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 App Store و  Google Play حاال شما می توانید با مراجعه به
نرم افزار Skytravels را دانلود نمایید.

و حاال کمیسیون مشترک
مجلس نمایندگان پس از چند هفته تبادل نظر، دیروز موفق 

شد ده عضو این مجلس را به کمیسیون مشترک جهت بررسی 

فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی معرفی کند. هفته ی قبل، 

مجلس سنا ده سناتور را برای کمیسیون مشترک معرفی کرده 

بود. مجلس دو بار فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی را رد 

و مجلس سنا آن را تأیید کرد. بر اساس دستور قانون اساسی، 

یک کمیسیون مشترک از دو مجلس برای بررسی باید تشکیل 

شود. 

اکنون با تکمیل شدن اعضا، کمیسیون مشترک کارشان را 

روی فرمان آغاز خواهد کرد. در صورتی که فرمان از سوی این 

کمیسیون تأیید شود، رییس جمهور آن را توشیح خواهد کرد که 

در این صورت راه برای اصالح نظام انتخاباتی...

صفحه 2یادداشت روز

110 کارمند 
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خرب  بدخشان  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
خاش  ولسوالی  بر  طالبان  گروهی  حمله ی  که  داده اند 
این والیت عقب زده شده و 10 جنگجوی طالب در 

درگیری با  نیروهای امنیتی کشته شده اند.
نیز خرب  قندوز  مقام های محلی والیت  در همین حال 
داده اند که حمله ی طالبان بر ساختامن ولسوالی قلعه زال 
و چند پاسگاه  امنیتی در مربوطات این ولسوالی عقب 

زده شده است.
طالبان  که  گفته اند  بدخشان  والیت  محلی  مقام های 
را  به قصد ترصف ولسوالی خاش حمله ی گسرتده یی 
در  طالبان  گروه  عضو   10 که  بودند  کرده  راه اندازی 

درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.
است  گفته  بدخشان  والی  معاون  بیدار،  محمد  گل 
از  یک شنبه  روز  طالبان  گروه  به  وابسته  شورشیان  که 
بیدار  آقای  ولسوالی خاش حمله کردند.  به  سه طرف 
افزوده که در این حمله مناطق زیادی از این ولسوالی 
به ترصف گروه طالبان درآمده بود که با آغاز عملیات 
نیروهای امنیتی این مناطق صبح روز دوشنبه دوباره از 
ترصف گروه طالبان خارج و اکنون عملیات پاکسازی 

ادامه دارد.
کامندوهای  و  ویژه  نیروهای  بیدار،  آقای  گفته ی  به 
والیت  والی  شخص  و  رسیده اند  منطقه  به  ارتش 
بدخشان در خط مقدم جبهه حضور دارد. او افزود که 
حدود ۲0 نفر از نیروهای گروه طالبان در این عملیات 

نیز زخمی شده است.
شیر عزیز کامه وال، فرمانده زون ۸0۸ سپین زر پولیس 
ملی نیز تایید کرده که عملیات جنگجویان گروه طالبان 

در این ولسوالی دفع شده است.
اما طالبان با نرشاعالمیه یی به رسانه ها مدعی شده اند که 
متامی پاسگاه های امنیتی ولسوالی خاش را به ترصف 
همچنان  اعالمیه   این  در  طالبان  درآورده اند.  خویش 
مدعی شده که ساختامن ولسوالی اکنون )حوالی ظهر 

راه های  و متام  دارد  قرار  آنان  دوشنبه( در محارصه ی 
امنیتی بسته  نیروهای  به ولسوالی خاش بر روی  منتهی 

هستند.
طالبان این حمله را بخشی از عملیات عمری دانسته و 
ادعا کرده اند که به اضافه ی چندین روستای خاش سه 
به دست آنان سقوط کرده  روستای ولسوالی جرم هم 

است.

حمله ی گروهی طالبان بر ولسوالی قلعه زال
که  است  حاکی  قندوز  از  گزارش ها  حال  همین  در 
طالبان حوالی ساعت چهار صبح دوشنبه بر ساختامن 
در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های  از  و شامری  ولسوالی 
با  مربوطات این ولسوالی حمله کردند که در درگیری 

نیروهای امنیتی با شکست مواجه شده اند.
محمود دانش، سخنگوی والی قندوزگفته است که در 
این درگیری پنج طالب کشته و سه تن دیگرشان زخمی 

شده اند.
ولسوالی  ترصف  هدف  به  طالبان  که  کرده  تاکید  او 
با  که  کرده بودند  سازمان دهی  را  حمله  این  قلعه زال 

شکست مواجه شدند.
که  است  گفته  قلعه  زال   ولسوال  سعیدی،  محبوب الله 
نیروهای کمکی بیشرتی به این ولسوالی رسیده اند و در 

این نربد به طالبان تلفات زیادی وارد شده است.
قندوز گفته اند  از مقام های شورای والیتی  اما شامری 
اداره ی  در  روستا  تاکنون چندین  درگیری  آغاز  از  که 

طالبان در آمده است.
می رود  شامر  به  قندوز  در  ناامن  ساحات  از  قلعه زال 
تعرض  شاهد  بارها  گذشته  ماه  چند  جریان  در  و 
گروه های هراس افگن بوده است. پس از ترصف شهر 
والیت  این  گذشته،  سال  در  طالبان  سوی  از  قندوز 
شده  دانسته  کشور  شامل  در  ساحه  آسیب پذیرترین 

است.

تهداب گذاری  از  اطالعات روز: وزارت صحت عامه 
برای  اضطراری  عملیات  ملی  انسجام  »مرکز  ساختامن 
محو پولیو« در کابل خرب داده، می گوید سنگ تهداب 
قرار  و  شده  گذاشته  رسطان(   ۲۸ )دوشنبه،  دیروز  آن 
است کار ساختامنی آن چهار ماه بعد )اخیر ماه اکتوبر( 

تکمیل شود.
که  می گوید  خربنامه یی  نرش  با  عامه  صحت  وزارت 
طی  دوشنبه  روز  صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین 

مراسمی، سنگ تهداب این مرکز را گذاشت.
با  و  اساسی  به صورت  مرکز  این  که  آمده  خربنامه  در 
تجهیزات مکمل در یک ساختامن چهار طبقه یی در 
با مساحت ۴00  کنار شفاخانه وزیر محمد اکرب خان، 
برای محو مرض مهلک  مربع، ساخته می شود که  مرت 
استفاده  آن  از  کشور  در  عاجل  واقعات  و  اطفال  فلج 

خواهد شد.
به گفته ی وزارت صحت عامه، ساخت این مرکز بالغ بر 
۲.۶ میلیون دالر امریکایی هزینه برمی دارد که از سوی 
بنیاد »بیل و میالندا گیتس« پرداخت می شود. بنیاد »بیل 
و  مؤثر  متویل کنندگان  جمله ی  از  گیتس«  میالندا  و 

بهبود  و  تخنیکی  زمینه های  در  صحت  بخش  کلیدی 
صحت کودکان و مادران است. پرداخت هزینه ی این 
زیربنای  قسمت  در  بنیاد  این  کمک  نخستین  مرکز، 

ساختامنی در بخش صحت افغانستان می باشد.
آقای فیروز ساخت این مرکز را یک گام مثبت دیگر 
عنوان  افغانستان  صحی  سیستم  تقویت  و  پیرشفت  در 
بتواند  مرکز  این  فعالیت های  که  است  امیدوار  و  کرده 

پولیو را در افغانستان محو و ریشه کن سازد.
نابود  یا فلج اطفال در بسیاری از کشورها  مرض پولیو 
تاکنون  افغانستان  والیت های  از  شامری  در  اما  شده 
صحت  وزیر  می شود.  دیده  مرض  این  مثبت  واقعات 
نیز در حال  افغانستان  عامه می گوید که این مرض در 
نابودی است و واقعات آن امسال نسبت به سال گذشت 

به صورت چشم گیر کاهش یافته است.
در  گذشته  سال  در  فیروز،  آقای  معلومات  براساس 
رسارس کشور ۲۸ واقعه ی مثبت مرض پولیو رومنا شد و 
امسال تاکنون شش واقعه؛ چهار واقعه در والیت کرن، 
والیت  در  واقعه  یک  و  هلمند  والیت  در  واقعه  یک 

قندهار، گزارش شده است.
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دیروز  نظر،  تبادل  هفته  چند  از  پس  نمایندگان  مجلس 

مشترک  کمیسیون  به  را  مجلس  این  عضو  ده  شد  موفق 

معرفی  انتخاباتی  نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  بررسی  جهت 

کند. هفته ی قبل، مجلس سنا ده سناتور را برای کمیسیون 

تقنینی  فرمان  بار  دو  مجلس  بود.  کرده  معرفی  مشترک 

اصالح نظام انتخاباتی را رد و مجلس سنا آن را تأیید کرد. بر 

اساس دستور قانون اساسی، یک کمیسیون مشترک از دو 

مجلس برای بررسی باید تشکیل شود. 

اکنون با تکمیل شدن اعضا، کمیسیون مشترک کارشان را 

روی فرمان آغاز خواهد کرد. در صورتی که فرمان از سوی 

این کمیسیون تأیید شود، رییس جمهور آن را توشیح خواهد 

کرد که در این صورت راه برای اصالح نظام انتخاباتی هموار 

خواهد شد. اما در صورتی که این کمیسیون به نتیجه نرسد، 

خواهد  مجلس  به  دیگر  بار  انتخاباتی  نظام  اصالح  فرمان 

رفت. دو سوم آرای کل اعضا می تواند مصوبه را رد و یا تایید 

ارائه  بدون  تأیید شود،  از سوی مجلس  فرمان  کند. هرگاه 

شمرده  نافذ  رییس  جمهور  توشیح  از  پس  سنا،  مجلس  به 

می شود.

توافق نامه ی  اصلی  موارد  از  یکی  انتخاباتی  نظام  اصالح 

سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است. در حال حاضر 

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به دلیل رد فرمان 

در  است.  شده  مواجه  تأخیر  با  مجلس  سوی  از  اصالحات 

تأیید شود، زمینه ی  انتخاباتی  صورتی که فرمان اصالحات 

برگزاری انتخابات هم فراهم می شود. حکومت وحدت ملی 

نظر به توافق نامه ی سیاسی، موظف است طی دو سال از 

زمان تشکیل، اصالحات انتخاباتی را انجام دهد، انتخابات 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند تا زمینه برای 

برگزاری لویه جرگه ی تعدیل قانون اساسی فراهم شود. این 

جرگه، قانون اساسی را تعدیل و روی تغییر نظام از ریاستی 

به صدراعظمی بحث خواهد کرد. 

تا چند ماه دیگر حکومت وحدت ملی دو ساله خواهد شد اما 

با گذشت نزدیک به دو سال، هیچ یکی از موارد توافق نامه ی 

سیاسی برآورده نشده است. تا این جا، فرمان میان مجلس 

نیست  معلوم  هم  حاال  و  است  شده  بدل  و  رد  حکومت  و 

یا  برسد  توافق  به  فرمان  روی  می تواند  مشترک  کمیسیون 

از دست رفت و  این است که زمان  نه. آن چه واضح است 

تعهدات خود عمل کند. حتا در  به  نتوانسته است  حکومت 

صورتی که فرمان تأیید شود، گام اولیه برداشته شده است و 

آن چه دشوار به نظر می رسد اجرایی شدن اصالحات است. 

فراهم کردن زمینه ی قانونی برای اصالحات که هنوز روشن 

نیست نزدیک به دو سال زمان برد، عملی شدن اصالحات 

قرار  که  است  حالی  در  این  شد؟  خواهد  ممکن  چه وقت 

است هفته ی بعدی، اعضای مجلس نمایندگان به رخصتی 

مجلس  و  نرسد  توافق  به  کمیسیون  اگر  بروند.  تابستانی 

فرمان را بار دیگر رد کند در آن صورت، حکومت راهی را که 

تا اکنون رفته است ناگذیر است مجددا طی کند. 

در  حکومت  است.  حکومت  متوجه  وضعیت  این  از  بخشی 

زمان مناسب فرمان را صادر نکرد و حتا زمانی که فرمان وارد 

مجلس شد رایزنی های الزم را برای پاس شدن آن به خرج 

نداد. پارلمان هم به نوبه ی خود نقش دارد. 

حاال مثل گذشته، چشم ها به کمیسیون مشترک دوخته شده 

از همه وضعیت کشور  انتظار می رود کمیسیون قبل  است. 

بر همگان روشن  بگیرند. وضعیت  نظر  در  را  منافع مردم  و 

است. با تکمیل شدن میعاد توافق نامه ی سیاسی، مساله ی 

مشروعیت حکومت به صورت جدی با پرسش مواجه می شود. 

قانون اساسی عمال کنار گذاشته شده و اعتبار الزم را ندارد. 

ادامه ی کار پارلمان بر خالف قانون اساسی است و برگزاری 

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها هم نامعلوم است. 

