلی 
پس از جام جهانی به تیم ملی دعوت نشد و در لیورپول نیز 
عملکرد خوبی به ثبت نرساند و تنها دو گول به ثمر رساند. با 
این حال، کونته او را برای اولین بار در دوران حضورش به تیم 
ملی دعوت کرده و امیدوار است که او بتواند تغییری در روند 
ضعیفش ایجاد کند. او گفت: »او مسلما تجربه ی فوق العاده ای 
با آتزوری دارد. در جام جهانی و یورو حضور داشته است. ولی این 
همه ی چیزی نیست که من به آن نگاه می کنم. او باید ثابت 
کند که در سبک فوتبالی ما، جایی برایش وجود دارد. دیگر ۴ 
مهاجم همگی پاسخ خوبی به اعتماد من دادند، بنابراین آن ها 
جلوتر از ماریو هستند«. بالوتلی پس از شکست لیورپول مقابل 
چلسی، در یک باشگاه شبانه در لندن دیده شد. کونته در این 
رابطه گفت: »نمی خواهم وارد مسایل باشگاهی شوم. همه ی 
چیزی که می دانم، این است که وقتی مربی باشگاه بودم، تمامی 
بازیکنان پس از بازی طوری رفتار می کردند که آمادگی خود را 
حفظ کنند. مشکل این جاست که در هر شرایطی شما در حال 
یادگیری هستید. برایش ناراحت هستم، ولی او در اردوی تیم 
ملی است و باید پاسخ اعتمادم را بدهد. من تنها با کارهایی 
که می کند، او را قضاوت می کنم. جذب هیچ موضوع غیرعادی 

نمی شوم، ولی قوانین من مشخص است.

مصدوميت ژکو جدي است

گوارديوال: ديگر مربي بارسا نخواهم شد

ريال مادريد به دنبال کريستوف کرامر

تياگو سيلوا: 
کابوس جام جهاني هنوز با من است

پيش نهاد آرسنال براي پدرو و دني آلوس

خنتو: 
ريال هوادارانش را بدعادت مي کند

ريبري:
 زير نظر گوارديوال، 
بازيکن بهتري شده ام

رونالدو: 
از کسب افتخارات بيش تر، خسته نمي شوم

والدس پس از 7 ماه سکوتش را شکست

رئوف کارابرگ، پزشک تیم ملي بوسني، تأیید 
کرد که مصدومیت ادین ژکو، مهاجم تیم ملي 
این کشور، جدي است و او براي مدتي از میادین 
دور خواهد بود. ژکو در دیدار این هفته ی سیتی 
مقابل کویینز پارک، رنجرز در نیمه ی دوم به 
میدان رفت؛ اما تنها ۴ دقیقه بعد، جای خود را 
به فرانک لمپارد داد. او پس از آن راهی اردوی 
تیم ملی کشورش شد تا در مقدماتی یورو ۲۰۱۶ 

آن ها را همراهی کند؛ اما اکنون مشخص شده 
که از ناحیه ی ران پای راست دچار آسیب دیدگی 
شده و برای دو تا شش هفته از میادین دور 
خواهد بود. کارابرگ به سایت فدراسیون فوتبال 
جدی  بسیار  او  »مصدومیت  گفت:  بوسنی 
است و نیاز به زمان کافی برای بهبودی دارد. 
به همین دلیل، او نمی تواند خیلی سریع به 

میادین برگردد«.

در  شرکت  براي  دوشنبه  روز  گواردیوال  پپ 
انتخابات کاتالونیا وارد بارسلون شد و در بدو 
ورود با نشریه ی ARA مصاحبه اي انجام داد. 
بارسلونا در  تاریخ  بهترین دوران  گواردیوال که 
او رقم خورد، در حال حاضر  زمان مربی گری 
سرمربی بایرن مونیخ است. او در این مصاحبه 
تأکید کرد که دیگر برای مربی گری به بارسا 
بازنمی گردد. او گفت: »در ابتدا باید بگویم که 

دیگر مرا به عنوان سرمربی بارسلونا نخواهید 
دید. معتقدم که هر چیزی دوره ای دارد و دوره ی 
مربی گری من در بارسا نیز دو سال پیش به 
»حرفه ی  افزود:  ادامه  در  وی  رسید«.  اتمام 
همسر من در بارسلون است و او در این شهر 
هم چنان فعالیت می کند. زمانی برای زندگی به 
بارسلون برمی گردم. اما این که چه زمانی این امر 

اتفاق می افتد را نمی دانم«.