را  و کل جامعه  داده  این مسایل دست به دست هم  همه ی 

تحت تأثیر قرار داده و آینده به گونه ی خیره کننده یی در ابهام 

وضعیت  قبال  در  حکومت  مانند  مجلس  است.  گرفته  قرار 

شکننده ی موجود مسئول است. کمیسیون با فرمان چگونه 

برخورد خواهد کرد؟ 
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شهرداری  کارمند   110 کل  دادستانی  روز:  اطالعات 
اتهام های  که  فساد  در  داشنت  دست  ظن  به   را  کابل 
مطرح شده علیه آن ها زیر بررسی است، ممنوع الخروج 

اعالم کرده است.
دوشنبه  روز  کل  دادستانی  سخن گوی  عزیزی،  بصیر 
در یک نشست خربی به خربنگاران گفت که گروهی 
مامور  حقیقت یاب«  »هیأت  به عنوان  دادستان ها  از 

بررسی این اتهام ها شده است.
را  کارمندش   110 اسناد  کابل  »شهرداری  گفت:  او 
برای ما فرستاده است، تا بررسی شود و دادستان کل 
کشور نیز حکم کرده است، تا این افراد ممنوع الخروج 

باشند.«
بررسی  زیر  افراد  این  جرمی  پرونده های  که  گفت  او 
است و بازجویی از آنان ادامه دارد. آقای عزیزی در 
این باره جزئیات بیشرت نداد و اعالم آن را پیش از وقت 
این  موارد جرمی  اثبات  در صورت  که  افزود  خواند، 

افراد، نتایج آن را با رسانه ها رشیک می کند.
کار  به  آغاز  از  کل  دادستانی  سخن گوی  همچنان 

»مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد  اداری« تا چند 
پرونده های  متامی  که  گفت  و  داده  خرب  آینده  روز 
مقام های پیشین و کنونی دولتی در این مرکز به گونه ی 

جدی بررسی خواهند شد.  
بصیر عزیزی همچنان خرب فرار خلیل اندرابی، فرمانده 
پولیس پیشین میدان وردک را رد منوده و گفت او زیر 

بازجویی قرار دارد. 
با گروه طالبان است  به همکاری  اندرابی متهم  خلیل 
و پس از آن که از موتر رنجر فرماندهی پولیس میدان 
والیت  در  طالبان  گروه  استخاباراتی  مسئول  وردک، 
بغالن بازداشت شد، خرب فرار اندرابی به ترکیه بر رس 

زبان ها افتاد. 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نزدیک به 
سه هفته پیش با حضور رهربان حکومت وحدت ملی 
پرونده های  تا  دارد  مسئولیت  مرکز  این  و  شد  افتتاح 
پیگیری  را  کنونی  و  پیشین  حکومت  ارشد  مقام های 
کند. این مرکز متشکل از قضا، دادستانی کل و وزارت 

امور داخله است.

110 کارمند شهرداری کابل 
از سوی دادستانی کل ممنوع الخروج شدند

حمله ی گروهی طالبان بر ولسوالی های خاش بدخشان و 
قلعه زال قندوز عقب زده شد

سنگ تهداب ساختمان 
»مرکز انسجام ملی عملیات اضطراری برای محو پولیو« 

در کابل گذاشته شد

وزارت داخله: تنها در چهار ماه اخیر 
۴۵ فرمانده گروه طالبان کشته شده اند

وزارت زراعت قرارداد 12 پروژه ی  
توسعه ی زراعتی، آبیاری و مالداری 

برای والیت کابل را امضا کرد

ریاست استخبارات وزارت داخله 
دو کارمند وزارت کار را هنگام اخذ 

رشوه بازداشت کرد

اطالعات روز: وزارت داخله می گوید که تنها در چهار ماه اخیر در 
عملیات های زمینی و هوایی، نزدیک به ۴۵ فرمانده گروه طالبان در 

افغانستان کشته شده اند.
امور  وزارت  سخن گوی  صدیقی  صدیق  نیوز،  طلوع  گزارش  به 
داخله، می گوید هدف قراردادن افراد کلیدی طالبان در عملیات های 

نیروهای ویژه ی ارتش و پولیس بسیار موثر است.
به  این راه زودتر  از  امنیتی می تواند  نیروهای  افزوده  آقای صدیقی 
هدف برسند و »یک طرف هسته های اساسی دشمن و طالبان را از 
بین بربند و از طرف دیگر، کمر دشمن را بشکانند و آنان را تضعیف 

کنند.«
میان فرمانده هان کشته شده ی طالبان، مال  از  این گزارش،  بر اساس 
مزمل، والی نام نهاد طالبان در هلمند، در عملیاتی در ولسوالی مارجه 
و مال حیات، مشهور به حاجی الال، والی نام نهاد طالبان در قندهار 

نیز در عملیاتی در قندهار آماج قرار گرفته و کشته شده اند.
همچنان مال قاسم، والی نام نهاد طالبان در غزنی هم در یک عملیات 
مالغنی،  و  غزنی  آب بند  ولسوالی  پاینده خیل  روستای  در  هوایی، 
میان  درگیری  یک  در  فراه،  والیت  در  طالبان  نام نهاد  والی  معاون 

نیروهای دولتی و طالبان در این والیت از بین رفته اند.
یک  در  نیز  کابل  در  طالبان  نام نهاد  معاون  میاخیل،  ممتاز  مولوی 
ننگرهار کشته  عملیات هوایی دیگر در ولسوالی حصارک والیت 

شده است.
برخی از آگاهان نظامی نیز به این باوراند که آماج قرارگرفنت رهرب 
پیشین طالبان و اعضای کلیدی دیگر این گروه، توانایی آنان را در 

میدان های نربد کاهش داده است.
این آگاهان به  این باوراند که تغییر راهربد واشنگنت و کابل در پیکار 
با طالبان، جنگ افغانستان را به مسیر تازه یی کشانیده است؛ مسیری 
که به گفته ی آنان، این نربد را به مرحله ی رسنوشت سازی می رساند.

عملیات های  به ویژه  عملیات ها،  چنین  ادامه ی  نیاز  بر  آگاهان  این 
هوایی بر پناه گاه های هراس افگنان در پاکستان تأکید می ورزند.

مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون  عضو  صالح،  صالح محمد 
مناینده گان، گفته است: »این خوب است تا کار بنیادی صورت گیرد 
که چه گونه می توانیم صلح را به کشور بیاوریم. فکر می کنم این از 

هر گزینه بهرت است.«
این گزارش زمانی منترش می شود که اخیراً و پس از آن که بارک اوباما 
رییس جمهور امریکا نقش وسیع تر نظامیان کشورش در حامیت از 
عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه طالبان را تایید کرد، اشتون 
کارتر وزیر دفاع این کشور، چند روز پیش در کابل اعالم کرد که 
امریکا رهربان هراس افگنان را در هرگوشه ی دنیا هدف قرار می دهد.

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزیر  ضمیر،  اسدالله  روز:  اطالعات 
توسعه ی  پروژه ی   1۲ قرارداد  رسطان(   ۲۸ )دوشنبه،  دیروز 
زارعتی، آبیاری و مالداری که در والیت کابل عملی می شود را با 

رشکت های خصوصی امضا کرد.

شامل  پروژه ها  این  که  گفت  خربی  نشست  در  ضمیر  آقای 
اعامر  و زراعت شهری،  ولسوالی  برای چهارده  توسعه ی زعفران 
حصار،  بینی  فارم  کانال  اعامر  کلکان،  ولسوالی  حیوانی  کلنیک 
اعامر رسبندهای  باغ علم ولسوالی قره باغ، اعامر کانال ته جوی 
برخی  و  نو  قلعه ی  کانال  ولسوالی شکردره، مهردل، دره ی زرگر، 

پروژه های دیگر می باشد.
ضمیر افزود که هزینه ی این پروژه ها  ۲۴ میلیون افغانی است که از 

بودجه ی توسعه ی وزارت زراعت پرداخت می شود.
ضمیر هدف عملی سازی این پروژه ها را شناسایی زراعت شهری 
برای دهاقانان کابل خوانده و گفت که در  شهر کابل و چهارده 
کار  شدن  تکمیل  با  او،  گفته ی  به  می شود.  عملی  آن  ولسوالی 
و  مستقیم  شکل  به  نفر  هزار   13 برای  کار  زمینه ی  پروژه ها  این 

غیرمستقیم مساعد می شود.

اطالعات روز: وزارت داخله می گوید که ریاست استخبارات این 
کار،  وزارت  تقاعِد  خزینه ی  عمومی  ریاست  کارمند  دو  وزارت 
امور اجتامعی و شهدا و معلولین را به اتهام اخذ رشوه بازداشت 

کرده است.
در خربنامه یی که دیروز از سوی وزارت داخله منترش شده، آمده 
است که مأموران ریاست استخبارات این دو کارمند را هنگام اخذ 

رشوه با ۲0 هزار افغانی بازداشت کرده اند.
به  تن  دو  این  که  می گوید  داخله  وزارت  استخبارات  ریاست 
همکاری مردم بازداشت شده و هنگام بازداشت آن ها، مناینده ی 

دادستانی نیز حضور داشته است.
در خربنامه آمده است که این افراد هنگامی بازداشت شده که از 
نزد یکی از مراجعین در بدل اجرای کار قانونی اش ۲0 هزار افغانی 
را  شده  بازداشت  کارمندان  نام های  خربنامه  بودند.  کرده  مطالبه 

احمد نوید و احمد صدیق ذکر کرده است.

و حاال کمیسیون مشترک
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متهم اند،  فساد  به  که  را  شهرداری  کارمند   110 کشور  کل  دادستانی 

این  کل،  دادستانی  اعالمیه ی  این  مطابق  کرده.  اعالم  ممنوع الخروج 

110 نفر حق ندارند از کشور عزیز و رسبلند ما خارج شوند، حتا اگر آن ها 

در کشورهایی مثل هند، امارات متحده ی عربی، سنگاپور، چین، ایران یا 

پاکستان خانه و کاشانه داشته باشند. ما باید از شنیدن خرب ممنوع الخروج 

شدن متهمین به فساد خوشحال باشیم، اما درجه ی خوشحالی خود را 

طوری عیار کنیم که اگر بعدها شنیدیم که فالنی آدم که میلیون ها دالر 

از شهرداری اختالس کرده بود یا به ارزش میلیون ها دالر فساد کرده بود، 

طی فرمان ویژه ی رییس جمهور به عنوان سفیر در فالن کشور مقرر شد یا 

مشاور ارشد رییس جمهور در بخش نظارت درست از مبارزه با فساد مقرر 

شد، سکته نکنیم. این را به این دلیل گفتم که این جا افغانستان است 

پُشتاره ی  هنوز  که  نورستانی  یوسف  دارد.  وجود  بسیار  مسایل  این  از  و 

فسادش به پشتش است، سفیر در مادرید مقرر شد. وزیر سابق معارف 

اکنون  کشید،  کشور  معارف  نهان  از  آه  خیالی  مکاتب  و  معلمین  با  که 

مشاور رییس جمهور در امور والیات است.

به هر صورت، فعالً آن چه مهم است، این است که دادستانی کل، 110 

کارمند متهم به فساد شهرداری را ممنوع الخروج اعالم کرده. هنوز ثابت 

نیست که آن ها واقعاً فساد کرده یا نه؟ ما فرض بر این می گیریم که آن ها 

واقعاً فساد کرده اند و چند پیشنهاد داریم با اجازه!

1- دادستانی کل از همین امروز باید قناعت رییس جمهور را بگیرد تا هر 

مقامی که به فساد متهم می شود، الی ختم بررسی پرونده و اتهام او، او را 

ضمن این که ممنوع الخروج اعالم می کند، ممنوع الدخول یا ممنوع التقرر 

ممنوع الخروج  فساد  اتهام  به  امروز  که  نباشد  این طور  کند.  اعالم  هم 

اعالم شود اما فردا که ثابت شد از دوستان و یاران رییس جمهور یا رییس 

اجرائیه است، در پُست دیگر و بهرتی مقرر شود و خالص!

باید  نیست،  واقعی  مفسدین  و  فساد  رشیک  اگر  کل  2- دادستانی 

یک بار یکی دیگر را هم در نظر داشته باشد. مثالً همین 110 کارمندی 

که فعالً به اتهام فساد ممنوع الخروج شده اند، ممکن کسانی باشند که 

بوده اند  و دسته اش  دار  و  و فساد رییس شهرداری کابل  مانع اختالس 

این  باشد.  کرده  دسیسه  آن ها  پای  شهرداری  فعلی  رییس  جناب  که 

احتامل بعید نیست. حتامً ماجرای دستگیری رسپرست قبلی شهرداری 

کابل را به خاطر دارید که به ظن فساد بازداشت شد اما معلوم شد که 

این  واقعی  مفسدین  از  تعدادی  برای  وی  بلکه  نبوده،  کار  در  فسادی 

ارگان مزاحمت می کرده و اجازه منی داده که فساد کنند. تا این که علیه 

زده  و  کرده  درست  کذایی  ادعاهای  و  جعلی  سندهای  کرده،  توطئه  او 

به ذهن رییس جمهور غنی که فالنی فاسد است، این هم سندش! هله 

حکم بازداشت و برکناری اش را صادر کن. رییس جمهور ما ماشاءالله در 

تصمیم گیری های اشتباه بر اساس گزارش ها و آمارهای غلط، در سطح 

جهان جوره ندارد. 

3- یک احتامل دیگر هم وجود دارد و آن این که چند نفر مهم مملکت 

از وجود فالنی قوم تصفیه کنند و  را  تصمیم گرفته که شهرداری کابل 

برای این که این تصفیه ی شان توجیه قانونی بیابد، آمده باشند داعیه ی 

فساد و تبهکاری را مطرح کرده باشند. این کار و این ترفند در حکومت 

وحدت ملی، جدید نیست. قبالً آزمایش شده و نتیجه ی خوبی هم داده 

کاری  چه  زمینه  این  در  کل  دادستانی  که  بپرسید  ممکن  حاال  است. 

باشد، چه بخواهیم چه  اگر چنین  بکند؟ عرض شود که هیچ.  می تواند 

نخواهیم، دادستانی کل خود یکی از بازیگران اصلی این سناریو است. 

امیدوارم چنین نباشد.

4- تابه حال هرجا از فساد در حکومت اعرتاض کردیم، با مرکز عدلی 

از این مرکز این  با فساد به دهن مان زده. خواهش ما  و قضایی مبارزه 

است که کار خویش را آغاز کند. اول از فاروق وردک و یوسف نورستانی 

وزارت  قبلی  وزیرهای  از  یکی  رساغ  برود  بعدش  کند.  رشوع  امرخیل  و 

و  روسی  اسلحه ی  نام  به  را  پالستیکی  و  پاکستانی  اسلحه ی  که  دفاع 

امریکایی خریداری کرده بود. آن هم نه صد میل که هزاران میل. این 

ممنوع الخروج کردن 110 کارمند شهرداری کابل مباند رسجایش، خوب 

است اما عطش محاکمه ی مفسدین را کاهش منی دهد.

فعالً همین قدر به ذهنم رسید. داستان فساد در شهرداری کابل پیچیده تر 

از آن است که در ممنوع الخروج کردن ها خالصه شود. چیزی که ممکن 

اول  مفسدین،  خانوادگی  و  خونی  نسبت  ببندد،  را  کل  دادستانی  دهان 

با مقامات باالیی چون رییس جمهور، بعد با عالی جنابان خود این اداره 

در  مردم  ما  نادیده گرفت،  را  پول  برازنده ی  نقش  البته منی توان  باشد. 

با  مفسد  شخص  که  دیده ایم  بار  هزار  باران دیده ایم.  گرگ  زمینه  این 

بسته ی دالر زده به دهن دادستانی و اتهام موجود علیه او با متام اسناد و 

شواهدش، یک شبه تبدیل شده به داستانی از زمان حرضت ایوب پیامرب.

آقا! 
ممنوع التقرر هم اعالم کنید

 13 در  است،  نویسنده  یک  اکنون  که  یگانه  زهرا 

سالگی با یک مرد خشن ازدواج کرد. کتابش نور امید 

را بر بدرفتاری ها در افغانستان تابانده است. 

مورد  را  او  بار  سه  مادرش  بود  کودک  یگانه  زهرا  وقتی 

کردن  واژگون  دلیل  به  یک بار  داد.  قرار  شتم  و  ضرب 

سینی چای، و دو بار دیگر به دلیل غفلت در سوختاندن 

ویکتور  بینوایان  رمان  مطالعه ی  مجذوب  او  زیرا  غذا؛ 

هوگو شده بود. یگانه در 11 سالگی ادیب شده بود. وقتی 

به عنوان یک پناهنده در ایران درحال رشد بود، چگونگی 

نیازمند  که  مهارتی  آموخت،  مادرش  از  را  پز  و  پخت 

سخت کوشی زنان است، اما عشق واقعی او کتاب بود. 

بعدها وقتی زندگی اش به برزخی از خشونت و آزار تبدیل 

شد، آشپزی و ادبیات هردو به نجاتش کمک کردند.

تاریخچه ی زندگی پر از درد یگانه )کتاب نور خاکستر(، 

شد.  افغانستان  در  کتا ب ها  پرفروش ترین  از  یکی 

بخشی از این کتاب که در ماه مارچ منتشر شد به قصه 

از ظلم  خاطراتی  به  آن  دیگر  بخشی  و  دارد  اختصاص 

همه ی  تقریبا  او  گفته ی  به  که  دارد  اختصاص  ستم  و 

امیدوار است که  او  رنج می برند.  آن  از  افغانستان  زنان 

این کتاب به زنان برای رسیدن به آزادی کمک کند. او 

می گوید: »ممکن نیست که زنان افغان با مطالعه ی این 

زندگی  بازتاب دهنده ی  که  برنخورد  موضوعی  به  کتاب 

خودشان نباشد، زنان با وجود تمام مشکالتی که دارند، 

راه خود را پیدا می کنند.«

تابوشکنی  ستم  و  ظلم  شکستن  به  کمک  برای  یگانه 

می کند. او به طور صریح در مورد موضوعاتی چون تجاوز 

زناشویی، قاعدگی و آسیب ناشی از ازدواج در کودکی که 

تمام عمر با فرد می ماند سخن می گوید. در این کتاب دو 

نفر با نام واقعی خود ظاهر شده اند. یکی زهرا شخصیت 

نوجوان 13 ساله بر اساس زندگی شخصی خود نویسنده 

که با مردی که دوبرابرش سن داشته ازدواج کرده بود. 

شوهر این شخصیت با خشونت تمام او را مورد ضرب و 

شتم قرار می داد – امری که یگانه در زندگی واقعی خود 

می آورد  به دست  )زهرا(  او  که  را  حقوقی  و  کرد-  تجربه 

)شوهرش( در کوره ی خشت پزی خرج اعتیادش می کرد. 

کامال  مصیبت  یک  خود  یگانه  )زفاف(  عروسی  شب 

دردناک بود. او می گوید: »فکر می کردم باید به شوهرم 

نوجوان  یک  به عنوان  او  کنم.«  شاه خدمت  یک  چون 

چیزی در مورد مفهوم دخول جنسی نمی دانست. صبح روز 

بعد وقتی چشم باز کرد خود را در شفاخانه یافت. 

در این کتاب او می نویسد: »من از ازدواج نفرت داشتم، 

شب زفاف، مفهوم زن و شوهر همه چیز به درد انجامید. 

نفرت لباس راحتی بود دور بدنم. شبی که ما را به اتاق 

خواب بردند، بدون این که کلمه یی بین ما رد و بدل شود، 

من سلطانی را کنارم می دیدم. بالفاصله پس از آن درد 

شدیدی به بدنم خلید. پس از آن چیزی را به خاطر ندارم. 

وقتی چشم باز کردن خودم را روی تخت شفاخانه یافتم.« 

ناگسستنی  به طور  زنان  توانمندسازی  یگانه  گفته ی  به 

به روشن گری در هر دو جنس گره خورده است. روابط 

جنسی زناشویی در افغانستان اغلب چیزی شبیه تجاوز 

به عنف است، چیزی که خیلی از زنان از آن رنج می برند. 

در کشوری که مردان از زندگی درونی یا خصوصی زنان 

خاکستر  روشنای  کتاب  می رسد  نظر  به  ندارند،  آگاهی 

مرد  خوانندگان  ادراک  به  که  زنان  ادراک  به  نه تنها 

خنده می گوید:  با  او  است.  کرده  نیز کمک  کتاب  این 

زیرا  بر می دارد؛  قدم  احتیاط  با  دوستان  از  یکی  »حاال 

او نمی خواهد مثل مردان خشن به نظر برسد. خانمش 

خیلی  شوهرش  کتاب  این  مطالعه ی  از  پس  می گوید، 

مهربان شده است. حاال او حتا ظرف ها را می شوید.«

شخصیت دیگر این رمان که با هویت واقعی خود ظاهر 

شده است، نرگس دختر زهراست. به دلیل سن کمی که 

مادرش داشت –وقتی متولد شد مادرش 14 سال داشت- 

کودک دچار اختالل شد که بر رشدش تاثیر گذاشت و در 

سن 4 سالگی درگذشت. 

از  پس  آورد.  روی  نویسندگی  به  پیش  سال  سه  یگانه 

رفع  برای  شد  مجبور  نرگس  مرگ  از  تسکین  و  نوشتن 

در هم تنیدگی با خوانندگان سه ماه از نویسندگی دست 

در  معرفت  مکتب  مدیر  سرامد،  حسین  محمد  بردارد. 

کابل و از حامیان مالی یگانه گفت: »من هنوزم احساس 

هیجان دارم، حتا همین حاال که با شما صحبت می کنم 

خیلی هیجانی ام.«

به هرات در  ایران  از  اواخر سال 2007 وقتی یگانه  در 

غرب افغانستان کوچید، مجبور به یک انتخاب شد. یک 

شوهرش  مخدر  مواد  مصرف  برای  پولی  او  وقتی  شب 

لباس های  با  بیدار شدند  او و دو فرزندش وقتی  نیاورد، 

شعله ور شده محاصره شده بودند. در قفل شده و پنجره ها 

نجات  را  آن ها  همسایه ها  خوشبختانه  بود.  شده  بسته 

دادند.

در  رادیکال  انتخاب  یک  داد  طالق  درخواست  یگانه 

در  به کابل گریخت.  با کودکانش  و همراه  افغانستان، 

آن جا او شغلی باقاعده نداشت تا این که یکی از دوستان 

کمکش کرد تا به عنوان سر آشپز یک تلویزیون مشغول 

به کار شود، او مهارت هایی که را که در دوران کودکی 

آموخته بود در آن جا به کار بست. او زندگی اش را بازسازی 

کرد و بعدا در تیاتر نقش بازی کرد و با حقوق زنان سروکار 

پیدا کرد. او اکنون با کودکانش در خانه ی خودش زندگی 

می کند. به گفته ی ناشر کتابش، این کتاب پرفروش ترین 

کتابی بوده است که او در یک دهه در صنعت کتاب دیده 

فروخته  ماه  در حدود سه  اولش  نسخه ی  است. 1000 

شد. 

در حیاط منزل، دیووی ماتیز سرخ رنگ قرار دارد که او با 

استفاده از آن آخر هفته کودکانش را به گردش می برد. 

کرده  ازدواج  او  که  است  سنی  همان  در  حاال  دخترش 

بود، و پسرش چند سال جوان تر. پس از طالق شوهرش 

ناپدید شد. و دوباره در ایران دیده شد که به جرم چاقاق 

مواد مخدر دستگیر و به 8 سال زندان محکوم شد که 

حاال آزاد شده است. به نظر یگانه شوهرش فقیرتر از آن 

است که جایی برود، ولی می گوید شوهرش هنوز تالش 

می کند تا خانواده را مرعوب سازد، به تازگی و برای اولین 

بار پس از 10 سال او از ایران با دخترش تماس گرفته 

است.

اجازه   به خودش  دیگر  می گوید  اما  ساله،   32 یگانه 

توقع  این  افغانستان  بترسد، هر چند جامعه ی  نمی دهد 

به  وقتی  این جا  »در  می گوید:  او  باشد.  داشته  او  از  را 

عنوان یک زن صحبت می کنی، با چالش از سوی مردان 

مواجه می شوی. متهم به صحبت علیه مردان می شوی. 

آن ها همواره تالش می کنند تا از صحبت کردنت به عنوان 

نماینده ی زنان ممانعت کنند.«

یگانه 32 ساله، اما می گوید دیگر به خودش اجازه  نمی دهد 
بترسد، هر چند جامعه ی افغانستان این توقع را از او داشته 
باشد. او می گوید: »در این جا وقتی به عنوان یک زن صحبت 
می کنی، با چالش از سوی مردان مواجه می شوی. متهم به 
صحبت علیه مردان می شوی. آن ها همواره تالش می کنند 
ممانعت  زنان  نماینده ی  عنوان  به  صحبت کردنت  از  تا 

کنند.«

ترجمه: علی احمدی گاردین/ سونی انجل راسموسین

کودک -عروس پیشین 
از داستان زندگی خود برای آزادسازی 

زنان افغانستان استفاده می کند
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وقت کشی جوانان با شبکه های اجتامعی

رسنوشت نامعلوم اصالح نظام انتخاباتی به کجا 
خواهد انجامید؟

مجلس 10 عضوش را برای کمیسیون مشرتک بررسی فرمان تقنینی 
اصالح نظام انتخاباتی معرفی کرد

استفاده از صفحات اجتامعی مانند فیسبوک در سال های اخیر در 

افغانستان با پایین شدن نرخ انرتنت میزان باالیی پیدا کرده است. 