بازي یک شنبه شب گالدباخ  بازیکني که در 
مقابل دورتموند از میانه ی زمین توپ را وارد 
دروازه ی خودي کرد، مورد توجه کادر فني ریال 
مادرید قرار دارد. پس از قهرمانی با تیم ملی 
آلمان در جام جهانی برازیل و عملکرد درخشان 
رده باالی  باشگاه های  توجه  لیگا،  بوندس  در 
اروپایی به کریستوف کرامر جلب شده است. 
رسانه های اسپانیایی از عالقه ی ریال مادرید به 
این بازیکن خبر می دهند. روزنامه ی »مارکا«ی 
مدیر  با  ریال  مسئوالن  نوشت،  اسپانیا  چاپ 

برنامه های کرامر وارد مذاکره شده اند و دو جلسه 
در باره ی انتقال این بازیکن گفت وگو کرده اند. 
ریال می خواهد کرامر را جاگزین سامی خدیرا 
کند که احتمال دارد به زودی از کهکشانی ها جدا 
شود. از سوی دیگر، کرامر به صورت قرضی از 
لورکوزن به گالدباخ پیوسته است و قراردادش با 
تیم اصلی اش تا سال ۲۰۱۷ اعتبار دارد. رودی 
بارها  بایرلورکوزن  باشگاه  ورزشی  مدیر  فولر، 
تأکید کرده که مایل است کرامر را از گالدباخ 

پس بگیرد.

تیاگو سیلوا، مدافع باتجربه ی تیم ملي برازیل، 
نتایج  نمي تواند  هیچ وقت  که  است  معتقد 
فاجعه بار تیمش در جام جهاني ۲۰۱۴ را فراموش 
کند. سیلوا به دلیل محرومیت، نتوانست برازیل 
همراهی  جهانی  جام  نیمه نهایی  دیدار  در  را 
نتیجه ی  با  سلسائو  آن  در  که  دیداری  کند؛ 
۷-۱ مغلوب برازیل شد. اما او در دیدار رده بندی 
حضور داشت؛ اما باز نتوانست مانع از شکست 

۳-۰ تیمش برابر هالند شود.
او که به دلیل مصدومیت، در چند ماه اخیر 
دور از میادین بود، امروز در دیدار مقابل ترکیه 
می تواند برای برازیل به میدان برود؛ اما اعتراف 
کرد که هنوز از یادآوری خاطرات جام جهانی 
۲۰۱۴ ناراحت می شود. او به خبرنگاران گفت: 
است  سخت  است.  ماندگار  ترس  یک  »این 

خیلی ها  کنیم.  فراموش  را  موضوع  این  که 
می گویند که دیگر به آن دیدارها فکر نمی کند؛ 
اما این در مورد من این طور نیست. من هنوز 
به آن رقابت ها فکر می کنم. باور کردنی نیست. 
اما مهم ترین مسئله این است که آرامش داشته 
شما  زیرا  است؛  هیجان انگیز  فوتبال  باشیم. 
اما  برنده می شوید.  یک بار می بازید و یک بار 
آن طور که ما در جام جهانی شکست خوردیم، 

درست نبود«.
بعد از جام جهانی و حضور دونگا روی نیمکت 
شد؛  داده  نیمار  به  کاپیتانی  بازوبند  برازیل، 
تصمیمی که تیاگو سیلوا مشکلی با آن ندارد. 
»من مشکلی ندارم. نیمار دوست فوق العاده ای 
است. دوستی من با او هیچ تغییری نخواهد 

کرد«.