است  فرهنگ  یک  دارای  خود  اجتامعی  شبکه های  از  استفاده 

این  آشنااند.  این فرهنگ کمرت  با  افغانستان  که متاسفانه جوانان 

از یک سو  اجتامعی  از شبکه های  استفاده  فرهنگ  با  بودن  ناآشنا 

باعث آسیب رساندن به خود و از سوی دیگر آسیب دیدن اجتامع 

می گردد.

بر اساس آمارها تقریبا بیش از دوازده فیصد مردم که برابر است با 

بیشرت از سه میلیون نفر به خدمات انرتنتی در افغانستان دسرتسی 

دارند که بیشرت آن ها در شبکه ی اجتامعی فیسبوک حضور دارند.

اما متاسفانه خیلی از این استفاده کننده های فیسبوکی در افغانستان 

شبکه ها  این  از  دارند،  رسگرم کننده  نگاهی  رصفاً  شبکه ها  این  به 

اصالح نظام انتخاباتی از مواد اصلی توافق نامه ی سیاسی تشکیل 

نظام  اصالح  عملی  کار  تاکنون  اما  است  ملی  وحدت  حکومت 

انتخاباتی آغاز نشده است و رسنوشت آن به فرمان تقنینی که نزدیک 

به دو ماه در شوای ملی رسگردان است، گره خورده است.

روز گذشته مجلس منایندگان پس از حدود دو هفته جنجال و چهار 

کمیسیون  عضو   10 معرفی  مورد  در  ناموفق  انتخابات  برگزاری  بار 

نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  بررسی  به منظور  ملی  شورای  مشرتک 

انتخاباتی، رسانجام موفق شد و 10 مناینده را برای عضویت در این 

کمیسیون انتخاب کرد. 

با اقدام تازه ی مجلس شاید اصالح نظام انتخاباتی یک قدم به جلو 

حرکت کرده باشد اما این که کمیسیون مشرتک شورای ملی فرمان 

تقنینی را تایید می کند یا خیر تاکنون معلوم نیست. 

نشست روز دوشنبه مجلس در مورد فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و 

صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی که از آن به فرمان تقنینی 

بود.  پررسوصدا  و  جنجالی  نیز  می شود  یاد  انتخاباتی  نظام  اصالح 

حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس منایندگان در نشست علنی 

مجلس گفت که کمیسیون عدلی و قضایی، قدرت الله ذکی، صدیق 

احمد عثامنی، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی، نثار احمد عثامنی 

مصطفوی،  کربا  صالح،  محمد  صالح  بارکزی،  عبیدالله  غوریانی، 

حاجی محمد هاشم مهدوی و محمد رسورعثامنی فراهی را به هیث 

نامزدان اعضای کمیسیون مشرتک شورای ملی انتخاب کرده است.

از مجموع 127 مناینده ی حارض در مجلس 112 مناینده به این 10 

تن رای تایید و 15 مناینده رای رد دادند.

از طرف دیگر، مولوی محی الدین منصف، محمدحسن هوتک، فرهاد 

سخی، عزیزه مصلح، انارکلی هرنیار، حسیب الله کلیمزی، صدیقه 

حنفی 10  محمدحنیف  و  نجیبه حسینی  ایزدیار،  محمدعلم  بلخی، 

سناتوری هستند که سه شنبه هفته ی گذشته برای عضویت در این 

کمیسیون انتخاب شدند.

سوی  از  مجلس  یک  مصوبه ی  هرگاه  اساسی،  قانون  براساس 

یک مجلس رد شود، برای حل اختالف نظر کمیسیون مشرتک به 

تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس ایجاد شده و فیصله ی این 

کمیسیون با توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.  در صورتی 

که این کمیسیون نتواند اختالف نظر را رفع کند مصوبه رد شده به 

حساب می آید و در این حالت مجلس منایندگان در نشست بعدی با 

دو -سوم  آرای کل اعضا می تواند مصوبه را رد و یا تایید کند. هرگاه 

از سوی مجلس تأیید شود، بدون ارائه به مجلس سنا، پس از توشیح 

رییس جمهور نافذ شمره می شود.

کار عملی  تاکنون  که  ملی  در همین حال رهربان حکومت وحدت 

اصالح نظام انتخاباتی را آغاز نتوانسته اند، همواره تأکید دارند که نظام 

انتخاباتی باید اصالح شود و انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالی ها 

نظام  از اصالح  بعد  و  امسال(  تعیین شده )24 میزان  نیز در زمان 

انتخاباتی برگزار شود. 

انتظار  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  عملی  کار  آغاز  حارض  حال  در 

فیصله ی کمیسیون مشرتک هردو مجلس است.  پیشرت دو بار فرمان 

تقنینی رییس جمهور در مورد اصالح نظام انتخاباتی از سوی مجلس 

منایندگان و یک بار از سوی مجلس سنا رد شده بود.

شامری از منایندگان نگران اند که فرمان تقنینی این بار نیز از سوی 

کمیسیون مشرتک تایید نشود و اصالح نظام انتخاباتی به تأخیر افتد.

کمیسیون  اعضای  سبوتاژ  »ادعای  می شود؟؛  تایید  فرمان 

مشرتک« از سوی هیأت اداری

در حالی که حکومت چشم به راه فیصله ی کمیسیون مشرتک شورای 

ملی در مورد فرمان تقنینی است، گفته می شود که آغاز اصالح نظام 

این  آیا  اما  این کمیسیون است.  انتظار فیصله ی  نیز در  انتخاباتی 

فرمان از سوی کمیسیون تایید می شود؟

شامری از منایندگان در نشست روز گذشته ی مجلس مدعی شدند 

»سبوتاژ«  را  مشرتک  کمیسیون  اعضای  مجلس  اداری  هیأت  که 

کرده و 10 مناینده ی تاییدشده ی آن منایندگانی نیستند که از سوی 

کمیسیون عدلی و قضای معرفی شده بود.

حاجی محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که 

فهرست 10 مناینده برخالف پیشنهاد این کمیسیون از سوی هیأت 

فرمان  تایید  مخالف  این 10 مناینده  و  است.  انتخاب شده  اداری 

هستند و احتامل دارد که فرمان تقنینی رد شود.

رحامنی،  رحامن  میر  اصولی،  نارص  کامل  عبده،  آقای  گفته ی  به 

مجروح،  فاروق  غالم  غوریانی،  فیضی  احمد  نثار  زازی،  عبدالقادر 

ابدال الله محمدی، حاجی محمد صالح، هیلی ارشاد، محمد رسور 

بلخابی 10 مناینده یی هستند  و سید محمد حسن رشیفی  عثامنی 

که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی برای عضویت در کمیسیون 

مشرتک هردو مجلس  معرفی شده بودند.

مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  دیگر  عضو   خاوری،  معصومه 

نیز گفت: »هیأت اداری و منایندگان مخالف، هامنگونه که در روز 

رای گیری  در  کردند،  سبوتاژ  را  فرمان  این  فرمان،  روی  را ی گیری 

امروز برای انتخاب اعضای کمیسیون مختلط نیز مجلس را سبوتاژ 

کردند.«

خانم خاوری نیز خاطرنشان کرد که بر اساس برخی معامله گری ها، 

اصول وظایف داخلی مجلس نقض شد تا این گونه، فرمان تقنینی نیز 

از سوی کمیسیون مشرتک رد شود.

عبدالله: حکومت به اصالحات انتخاباتی متعهد و چشم به راه 

تایید فرمان تقنینی از سوی مجلس است

تازه ترین اظهارات رهربان حکومت وحدت ملی در مورد اصالح  در 

نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالی ها که 

زمان برگزاری آن 24 میزان سال جاری تعیین شده، عبدالله عبدلله، 

دبیرکل  مناینده ی  یوماموتو،  تادامیچی  با  دیدار  در  رییس اجراییه 

سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که حکومت به اصالح 

نظام انتخاباتی متعهد است.

در هیمن حال آقای عبدالله افزوده که حکومت منتظر تصمیم شورای 

ملی است تا پس از تایید فرمان تقنینی به رسعت طبق تعهدات خود 

روند اصالحات را آغاز  کرده و زمینه ی برگزاری انتخابات شورای ملی 

و شورای ولسوالی ها نیز فراهم گردد.

رییس جمهور غنی نیز چند روز پیش در دیدار با آقای یاماموتو گفته 

بود که حکومت چشم به راه تصمیم مطلوب کمیسیون مشرتک هردو 

مجلس در زمینه ی تصویب فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی است 

و اصالحات انتخاباتی را با احرتام کامل به نقش شورای ملی تعقیب 

می کند.

در  نیز  افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  مناینده ی 

و  سازمان  این  طرح های  و  دیدگاه ها  آخرین  عبدالله  آقای  با  دیدار 

آمادگی  انتخاباتی٬  نظام  اصالح  به  رابطه  در  را  بین املللی  جامعه ی 

برای انتخابات و برگزاری انتخابات در افغانستان بعد از نشست های 

منایندگان جامعه ی بین املللی با رهربی حکومت وحدت ملی در میان 

گذاشته است.

در خربنامه یی که از سوی ریاست اجراییه به نرش رسیده، آمده است 

که یاماموتو گفته است جامعه ی جهانی از اصالحات انتخاباتی در 

افغانستان و از تالش های حکومت وحدت ملی در این راستا حامیت 

و پشتیبانی می کند.

سوی  از  تقنینی  فرمان  که  کرده  امیدواری  ابراز  نیز  یاماموتو  آقای 

شورای ملی تایید شود و روند اصالحات هرچه رسیع تر آغاز گردد.

شورای امنیت ملی  نیز به تاریخ 10 جوزا گزارش ابتدایی برنامه ی 

را  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارملانی  انتخابات  برگزاری  برای  امنیتی 

بررسی کرده و هدایت داده بود که این برنامه نهایی شود.

همچنان شورای امنیت ملی در این نشست به وزارت مالیه هدایت 

داده بود تا بررسی های وجوه مالی مورد نیاز انتخابات را با دونرها ادامه 

دهد و از تعهد حکومت افغانستان در زمینه ی تخصیص بودجه در 

خصوص پرداخت هزینه ی انتخابات به آن ها اطمینان دهد.

با این حال همه منتظر تصمیم کمیسیون مشرتک شورای ملی است 

تا فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی را تایید کند و اصالح نظام 

انتخاباتی نیز عمالً آغاز گردد.

در عین زمان نگرانی های نیز وجود دارد که کمیسیون مشرتک نیز 

این فرمان را رد کند. از آن جایی که این فرمان دو بار از سوی مجلس 

منایندگان رد شده و به گفته ی برخی از منایندگان، اعضای مجلس 

که به این کمیسیون راه یافته مخالف تایید فرمان اند، بناًء بعید به نظر 

منی رسد که این فرمان از سوی این کمیسیون نیز رد شود.

کمیسیون  سوی  از  انتخاباتی  نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  هرگاه 

به  بعدی  هفته ی  ملی  شورای  اعضای  چون  شود،  رد  مشرتک 

همچنان  فرمان  این  می روند،  تابستانی  روزه ی   45 رخصتی های 

به تأخیر  بازهم  انتخاباتی  باقی می ماند و اصالح نظام  بی رسنوشت 

ماه  را که چندین  راهی  رد شود، حکومت  فرمان  این  اگر  می افتد. 

طی کرده باید دوباره طی کند یا راه بدیلی را برای آغاز اصالح نظام 

ولسوالی ها  و شوراهای  پارملانی  انتخابات  برگزاری  بعداً  و  انتخاباتی 

جست وجو کند.

و  آموزنده  بُعد  و  می کنند  استفاده  خود  وقت  کردن  سپری  برای 

این  می دهند.  قرار  استفاده  مورد  کم تر  را  شبکه ها  این  ارزنده ی 

اشخاص ساعات زیادی را در این شبکه ها رصف دیدن عکس ها 

و از این گونه مسایل می کنند، اما به ندرت خرب و مطلبی را در این 

صفحات دنبال می کنند.

استفاده کنندگان فیسبوک در افغانستان که اکرثشان جوان اند، در 

کنار این که با سپری کردن مدِت طوالنی در صفحات مجازی با 

خود جفا می کنند، باعث می شوند که پول زیادی را نیز برای خرید 

آسیب  هم  خانواده  اقتصادی  وضعیت  به  و  کنند  مرصف  انرتنت 

برسانند. این درحالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان رو 

به خرابی است و با وجودی که می توان انرتنت را با قیمت کمرتی 

نسبت به سال های قبل به دست آورد، باز هم برای خرید انرتنت باید 

پول چشم گیری را در هر ماه رصف کرد.

اگر از گزند آسیب به شخص و مرصف پول برای انرتنت بگذریم، 

اشخاص زیادی نیز هستند که با استفاده از آی دی های جعلی به 

و  دخرتان  متوجه  بیشرت  آسیب ها  این  می رسانند.  آسیب  دیگران 

می گیرد.  صورت  پرسان  جانب  از  اغلب  که  جامعه اند  این  بانوان 

می دهند.  فریب  را  دخرتان  دخرتانه  حساب  یک  ساخت  با  آن ها 

دام  به  دخرتانه  آی دی های  این  توسط  زیادی  پرسان  نیز  گاهی 

صفحات  از  استفاده  فرهنگ  نبود  معلول  امر،  این  افتاده اند. 

اجتامعی است که باعث انحرافات اخالقی در جامعه گردیده است.

به  اجتامعی  صفحات  از  جوانان  متام  که  نیست  معنا  بدان  این 

گونه ی نادرست استفاده می کنند. اما تعدادی از جوانان به دلیل نا 

آگاهی از فرهنگ استفاده ی درست، دست به کارهای غیر اخالقی 

و یا وقت گذرانی در این صفحات می زنند.

در کنار این که این افراد به اشخاص دیگر رضر می رسانند، با رصف 

از  بخش  این  که  می رسانند  نیز  خود  به  را  آسیب  بزرگرتین  وقت، 

باید توجه جدی یی را در  آسیب ها غیر قابل جربان است. جوانان 

بخش چگونگی استفاده از شبکه های اجتامعی داشته باشند زیرا با 

این کار هم از میزان مرصف پول کم می گردد و هم آن ها وقت خود 

را ذخیره برای کارهای مهم تری می کنند.

با عطف به این موارد و اعرتاف به استفاده ی نادرست از صفحات 

اجتامعی اما، منی توان جنبه ی آموزنده و باارزشی که این صفحات 

منطقی  وگرنه  داد.  قرار  فراموشی  و  انکار  مورد  را  دارند  خود  در 

نیست که کشورهای پیرشفته ی صنعتی جهان و سازندگان دنیای 

مجازی رصف به هدف رسگرم نگهداشنت مردمان کشورهای جهان 

این  که  البته  باشند.  زده  شبکه هایی  چنین  ساخت  به  دست  سوم 

بر  در  را  کالنی  اقتصادی  عاید  آن ها  برای  نیز  مردمان  رسگرمی 

و  بازاند  افق  دارای  شبکه ها  این  که  است  این  واقعیت  اما  دارد، 

به زندگی  به گونه یی استفاده کرد که کمکی هم  از آن ها  می توان 

عمومی  دانش  و  آگاهی  سطح  بردن  باال  و  استفاده کنندگان شان 

آن ها کند.

باری، راه حل پیشنهادی من این است که در قدم نخست جوانان 

خود باید به رضرهای استفاده طی ساعات نامحدود از شبکه های 

اجتامعی پی بربند و در کنار این، آگاهی جامعه افزایش یابد. در 

قدم بعدی خانواده ها و نهادهایی که در بخش رسانه های اجتامعی 

کار می کنند بر استفاده از این شبکه ها نظارت داشته باشند.

رقیه ابراهیمی

عصمت الله رسوش
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غمگین  بسیار  ترکیه  در  کودتا  خوردن  از شکست  من 

شدم. نه این که از رجب طیب اردوغان و حکومت اش 

هر  شکست  از  هستم.  همین طوری  اصال  بیاید.  بدم 

نه؟  کودتایی غمگین می شوم. شما هم همین طوراید 

راست اش را بگویید. وقتی که در کوچه همهمه می شود 

و مردم جمع می شوند و سروصدا زیاد است، خدایی اش 

خوش حال نمی شوید؟ آرزو نمی کنید که دو نفر به جان 

همدیگر بیفتند و سروصورت همدیگر را پرخون کنند؟ 

به  که  بدانید  نیستند،  جذاب  برای تان  چیزها  این  اگر 

تدریج از فرهنگ آبایی کشورتان فاصله می گیرید و به 

حوزه ی »بچه ننه« شدن نزدیک می شوید. مرد باید که 

در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد و اگر سنگ 

زیرین آسیا نبود، حداقل این قدر دل و گرده داشته باشد 

که به تماشای سنگ های زیرین آسیا بایستد. خانم ها 

گوشه شوند. مردها حرف می زنند.

کودتای ترکیه، هر چند شکست خورد، مرا به این خیال 

پیدا  کاکه  آدم  چند  یک  است  چه طور  که  برد  شیرین 

کودتا  نیز  افغانستان،  یعنی  شیران،  میهن  در  و  شوند 

کنند. تصور کنید که شب در خانه ی خود نشسته باشید 

در  پیشاوری  واسکتی  با  ریش بلند  مردی  ناگهان  و 

تلویزیون ها ظاهر شود و اعالم کند که مردم افغانستان 

از  و  شده اند  آزاد  ملی  وحدت  فاسد  حکومت  یوغ  از 

خواست  خودشان  دل  که  طور  هر  می توانند  پس  این 

فقط ریش بگذارند. آن گاه استاد سیاف حکومت واقعا 

از مردم بخواهد که  و  را در کشور اعالم کند  اسالمی 

دولت ساقط شده ی  مقامات  یعنی  فی االرض  مفسدین 

باقی  دیار  به  یافتند  که  جا  هر  در  را  ملی  وحدت 

بشتابانند...

حتما می گویید بمیری با این خیال پوچ ات. راست هم 

می گویید. اگر چنان کودتایی هم شود، باز چند روز که 

گذشت آب ها از آسیاب می افتد و فاروق وردک مشاور 

خلیفه ی مسلمین می شود و وحید مژده رییس شورای 

عالی علمای جید کشور می شود و پیر گیالنی و حامد 

کرزی و اشرف غنی و حنیف اتمر و کریم خرم مجمع 

ثقافت افغانی می سازند و دوباره یکی یکی وارد حکومت 

می شوند و...

پس به این نتیجه ی اخالقی می رسیم که از آن جا که 

همین  از  دیگری  چیز  هر  و  کودتا  و  انقالب  ما  برای 

که  وضعیتی  همین  نمی آورند،  تفاوتی  هیچ  قماش 

حاال داریم بهتر است. چه سود که سلطنت براندازیم، 

شوروی شکست بدهیم، مجاهد سر کار بیاوریم، طالب 

به حکومت برسانیم، تکنوکرات بر تخت بنشانیم و... 

به همان جایی برسیم که اول در همان جا  باز  و آخر 

بودیم؟

چرا کودتا نمی کنیم؟ 

سخیداد هاتف

ضمیر بی شخص
در رمان 

»تهران کوه کمرشکن«

شناسه: تهران کوه کمرشکن، مهین میالنی،  نرش زریاب، پاییز 

1394، 407 صفحه.

بارت  »روالن  خودنویس اش  زنده گی نامه ی  در  بارت  روالن 

نوشته ی روالن بارت« از خود با چهار عنوان متفاوت یاد می کند: 

او، من، روالن بارت و شام. عنوان »او« در منت تداعی کننده ی 

مِن گم شده و از دست رفته ی راوی است. »او« غایب است و با 

»من« بارت فاصله دارد. »من« اما زمانی به کار می رود که راوی 

نام من خیال پرداز  فانتزی می شود: »عنوان من، در واقع  دچار 

)بابک  خیامل«  در  غرقه  بی شک  من،  می گویم  هرگاه  است. 

احمدی، 1393: 223(. »شام« راوی را دوپاره کرده و بارت در 

زمان واحد تبدیل می شود به دو شخصی که یکی »من« حارض او 

است و روایت کننده ی زنده گی، و دیگری شخصی که به صورت 

هنگامی که  بارت  می گیرد.  قرار  »من«  این  برابر  در  پارانوییک 

عنوان »شام« را در منت به کار برده است، در پی محکوم منودن 

خویش است و »روالن بارت« نیز بیان گر نوعی جدایی و فاصله 

میان بارِت راوی و بارت مورد اشاره است و در واقع این اشاره در 

مواردی به کار برده می شود که »منش و کنش های او ناشناخته و 

آمیخته به ابهام هستند« )هامن، 224(.

کوه  »تهران  دل پذیر  رمان  با  تا  منودم  آن رو  از  را  اشاره  این 

کمرشکن« از مهین میالنی –که مدتی قبل نرش زریاب در کابل 

بی میانجی تری  و  رابطه ی صمیمی تر  را منترش منوده است-  آن 

ایجاد کرده باشیم. این رمان روایت زندگی دخرتی است که قبل 

از انقالب اسالمی در ایران با هدف ادامه ی تحصیل به فرانسه 

آشنا می شود که  با جریان های سیاسی چپی  و در آن جا  می رود 

برای ایران کار می کنند. دخرت بعد از انقالب به ایران باز می گردد 

و بقیه ی رمان با متام حوادثش در ایران اتفاق می افتد. این که 

و  حوادث  به  نسبت  را  موضعی  و  رویکرد  چه  رمان  در  نویسنده 

اوضاع آن زمان اتخاذ منوده، مسأله یی است جدا و از دیگرسو 

جمهوری  حکومت  دهه ی  چهار  به  نزدیک  ناگوار  ترازنامه ی 

اسالمی و والیت فقیه حقیقت را در این زمینه بر همگان عیان 

ساخته است. لذا، کاری به آن نداریم. مواجه ی ما با کتاب، به 

لحاظ تکنیکی و بیشرت فنی-ادبی است. از این رو، به باور من، 

رمان مذکور سه خصوصیت بارز و عمده را دارا است که به اختصار 

با آن ها متاس می گیرم.

رمان  که  گفت  می توان  فوق،  اشاره ی  به  توجه  با  یک: 

»تهران...« از این نظرگاه، روایت کننده ی یک »من« غرقه شده 

و فانتزی زده ی نویسنده یا راوی است. چه، رمان روایت رسگذشت 

تاریخی نویسنده ی آن است و از آغاز تا پایان راوی فقط با عنوان 

و  مِن حارض  آن  »من«  این  اما  می کند.  یاد  از خودش  »من« 

زنده ی بارت نیست که از غرق شدن ها و درون نگری های حالش 

برای ما قصه رس کرده باشد. »من« میالنی در این رمان، در واقع 

جای گزین »او«ی بارت شده است. زیرا مِن شخصیت مرکزی 

رمان یا منت، آن مِن نویسنده و حارض نبوده و یک متایز زمانی 

و دوری این دو »من« را از هم جدا کرده است. لئون تروتسکی 

در »تاریخ انقالب روسیه« هر زمانی که به نقش خودش در آن 

تاریخ اشاره دارد، با ضمیر »او« به رساغ خودش می رود و بی آن که 

خود بداند، از یک دوران سپری شده و آرمان و آرزوی بربادرفته 

خرب می دهد. در رمان »تهران کوه کمرشکن« نیز نویسنده دقیقا 

هیچ گاهی  اما  این جا  می زند،  حرف  رسگذشتی  یک  چنین  از 

با عنوان »او« یاد نکرده است و در همه جا  نویسنده از خودش 

هامن »من« رابط گذشته و حال راوی شده است. شاید این جا 

نویسنده آگاهانه به چنین رویکردی متوسل شده و  این »من«، 

نکته ی ظریفی را در خودش پنهان کرده باشد. بابک احمدی در 

»ساختار و تأویل منت«، زمانی که »او«ی بارت را تفسیر می کند، 

می گوید: »شاید بتوان گفت که به معنای دقیق واژه، او، مرده 

است« )هامن( و نویسنده ی »تهران...« اما، از »او«ی حرف 

می زند که روایت گر حوادث است و هنوز منرده است و نویسنده نیز 

بعِد سال ها، امروز که می خواهد به رساغ آن »او« برود، دوست 

دارد او را زنده و فعال ببیند. به عبارت دیگر، می توان گفت که در 

این رمان »او«ی داستان، از این که می تواند در چگونگی بازخلق 

و بازروایی داستان نقش داشته باشد، منرده است و هنوز »من« 

است. اما »من«ی که دره ی عمیقی از گذشت زمان و حادثه ها 

بین او و »من« حارض یا نویسنده دهن گشوده است. با حرکت از 

این منظر، می توان ادعا منود که نویسنده در این رمان به تکنیک 

روایی جذاب و چالش آفرینی دست یازیده است.

است.  اجتامعی-تاریخی  بسرت  یک  رمان،  موضوعی  بسرت  دو: 

رمان رصفاً یک رسگذشت، دل نوشت یا خاطره ی شخصی نیست 

و می توان با رویکرد »درزمانی«، هر کس دیگری را نیز به عوض 

این  در  اتفاقاتی که  و  زد. حوادث  قالب  رمان  مرکزی  شخصیت 

رمان خانه کرده، برساخته ی رشایط اجتامعی-تاریخی زمان وقوع 

آن هاست و ویژگی های فردی و دخالت های شخصی در چگونگی 

وقوع آن حوادث، نقشی چندان تعیین کننده یی ندارد. از این رو، 

رمان رسگذشت کلی و خاطره ی جمعی کسانی می تواند شد که در 

آن رشایط می زیسته. بنابراین، »من« این رمان یک مِن شخصی 

ضمیر  یک  »من«،  این  که  گفت  می شود  و  نیست  فردی  و 

بی شخص است. لذاست که هر مخاطبی به خوبی با خواندن رمان 

می تواند خودش را در آن بیابد. این نکته وجه متایز روشنی است 

که رمان را به عنوان یک اثر اتوبیوگرافیک یا خودزنده گی نوشت 

اغلب  در  چه،  می سازد.  متفاوت  اتوبیوگرافیک  آثار  دیگر  با 

خودزنده گی نوشته ها، این فقط راوی یا نویسنده است که در منت 

امکان »دیگربودگی«  و  و نقش داشته  حوادث داستان جایگاه 

و دخالت مخاطب در آن ها، ناممکن می مناید )منونه: »رها در 

باد« نوشته ی ثریا بها(. این موفقیت نویسنده، امکان دیگری را 

به روی رمان می گشاید که هامنا رابطه ی آن با منطق روایی در 

»رمان نو« است.