نشریه ی اکسپرس ادعا کرد که باشگاه آرسنال 
قصد دارد در جنوری، با پیش نهاد ۳۰ میلیون 
بارسا،  پوندي، دني آلوس و پدرو، دو ستاره ی 
را به خدمت بگیرد. توپچی ها که این فصل 
در  دارند  قصد  نکردند،  شروع  چندان خوب  را 
این  بپردازند و در  تیم شان  تقویت  به  جنوری 
بین، آرسن ونگر آماده است تا با پیش نهادی 

قابل توجه، این دو بازیکن را به امیریتس ببرد.
به  آرسنال،  فرانسوی  سرمربی  اصلی  اولویت 
خدمت گرفتن یک مدافع راست که بتواند جای 
خالی متیو دبوشی مصدوم را پر کند. او در حال 
استفاده  این پست  در  کالوم چمبرز  از  حاضر 
می کند؛ اما ونگر می خواهد او را به مرکز خط 

دفاعی برگرداند. برای دفاع راست، دنی آلوس 
گزینه ی اصلی اوست. قرارداد آلوس با بارسا در 
پایان فصل جاری به اتمام می رسد و باشگاه های 
منچستریونایتد و چلسی نیز به دنبال به خدمت 
گرفتن او در پایان فصل با انتقالی آزاد هستند. 
اما ونگر قصد دارد با پرداخت ۶ میلیون پوند، 

مانع از رفتن او به تیم های رقیب شود.
دیگر گزینه ی آرسنال، پدرو، ملی پوش اسپانیایی 
هم  لیورپول  و  منچستریونایتد  که  بارساست 
شرایط او را زیر نظر دارند. حضور لوییس سوارز 
در نوکمپ، شرایط را برای پدرو دشوار کرده و 
آرسنالی ها امیدوارند با پیش نهادی ۲۴ میلیون 

پوندی، او را به خدمت بگیرند.

پس از مرگ دي استفانو، در حال حاضر پست 
رییس افتخاري ریال مادرید خالي است. پستي 
که بسیاري پاکو خنتو را شایسته ی این عنوان 
مي دانند. خنتو با ۶ عنوان قهرمانی در لیگ 
قهرمانان از این حیث رکورددار است و در حال 
ریاست  پست  به  نزدیک ترین شخص  حاضر 

افتخاری ریال مادرید محسوب می شود. 
او در مصاحبه با وب سایت »as« به تمجید 
رونالدو  کریس  و  ریال  فعلی  تیم  عملکرد  از 
پرداخت: »ریال عالی بازی می کند. به نحوی 
که به نظر می رسد در همه ی بازی ها شانس 
اول پیروزی است. سال هاست که عاشق این 
روند  ریال،  این  که  بگویم  باید  و  تیم هستم 
فوق العاده ای را طی می کند. امیدوارم جام های 
داخلی و اروپایی بیش تری را نیز کسب کند. 

شک ندارم که توان این کار را دارد«.
خنتو در مورد ماشین گول زنی این تیم که با 
به ثمر رساندن ۴۲ گول در ۱۱ بازی در اروپا 
منحصر به فرد است چنین گفت: »فوق العاده 
است. در هر بازی ۴ تا ۵ گول می زنند. ما را 
بدعادت کرده اند. این تیم از تیم زمان ما هم 
مورد  در  سپس  وی  می زند«.  گول  بیش تر 
»در  گفت:  استفانو  دی  با  رونالدو  مقایسه ی 
جانشین  او  که  بگویم  باید  هم  رونالدو  مورد 
آلفردو در  شایسته ای برای دی استفانو است. 
۲۷ سالگی به ریال آمد و به یک بت تبدیل 
این  اوست. مثل  به  رونالدو کامال شبیه  شد. 
دو بازیکن وجود ندارد یا تعدادشان بسیار اندک 
است. رونالدو نیز همچون دی استفانو بی شک 

به تاریخ ریال می پیوندد«.

کریس رونالدو در حال حاضر در یکي از بهترین 
مقاطع دوران فوتبالش به سر مي برد و شانس 
اصلي توپ طالي امسال نیز به حساب مي آید. 
در یک برنامه ی تبلیغاتی برای مارکا، رونالدو 
ساعتی پیش در میان خبرنگاران مصاحبه ی 
این مصاحبه گفت:  او در  داد.  انجام  کوتاهی 
هر  اما  دارم؛  قرار  فوتبالم  دوران  بهترین  »در 
ساله سعی من در این است که از سال گذشته 
بهتر باشم. روزی می رسد که من دیگر بهترین 
باالترین  در  من  افتخارات  اما  بود؛  نخواهم 

سطح باقی خواهد ماند. تعداد گول ها و پاس 
گول هایم و نیز افتخارات شخصی و تیمی من 
تا حاال بد نبوده. با این حال، هنوز می خواهم 
چیزهای جدیدی یاد بگیرم و برای این مهم 
تالش می کنم«. رونالدو در ادامه افزود: »کسب 
افتخارات تیمی برای من مهم تر است؛ اما از 
افتخارات شحصی هم نمی توان چشم پوشی 
برای  دارند.  من  برای  باالیی  اهمیت  و  کرد 
به سختی  بیش تر،  افتخارات  آوردن  به دست 

تالش می کنم و در این راه خسته نمی شوم«.