یک  روایت،  شخصی  غیر  روش  معتقدند  کسانی  هرچند  سه: 

روش و رویکرد کالسیک است و در رویکرد روایی امروز، روایت گر 

توجه  باید  اما  مناید.  شخصی  غیر  را  حوادث  نباید  و  منی تواند 

مفهوم  حاکمیت  و  مکامله یی  منطق  با  روشی  چنین  که  داشت 

قرار  تضاد  در  معارص،  گفتار  و  نوشتار  حوزه ی  در  »گفتامن« 

تضارب  نقد،  به روی  را  دروازه  و تک،  روایت شخصی  می گیرد. 

و مکامله می بندد. نقد و مکامله زمانی مجال بروز پیدا تواند کرد 

که روایت، »گشوده« باشد؛ چاله ها و چالش ها در آن جا خوش 

همین  بیان گر  پست مدرن،  متون  منطق  کلیت  باشند.  منوده 

موضوع است. اما مهین میالنی در رمان »تهران کوه کمرشکن« 

بی اعتنا به این مباحث، از رویکرد شخصی روایت گری عبور منوده 

و  فردی  موارد  کنار  در  است؛  منوده  شخصی  غیر  را  داستان  و 

شخصی که الزمه ی هر رمان است )عشق ها و نفرت ها(، موضوع 

باز و گشوده مطرح شده است. شاید بتوان رویکرد این رمان را 

دیگربودگی  و  تکینگی  که  خواند  تلفیقی  و  ترکیبی  رویکرد  یک 

کوه  »تهران  رمان  من  باور  به  این رو،  از  دارد.  جمع  خود  در  را 

کمرشکن« در مرزی میان رمان کالسیک و رمان نو، با غالبیت 

بگذریم، مسأله ی  این موضوع که  از  دارد.  قرار  نو  منطق رمان 

منطق  یا  و  روایی  خطوط  هم ریختگی  در  این است که،  دیگر  

اتفاق  و  حوادث  چندین  هم فرشده شدن  بر  روایت،  سلسله یی 

از تجربه های  را یکی  ابهام پرسوناژها، رمان  مختلف در منت و 

موفق کار با رویکرد »رمان نو« معرفی تواند کرد. »در رمان نو نه 

جذابیت موضوع برای نویسنده اهمیت دارد، نه تسلسل منطقی 

است  قالبی  فقط  موضوع  داستان.  نه شخصیت های  و  حوادث 

برای بازمنایاندن سلسله حوادثی که ممکن است هیچ ربطی به 

از  باشند و شخصیت ها، نظیر رهگذرانی هستند که  نداشته  هم 

خیابان یا کوچه یی می گذرند« )پرویز شهدی، سخن مرتجم(. با 

جمع نکات آورده شده، می توان ادعا منود که رمان »تهران کوه 

نویسنده  نو، چالشی و پست مدرن است.  کمرشکن« یک رمان 

بدون این که دربست خودش را به دامن نظریه و منطق رمان نو 

انداخته باشد، آن را به کار بسته و در ضمن، از مواردی که با روش 

غافل  نیز  بوده  بازمنایی  و  گشودن  قابل  روایت گری  کالسیک 

نظریه ی  موفقانه ی  تطبیق  می توان  را  رمان  این  است.  منانده 

رمان نو بر بسرت موضوعی سنتی و کالسیک خواند.

عمران راتب 
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بگو مگو از

خشونتديرينه

جوامع  عمده  شاخص هاى  از  زنان  برابر  در  خشونت 

سنتى-پدرساالر و بعضًا محافظه كار است؛ حكومت ها 

با طرح، تصويب  تا  دارند  در چنني كشورهاى وظيفه 

و اجراى قوانني حاميت از حقوق زنان، مانع افزايش خشونت عليه زنان شوند. 

نهاد هاى  از  حاميت  و  كار  زمينه  كردن  فراهم  و  تحصيىل  فرصت هاى  ايجاد 

شديد  گرايشات  با  سنتى  جوامع  دولت مردان  كار  محور  در  بايد  زنان  حقوق 

افراطى قرار داشته باشد.

از  زنان در عرصه هاى مختلف و حاميت  تقويت دستاوردهاى  از طرىف جهت 

گسرت،  جهالت  مراكز  بر  كنرتل  و  نظارت  ظرفيت،  ارتقاى  برنامه هاى  تطبيق 

منرب هاى تعصب افروز و سازمان ها و نهاد هاى خرييه تحت الحاميت بريوىن و 

شبكه هاى بنيادگرا، يك امر حتمى است.

و  آگاه  مبلغان  كمك  بدون  زنان  عليه  تندورى  و  فرهنگ خشونت  مهار  هرچند 

دينداران با مسئوليت دشوار است، حكومت بايد تالش ورزد تا با استفاد از نفوذ 

و تاثري گذارى مال امامان، روحيه حاكم زن ستيزى سنتى را با تشويق تسامح 

بر تغيري برخورد مردان و پرسان  با متركز  به ويژه  افراد جامعه  و تساهل ميان 

جوان، از ميان بردارد.

تاثريات و عواقب  به هر علتى،  ادامه ى خشونت ها عليه زنان در هر شكىل و 

ناگوار ذهنى، فزيىك و اجتامعى بر زنان و دخرتان داشته كه در كوتاه مدت 

از  تنها  نه  و  مى سازد  پذير  آسيب  را  جامعه  همه ى  مدت  دراز  در  و  خانواده ها 

قابليت هاى يك جامعه فعال، پويا و خود كفا مى كاهد كه مانع اصىل انكشاف و 

توسعه يك كشور به حساب مى آيد.

بدتر شدن  از  اغامض  زنان،  برابر  در  نوع خشونت  هر  عليه  مبارزه  در  ناتواىن 

برابر عاملني خشونت ها، فساد  زنان، عدم قاطعيت در  امنيت فزيىك و روحى 

در مراحل محاكامىت، تعهد و توانايى حكومت و حكومتداران را كمرنگ خواهد 

ساخت.

جنبشروشنایی،خوبیابد؟

جنبش  من(  نظر  به   ( آیا  که  اند  پرسیده  دوستانی 

روشنایی خوب است یا بد.

به نظر من، هر جنبشی در هر کجای جهان که برای 

انسانی تر کردن روابط میان انسان ها و گسرتش عدالت و برابری به وجود بیاید 

خوب است. جنبش روشنایی، مثل هر جنبش دیگر، ضعف هایی دارد، و می تواند 

اشتباهاتی که  اما ضعف یک جنبش،  بهرت و حساب شده تر عمل کند،  بسیار 

یک جنبش مرتکب می شود، سو استفاده افراد از آن، و ... نباید چشم ما را بر 

اهداف نهایی آن ببندد.

نابرابری  هست،  ستم  هست،  تبعیض  افغانستان  در  که  نیست  شکی  این  در 

این دوگانه  به یک چشم دیده منی شوند.  از سوی دولت مردان  و همه  هست 

و چند گانه دیدن شهروندان، ریشه های عمیق تاریخی-فرهنگی هم دارد و به 

این زودی ها از میان منی رود. تجربه نشان داده است که سکوت کردن، داد 

و فریاد نکردن، رس را پایین انداخنت و تبعیض و ستم را ندیدن هم چیزی را 

جوامع  که  معتقدم  و  دارم،  باور  نابرابری  به  گفنت  نه  به  من  منی کند.  عوض 

خوشبخت و کشورهایی که در آن ها انسان و حقوقش محرتم است، راه شان را 

با نه گفنت های بسیار به زشتی ها، پیموده اند.

من اما به خوب بودن اکرثیت انسان ها هم باور دارم، و معتقدم که اگر جنبش 

روشنایی و یا هر حرکت ستم ستیز دیگر، اهدافش را با زبان قابل فهم و قابل 

قبول برای دیگران بازگوید، به دام تندروی نیافتد، در هوای رسیدن به آرمان ها 

نیازهای واقعی یک جنبش موفق غافل نشود، و واقعیت های جهان واقعی  از 

را جدی بگیرد، می تواند بخش های زیادی از مردم افغانستان را با خود همراه 

کند، راه رسیدن به آرمان هایش را هموارتر کند و از مشکالت ناخواسته بسیاری، 

دوری جوید.

و در آخر، من باور دارم که همه، دیر یا زود به این نتیجه می رسیم که افغانستان 

غلبه  راهی جز  و خوشبخت،  آبرو  با  ثبات،  با  به یک کشور  تبدیل شدن  برای 

بر تبعیض و ستم ندارد و ناچار است یا کم و بیش، هامنی که هست مباند و 

شهروندانش را نسل اندر نسل به بدبخت ترین فرزندان زمین تبدیل کند، و یا با 

رفع تبعیض و ستم، و پذیرش واقعی برابری شهروندانش، گام در راهی بگذارد 

که ملت های خوشبخت، آن را پیموده اند، و می پیامیند.

سالم و روز تان به سالمتى همراه باد :

اطالعات از ارگ و سپيدار مى رساند كه : 

نشست روز پنج شنبه در ارگ ميان ريیس جمهور غنى، 

امريكا،  با حضور سفري  اجرايیه  داكرت عبدالله ریيس 

قوماندان عمومى نريو هاى خارجى مناينده سازمان ملل و سفري اتحاديه اروپا 

برگزار گرديد. در جلسه بعد از بحث روى اوضاع و نتايج نشست وارسا و آمادگى 

براى بروكسل مسايل مهم ذيل تذكر يافته است :

١-  از تصاميم مشرتك ارگ و سپيدار حاميت می كنيم 

٢- حكومت وحدت مىل براى پنج سال است 

٣-  توافق سياىس تطبيق و اصالحات حتمى است ديگر كار شكنى نكنيد

٤- انتخابات در آغاز سال جديد و لويه جرگه در تابستان بر گزار شود

 ٥- رياست اجرايیه به پست صدارت و تعديل قانون اساىس اجرا شود

٦- به اپوزيسيون توصيه می كنيم كه به حكومت چالش ايجاد نكنند 

٧-  توزيع شناسنامه آغاز و كارت هاى انتخابات اعتبار داده شود

٨- كميته گزينش تجديد، به اعضاى جامعه مدىن نقش بشرت داده شود

٩- در صورت رد قانون و اصالحات انتخاباىت ريیس جمهور فرمان دهد 

١٠- با طالبان، داعش و شبكه حقاىن يكسان برخورد خواهد شد 

١١- اىل نشست بروكسل بخىش از اين تعهدات عملياىت و به عنوان دستاورد به 

كنفرانس گزارش داده شود.

Abdullah Watandar

Abdullah Watandar

Jawid Kohistani

کودتای نافرجام در ترکیه؛ امریکا برای اسرتداد فتح الله گولن 
خواستار ارائه ی مدارک از ترکیه شد

عفو بین امللل »بازی با جان« زندانیان سیاسی در ایران را 
»بی رحامنه« خواند

حادثه ی مرگبار شهر نیس در فرانسه؛ 
مردم دولت را به کم کاری متهم می کنند

فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه 
»به برنامه ریزی برای کودتا اعرتاف کرده است«

از  نافرجام گروهی  اطالعاتروز: پس از کودتای 

ارتش در ترکیه، رجب طیب اردوغان رییس جمهور 

در  داشنت  دست  به  را  گولن  فتح الله  کشور،  این 

آقای  که  خواست  امریکا  از  و  کرد  متهم  کودتا 

گولن را به ترکیه مسرتد کند.

روز  متحده  ایاالت  خارجه ی  وزیر  کری  جان  اما 

دوشنبه گفته است که ترکیه اگر خواستار اسرتداد 

بر  مبنی  را  موثق  مدارک  باید  است،  گولن  آقای 

دست داشنت وی در کودتا ارائه کند.

رجب طیب اردوغان و حامیان او، فتح الله گولن، 

متحده ی  ایاالت  در  که  را  ترک  ناراضی  روحانی 

کودتا  در  داشنت  دست  به  می کند  زندگی  امریکا 

متهم کرده و خواستار اسرتداد وی به ترکیه اند.

اما آقای گولن در صحبت با صدای امریکا گفته 

که دولت برگزیده ی مردم ترکیه قابل احرتام است. 

او افزوده که ادعاهای مبنی بر دست داشنت وی در 

کودتا »دروغین« است.

وظایف  تعلیق  و  کودتا  این  از  پس  هم  سوی  از 

لندپایه ی ارتش در آن  از و فرماندهان ب هزاران رسب

کشور، متحدان اروپایی انکارا نگران تنفیذ قانون 

و وضعیت کسانی است که به ظن پیوند داشنت با 

این رویداد از وظیفه سبکدوش شده و مورد پیگرد 

قرار می گیرند.

از  رویرتز  خربگزاری  امریکا،  صدای  از  نقل  به 

داده  گزارش  ترکیه  امنیتی  ارشد  مقام  یک  قول 

به شمول  پولیس  منسوب   ۸۰۰۰ وظایف  که  است 

در  تعلیق  به  استانبول  و  انکارا  پولیس  کارمندان 

آمده و نیز ۳۰ تن از حاکامن محلی و بیش از ۵۰ 

لندرتبه ی ملکی از وظایف شان سبکدوش  کارمند ب

شده اند.

تا  گرفته  رسباز  از  ترکیه،  ارتش  منسوب  هزاران 

محل  یک  در  و  بازداشت  یک شنبه  روز  فرمانده، 

شبکه های  در  تصاویر  برخی  شدند.  آورده  گرد 

وضعیت  در  را  کودتاچی  مظنونان  اجتامعی، 

نیکر  یک  با  تنها  و  بسته  دستان  با  نیمه برهنه 

نشان می دهد که در بس های پولیس و سالون های 

ورزشی کنار هم قرار داده شده اند.

ا کودتای ناکام جمعه شب در  خشونت های مرتبط ب

ترکیه به گفت ی نخست وزیر آن کشور،۲۳۲ کشته 

میان ۲۰۸ طرفدار  این  در  که  است  گذاشته  برجا 

حکومت و ۲۴ کودتاچی شامل است.

میان  در  که  گفت  دوشنبه  روز  ییلدریم  بینالی 

پولیس و سه  کشته شد گان ۱۴۵ غیرنظامی، ۶۰ 

گفت  همچنان  او  است.  شامل  ارتش  منسوب 

از  تن   ۵۰ و  حکومت  طرفداران  از  تن   ۱۴۹۱ که 

کودتاچیان در کودتای جمعه شب زخمی شده اند.

رجب طیب اردوغان همچنان روز یک شنبه هنگام 

صحبت به جمعیت انبوهی از طرفدارانش از مردم 

ادامه داده و  تا به تجمع شان در جاده ها  خواست 

مرگ  جزای  تطبیق  ا  ب تا  بیاروند  فشار  پارملان  بر 

به کسانی توافق کند که در کودتا دست داشتند.

نادیده  را  تقاضا  این  »ما  گفته:  اردوغان  آقای 

مردم  دموکراسی ها، هرچه  در  گرفته منی توانیم. 

می گویند هامن باید شود.«

از اروپا اتحادیهی کشورهای از برخی نگرانی

رویدادهایجاریدرترکیه

اکرث  کودتاچیان،  بر  اردوغان  خشم  هم  سوی  از 

کشورهای اتحادیه ی اروپایی را نیز نگران ساخته 

انتظار  در  مشتاقانه  ترکیه  که  اتحادیه یی  است؛ 

کسب عضویت آن است.

در  که  گفت  ترکیه  رییس جمهور  آن که  از  پس 

اعدام عنارص کودتاچی تأخیر نخواهد کرد، یکی 

از سخن گویان حکومت آملان گفته است کشوری 

منی تواند  می کند،  تطبیق  را  مرگ  جزای  که 

عضویت اتحادیه ی اروپایی را داشته باشد.

آملان در یک  زایربت سخن گوی حکومت  ستیفن 

و  »آملان  است  گفته  برلین  در  خربی  کنفرانس 

اعضای اتحادیه ی اروپا در این مورد موقف روشن 

دارند: ما مطلقاً جزای اعدام را رد می کنیم.«  او 

افزود که تطبیق اعدام در ترکیه به مفهوم پایان 

اتحادیه ی  در  کشور  آن  عضویت  برای  مذاکرات 

اروپایی است.

منع  را  اعدام  در سال ۲۰۰۴ میالدی جزای  ترکیه 

کرد، اما اکنون حکومت آقای اردوغان در تالش 

عنارص  به  مرگ  جزای  تطبیق  مورد  در  که  است 

بحث  وارد  سیاسی  مخالف  احزاب  ا  ب کودتاچی، 

شود.

تازه ترین  در  بین امللل  عفو  سازمان  روز:  اطالعات

ا عنوان »به گروگان گرفنت سالمت«،  گزارش خود ب

گفته است که مقام های ایرانی مراقبت های صحی 

را از زندانیان عقیدتی و سیاسی دریغ می کنند.

جدید  گزارش  در  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 

»رفتار  دلیل  به  ایرانی  مقام های  از  سازمان  این 

ا زندانیان سیاسی و عقیدتی و »بازی  بی رحامنه« ب

با جان« آن ها انتقاد شده است.

که  می گوید  بین امللل  عفو  صفحه یی   ۴۵ گزارش 

آن ها  سیاسی  زندانیان  ا  ب ایرانی  مقام های  رفتار 

آسیب های  دیگر  یا  معلولیت جسمی  با »خطر  را 

دایمی« روبه رو کرده است.

اطلسی،  فرهاد  کوکبی،  امید  محمدی،  نرگس 

جابر  کامل،  احمد  رمضان  پور،  گلی  علیرضا 

صخراوی و علیرضا رسولی از جمله افرادی هستند 

در  دادستانی  دفرت  می گوید  بین امللل  عفو  که 

اغلب موارد حارض به دادن اجازه ی انتقال آن ها به 

بیامرستان و یا فرستادن شان به مرخصی درمانی 

نادیده  نیز  را  داکرتان  توصیه ی  »حتا  و  نیست 

می گیرد و انکار می کند.«

تعهدات  ا  ب مغایر  را  رشایط  این  بین امللل  عفو 

بین املللی ایران خوانده و خواستار توقف فوری این 

اقدامات شده است.

منونهییازاقداماتمقامهایایرانیدرگزارش

عفوبینامللل

باعث  که  تخت  به  بیامران  کردن  زنجیر  و  غل 

کبودی  و  بیشرت  درد  و  رنج  درمان  روند  در  اخالل 

دست و پای  آن ها شده است.

با  سوءرفتار  در  زندان  داکرتان  برخی  همدستی 

با  بین امللل  عفو  که  زندانیانی  بیامر.  زندانیان 

کرده اند  اشاره  مواردی  به  و  کرده  مصاحبه  آن ها 

را  زندانیان  این  جدی  بیامری های  داکرتان  که 

تنها  درمان،  به جای  و  داده اند  جلوه  کم اهمیت 

آرام بخش یا مسکن به آن ها داده اند.

خدمات  به  بیامر  زندانی  دسرتسی  از  مواردی  در 

درمانی به عنوان ابزاری برای گرفنت اعرتاف یا ابراز 

توبه و پشیامنی استفاده می شود.

زندانیان  منی دهند  اجازه  کرات  به  دادستان ها 

که  حالی  در  شوند  اعزام  بیامرستان  به  بیامر 

امکان دسرتسی به نیازهای درمانی آن ها در زندان 

فراهم نیست و از اعطا یا متدید مرخصی درمانی 

رصیح  توصیه ی  خالف  بر  نیز  بیامر  زندانیان  به 

داکرتان رس باز می زنند.

از جمله چندین نفری که در این گزارش به وضعیت 

آن ها اشاره شده، امید کوکبی، دانشجوی دکرتای 

فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس 

و ۴  از ۵ سال  بعد  امسال  ثور  ماه  اوایل  است که 

نیم میلیارد  ا وثیقه ی  ب ماه زندان بدون مرخصی، 

به مرخصی  کلیه اش  برای درمان رسطان  تومانی 

استعالجی فرستاده شد.

عفو بین امللل یک سازمان بین املللی مدافع حقوق 

برش است که مقر آن در لندن است.

گزارش های این سازمان درباره ی مناطق مختلفی 

از جهان است که در آن نقض حقوق برش صورت 

می گیرد.

به طور  که  ایران  به  مربوط  گزارش های  از  غیر  به 

کشور  این  دولتی  رسانه های  در  ازتابی  ب معمول 

نقاط  سایر  درباره ی  گزارش ها  این  محتوی  ندارد، 

جهان معموالً منترش می شود و در مواردی، برخی از 

مقام های ایران هم به آن استناد می کنند.

اطالعاتروز: روز دوشنبه، در پایان سه روز عزای 

شهرهای  سایر  و  نیس  شهر  فرانسه،  در  عمومی 

فرانسه شاهد برگزاری مراسم یک دقیقه سکوت به 

انیان حمله ی مرگبار شهر نیس بودند. احرتام قرب

نخست وزیر  والس،  مانوئل  نیوز،  یورو  از  نقل  به 

فرانسه که برای رشکت در این مراسم در شهر نیس 

ا  و در خیابان محل وقوع حمله حضور یافته بود، ب

فریادهای اعرتاض آمیز مردم مواجه شد.

رشکت کنندگان در این مراسم، آقای والس و هیأت 

کردند  »هو«  خیابان  به  ورود  بدو  در  را  همراهش 

»استعفا،  فریاد  نیز  مراسم  از  او  خروج  هنگام  و 

استعفا« رس دادند.

پس از حمله ی تروریستی شهر نیس، انتقادهای 

زیاد و بی سابقه یی از دولت فرانسه درباره ی اقدامات 

امنیتی و حضور ناکافی نیروهای پولیس در زمان 

برگزاری جشن روز ملی فرانسه شده است.

فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه، نیز در همین 

آقای  داشت.  حضور  پاریس  شهر  در  و  مراسم 

اوالند که پیش از حمله ی نیس از پایان وضعیت 

اضطراری در چند روز آینده خرب داده بود، به دنبال 

حمله ی پنج شنبه شب وضعیت اضطراری در کشور 

را متدید کرد.

ا موتر باربری سنگین وزن پنج شنبه شب در  حمله ب

شهر نیس، در مراسم آتش بازی جشن ملی فرانسه 

نفر  و ۲۲۰  نفر کشته  این حمله، ۸۴  در  داد.  روی 

زخمی شدند. تعداد زیادی توریست خارجی و کودک 

انیان این حادثه بوده اند. در میان قرب

از  پس  ترکیه  از  گزارش  آخرین  روز:  اطالعات

کشور  این  در  ارتش  از  گروهی  نافرجام  کودتای 

گزارش  ترکیه  دولتی  خربگزاری  که  است  حاکی 

سابق  فرمانده  اوزتورک،  آکین  جرنال  است  داده 

نیروی هوایی ارتش این کشور، به برنامه ریزی برای 

کودتای نافرجام ترکیه اعرتاف کرده است.

ا بر این گزارش، جرنال اوزتورک به بازجویان خود  ن ب

گفته است که اقدام او »با هدف اجرای یک کودتا« 

انجام شده است.

خربگزاری  در  اوزتورک  جرنال  از  که  تصویری  در 

آناتولی منترش شده جای زخم و جراحت روی صورت 

او مشخص است و گوشش پانسامن شده است.

به نقل از بی بی سی، او پیش از این هر گونه دست 

و  کرده  تکذیب  را  جمعه شب  کودتای  در  داشنت 

کرده  اقدام  آن  کردن  متوقف  برای  که  بود  گفته 

است.

ترکیه  ارتش  فرمانده  ده ها  از  اوزتورک یکی  آکین 

است که بعد از اقدام به کودتا دستگیر شد.
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لیونل مسی  از تصمیم  به حامیت  آرسنال  فوق ستاره 

مبنی بر خداحافظی از تیم ملی ارجنتاین پرداخت. 

ملی  تیم  و  آرسنال  مهاجم  سانچس،  الکسیس 

مهمی  نقش  کشورش  ملی  تیم  ا  ب همراه  که  شیلی، 

داشته،  ملی  بازی های  از  مسی  لیونل  خداحافظی  در 

را  خودش  تصمیم  که  است  مسی  حق  این  می گوید 

اتخاذ کند. 

الکسیس گفت: تصمیم مبنی بر ماندن یا خداحافظی 

از تیم ملی حق مسی است. اگر او تصمیم گرفته از 

بود.  خواهد  محق  کامالً  کند،  خداحافظی  ملی  تیم 

در  مسی  لیونل  حریف  این که  از  من  صورت  هر  در 

بازی های ملی بوده ام، بسیار خوشحامل و از بازی برابر 

او همواره هیجان زده می شوم. 

الکسیس سانچس و مسی در بارسلونا سابقه بزای در 

کنار یگ دیگر را داشته اند. 

و  مادرید  رئال  باشگاه  دو  هر  از  که  ژسوس  گابریل 

پاسخ گویی  به  حارض  کرده  دریافت  پیشنهاد  ا  بارسلون

روشن در مورد آینده خود نشد. 

جذب  برای  بارسا  و  رئال  جنگ  که  می رسد  نظر  به 

تابستانی  انتقاالت  و  نقل  پایان  تا  ساله   ۱۹ ژسوس 

ادامه داشته باشد. هر دو تیم خواهان جذب پدیده این 

روزهای فوتبال برزیل هستند که برای باشگاه پاملیراس 

بازی می کند و فعالً آقای گول لیگ برزیل است. 