در  گذشته  آپریل   ۲ از  والدس  ویکتور 
صفحه ی اجتماعي خود با هوادارانش سخن 
او این سکوت ۷  اما روز گذشته  نگفته بود؛ 
به  اگر  گذشته  ماه   ۸ در  شکست.  را  ماهه 
صفحه ی تویتر والدس نگاه کنید، تنها سه 
اولی  می کنید.  مشاهده  را  ذکر  قابل  تویت 
که  بود  مارچ  ماه  در  مصدومیتش  از  پس 
انرژی  او  برای  تا  بود  خواسته  هوادارانش  از 
تیتو  فوت  از  پس  دومی  و  بفرستند  مثبت 
خانواده ی  به  را  ضایعه  این  که  بود  ویالنوا 

تیتو تسلیت گفته بود. 
در تمام این مدت هیچ خبر موثقی از والدس 

از  پس  هفته  یک  این که  تا  نبود  دست  در 
روز  او  منچستریونایتد،  با  تمریناتش  شروع 
این  این که  »از  نوشت:  تویترش  در  گذشته 
را  آمادگی  تمرینات  منچستریونایتد  با  روزها 

پشت سر می گذارم، خوشحالم«.
لوییس  گذشته  ماه  که  است  ذکر  به  الزم 
بارسلونا  در  والدس  فان خال، سرمربی سابق 
از این بازیکن مصوم خواست که برای پشت 
با  نهایی بهبودی خود،  سر گذاشتن مراحل 
مشخص  هنوز  کند.  تمرین  منچستریونایتد 
نیست که در بازار نقل و انتقاالت زمستانی 

ویکتور والدس به کدام تیم می پیوندد.
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پپ گوادریوال تابستان گذشته هدایت بایرن را بر عهده گرفت 
و به کمک بازیکناني نظیر ریبري، این تیم را به قهرماني 

بوندسلیگا و جام حذفي رساند. فرانک ریبری سال گذشته 
مدعی اصلی کسب توپ طالی جهان بود؛ اما در نهایت رونالدو 

این عنوان را کسب کرد. ستاره فرانسوی بایرن، جام جهانی 
را به دلیل مصدومیت از دست داد و پس از چند ماه غیبت، از 

هفته ی گذشته به میادین بازگشت. 
او روز شنبه در برتری 4-0 بایرن بر اینتراخت فرانکفورت، 
76 دقیقه برای قهرمان آلمان بازی کرد. ریبری در مصاحبه 

با وب سایت بوندسلیگا گفت: »زیر نظر پپ به بازیکن 
بهتری بدل شده ام. من توانایی بازی در پست های 

مختلف را دارم و در هنگام بازی به تناوب جای 
خودم را با بازیکنان دیگر عوض می کنم. 

به طوری که تشخیص برنامه های ما 
برای تیم مقابل دشوار می شود«.

ریبری در ادامه افزود: »فکر 
می کنم بازی به بازی در حال 

بهتر شدن هستم و درک متقابل 
بین من و هم تیمی هایم بیش تر از 

گذشته شده است. این همان چیزی است که سرمربی 
تیم از ما می خواهد. به وضوح سطح بازی ما پیشرفت 

کرده؛ چرا که حاال گواردیوال را بهتر می شناسیم و 
ایده های او را بهتر از فصل گذشته درک می کنیم. البته 

این عقیده ی من است«.
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د ټولنې او  خلکو ساتنه د هر وګړي ايماني او وجداني دنده ده.

د شکمنو کړنو په اړه افغان ملي امنيتي ځواکونو ته معلومات ورکړئ او 

يا هم له سيمييزو پوليسو سره په  119 شمېرې اړيکه ونيسئ.

هر  وجدانی  و  ايمانی  وظيفۀ  جامعه  و  خانواده  از  محافظت 

افغان می باشد.

از فعاليت های مشکوک به نيروهاى امنيتی محل تان اطالع 

دهيد و يا با پوليس محل به شماره 119 تماس بگيريد.

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذكي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
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