در  برزیل  املپیک  تیم  برای  دیگر  ماه  یک  از  ژسوس 

رقم  رفت.  خواهد  میدان  به  نیامر  کنار  ریو  بازی های 

رئال  به  بازیکن  این  یورویی  میلیون   ۲۴ قرارداد  فسخ 

و بارسا اجازه می دهد تا او را به راحتی جذب کنند ولی 

ژسوس پس از بازی پاملیراس و پونته پرتا به خربنگاران 

فصل  پایان  تا  می دهم  ترجیح  بارسا؟  یا  رئال  گفت: 

چه  دید  خواهیم  سپس  و  کنم  بازی  پاملیراس  برای 

اتفاقی خواهد افتاد. 

ا این  فصل فوتبال برزیل ۴ دسامرب به امتام می رسد و ب

اوصاف، ژسوس در نقل و انتقاالت زمستانی تکلیفش 

مشخص خواهد شد. 

ا به متجید از فوق ستاره این تیم  هافبک سابق بارسلون

پرداخت. 

لیونل  هم تیمی  زیادی  سال های  که  هرناندس،  ژاوی 

بازیکن  این  که  است  معقتد  بوده  ا  بارسلون در  مسی 

بهرتین فوتبالیست دنیا است و هیچ بازیکنی منی تواند 

در سطح او بازی کند. 

لیونل  منی تواند  فردی  هیچ  من  برای  گفت:  ژاوی 

مسی شود. بازیکنی در سطح او فوتبال بازی منی کند. 

باشند،  فوتبالیست های خوبی می توانند  دیگران همه 

رونالدو  بین  زیادی  مقایسه های  منی شوند.  مسی  اما 

می دانند،  را  فوتبال  که  هایی  آن  اما  دارد  وجود  مسی 

می فهمند در واقع چنین مقایسه ی درست نیست. 

و  است  فوتبال  دنیای  بازیکن  بهرتین  هم  هنوز  او 

ا  می تواند تفاوت ها را رقم بزند. او از حضور در بارسلون

زمینی  از  خارج  مسائل  البته  است.  خوشحال  کامالً 

وجود دارند اما درون زمین، مسی از حضور در بارسلونا 

همچنان لذت می برد.

خوان ماتا، هافبک منچسرتیونایتد ، شایعه جدایی اش 

از این باشگاه را تکذیب کرد. 

ماتا درباره شایعه جدایی اش در توئیرت نوشت:  همیشه 

به رسانه ها گوش نکنید. 

جذب  خواهان  اورتون  و  اسپانیول  که  می شد  گفته 

او  می رسد  نظر  به  ولی  هستند  اسپانیایی  ستاره 

ا مورینیو را کنار گذاشته و به دنبال کسب  مشکالت ب

جایگاهی در تیم است. 

غیبت رونالدو تا هفته سوم اللیگا

رانیری: همه باید از واردی تشکر کنند

رانیری: فصل بعد باید از صفر رشوع کنیم

پاسخ جالب زالتان به اظهارنظر کانتونا

چانس باالتر رئال برای جذب ستاره والنسیا

کلوپ: چند بازیکن از لیورپول جدا می شوند

مورینیو: می توانم بیلی را واران یونایتد کنم

نقش ویژه فوتسال در پیرشفت نیامر

عجیب ولی واقعی: 
احتامل انحالل فوتبال روسیه!

شواین اشتایگر، اصلی ترین خروجی یونایتد
برای  مادرید هیچ عجله ی  رئال  باشگاه 

رسیدن رونالدو به سوپرکاپ اروپا و حتی 

بازی های اللیگا ندارد. 

دلیل  به   ۲۰۱۶ یورو  فینال  در  رونالدو 

شد  مصدومیت  دچار  پایت  خشن  تکل 

زمین  در  دقیقه   ۲۵ از  بیش  نتوانست  و 

به کار ادامه دهد. یک روز پس از فینال 

 ۶ تا   ۴ او  بهبودی  روند  که  شد  اعالم 

هفته طول خواهد کشید. 

مبنی  شد  منترش  خربی  پیش  روز  چند 

بر استفاده رونالدو از یک شیوه درمانی 

حساس  بازی  به  رسیدن  برای  نوین 

مقابل سویا در سوپرکاپ اروپا )۱۹ اسد( 

اما مارکا دیروز در گزارشی ویژه ادعا کرد 

که مسئوالن رئال مادرید عجله ی برای 

این منظور ندارند و از رونالدو خواسته اند 

که تا ۱۰ آگوست )۱۰ اسد( به تعطیالت 

خود در کنار خانواده بدون هیچ دغدغه ی 

ادامه دهد. 

نیز  دیگر  ماه  یک  رونالدو  به  رئالی ها 

برای بهبودی مصدومیتش زمان داده اند 

ستاره  فوق  که  معناست  بدان  این  و 

پرتگالی، بازی برابر سوسیداد و سلتا در 

بازی  از  و  داد  خواهد  دست  از  را  اللیگا 

دسرتس  در  سوم،  هفته  در  ا  اوساسون ا  ب

خواهد بود. 

ماندن  از  لسرتسیتی  ایتالیایی  رسمربی 

بسیار  تیمش  حمله  خط  ستاره  فوق 

خوشحال است. 

بسیار  پیشنهاد  یک  داشنت  علی رغم 

واردی،  جیمی  آرسنال،  سوی  از  جدی 

به  تا  داد  ترجیح  لسرتسیتی،  مهاجم 

استادیوم  پاور  کینگ  در  حضورش 

ادامه دهد. از همین رو کلودیو رانیری، 

رسمربی لسرت، می گوید ماندن او در تیم 

ا دارد.  پیام مهمی برای رقب

آرسنال  راهی  می توانست  او  گفت:  او 

شود. در آن جا پول بیشرتی بگیرد و در 

یک باشگاه کالس جهانی فوتبال بازی 

ا این حال او لسرت را ترجیح داد.  کند. ب

همه باید از واردی تشکر کنند. 

دیگر  پیرامون  ادامه  در  رانیری 

آن ها  امیدوارم  گفت:  لسرت  ستاره های 

مبانند و به توصیه های من گوش کنند. 

قهرمانان  لیگ  در  هم  با  می توانیم  ما 

آینده  تابستان  و  کنیم  پیدا  اروپا حضور 

متفاوتی  تصمیامت  می توانند  بازیکنان 

بگیرند. 

لسرتسیتی  رسمربی  رانیری،  کلودیو 

مدعی شد که تیمش فصل آینده باید از 

صفر رشوع کند ولی به دنبال کسب جام 

خواهند بود. 

کامل  در  گذشته  فصل  لسرتسیتی 

برتر  لیگ  قهرمانی  شد  موفق  اباوری  ن

انگلیس را از آن خود کند ولی در طول 

ان گولو  جدایی  با  اخیر،  هفته های 

این  از  ستاره ها  کوچ  نظر  به  کانته،  

تیم کلید خورده است. ریاض محرز نیز 

مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپاست و 

احتامل جدایی اش وجود دارد. از همین 

فصل  تیمش  که  کرد  عنوان  رانیری  رو 

آینده باید از صفر رشوع کند. 

کنیم.  رشوع  صفر  از  باید  ما  گفت:  او 

بود  فوق العاده  بسیار  که  بردیم  را  جام 

ورق  حاال  ولی  بود  بزرگی  دست آورد  و 

چانس  اگر  کرد.  خواهیم  عوض  را 

گذشته  فصل  ابتدای  در  ما  قهرمانی 

۵۰۰۰ به ۱ بود،  امسال ۶۰۰۰ به ۱ است. 

امتیاز کسب  این است که ۴۰  ما  هدف 

در  حضور  شویم.  سقوط  مانع  تا  کنیم 

لیگ  برتر، کسب سهمیه  تیم  جمع ۱۰ 

اروپا،  کسب سهمیه چمپیونزلیگ و یا 

در  ما  از ۵ جام هدف  یکی  شاید کسب 

این فصل باشد. 

به  زالتان  انتقال  شدن  رسمی  از  پس 

اریک کانتونا، اسطوره  منچسرتیونایتد، 

نظری  اظهار  در  یونایتدها  فرانسوی 

جالب گفته بود که زالتان بهرت است به 

فکر شاهزاده بودن باشد. 

به عقیده کانتونا، منچسرت می تواند تنها 

بخواهی  اگر  باشد:  داشته  پادشاه  یک 

عالقه  اگر  و  باشی  شاهزاده  می توانی 

داشته باشی، پیراهن شامره 7 می تواند 

برای تو باشد. این هدیه خوش آمد گویی 

زنده  است.  رفته  پادشاه  توست.  به  من 

باد شاهزاده. 

خدای  که  می کند  ادعا  زالتان  اما 

منچسرت است و نه پادشاه. او در پاسخ 

تحسین  من  است:  گفته  کانتونا  به 

منی خواهم  من  اما  شنیده ام  را  ا  کانتون

خدای  من  باشم.  منچسرت  پادشاه 

منچسرت هستم.

منچسرتیونایتد،  همراه  بارسا  و  رئال 

خواهان جذب آندره گومز، ستاره پرتگالی 

والنسیا هستند. 

ا، آندره  پس از انرصاف از جذب پل پوگب

گومز، به گزینه اول رئالی ها برای تقویت 

گومز  است.  شده  بدل  میانی شان  خط 

که در یورو ۲۰۱۶ نیز یکی از اعضای تیم 

سال  بود،  پرتگال  یعنی  جام  قهرمان 

و  پیوست  والنسیا  به  بنفیکا  از  گذشته 

تیم  این  برتر فصل  بازیکن  از سه  یکی 

نیز بود. 

در این میان چانس رئال برای جذب گومز 

را بیشرت از سایر تیم ها می دانند و علت 

این امر به رابطه دوستانه فلورنتینو پرز، 

مالک  لیم،  پیرت  ا  ب رئال  باشگاه  رئیس 

والنسیا بر می گردد. بین رئال و والنسیا 

پس از انتقال جنجالی میاتوویچ در سال 

۱۹۹۶ به رئال، رابطه خوبی حکمفرما نبود 

نظر می رسد که  به  لیم  پیرت  ورود  ا  ب اما 

باشند.  شده  فراموش  قدیمی  مشکالت 

رئالی ها آلوارو مدران را نیز هفته گذشته 

به والنسیا واگذار کردند. 

به متام این ها ژرژ مندس، ایحنت گومز 

نیز  را  مادرید  رئال  ا  ب او  خوب  رابطه  و 

بطور  هنوز  حال  این  ا  ب کنید؛  اضافه 

راهی  گومز  که  گفت  منی توان  قطع 

برای جدایی  والنسیا  رئال می شود چون 

او روی رقم ۶۵ میلیون یورو ارصار دارد. 

این  وارد  نیز  را  خسه  رئال  است  ممکن 

از  گومز،  احتاملی  آمدن  ا  ب کند.  پروسه 

بین ایسکو و خامس، یکی رئال را ترک 

خواهد کرد.

اعالم  لیورپول،  رسمربی  کلوپ،  یورگن 

کرد که انتظار داشت این باشگاه در بازار 

داشته  بیشرتی  فعالیت  انتقاالت  و  نقل 

به  بیشرت  بازیکن  یک  حداقل  و  باشد 

خدمت می گرفت. 

لیورپول تاکنون سادیو مانه، ژوئل ماتیپ 

و لوریس کاریوس را به خدمت گرفتند و 

در مقابل جوردن آیب و مارتین اسکرتل 

از این تیم جدا شدند. کلوپ همچنین از 

الوتلی در همین تابستان  جدایی ماریو ب

خرب داد. رسمربی آملانی اعالم کرد تعدادی 

دیگر از بازیکنان هم اگر می خواهند در 

فصل پیش رو فرصت بیشرتی برای بازی 

پیدا کنند، باید به تیم های دیگری بروند 

دو  یکی  برای خرید  لیورپول  از تالش  و 

گزینه دیگر خرب داد. 

او به خربنگاران گفت: مطمئنم اتفاقات 

دیگری هم رخ خواهد داد. منی دانم دقیقاً 

یک  که  ندارد  دلیلی  اما  اتفاقاتی  چه 

بازیکن، در تیمی مباند که در آن چانس 

بازی  برای  چانسی  وقتی  ندارد.  بازی 

ندارد.  وجود  ماندن  برای  دلیلی  نیست، 

بازیکنان  ما  هستند.  جوان  بازیکنان 

منی دهیم.  قرض  را  جوان مان  خیلی 

هیچ امکانی وجود ندارد. ما چند بازیکن 

بروند  بخواهند  است  ممکن  که  داریم 

اتفاق رخ خواهد  این  و من مطمئنم که 

داد و یکی دو بازیکن دیگر به ما اضافه 

می شوند. تا ۳۱ آگوست زمان زیادی باقی 

مانده و باید کمی تالش کنیم. 

منچسرتیونایتد  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 

مدعی شد که او می تواند اریک بیلی را 

مثل واران پیرشفت دهد. 

مادرید  رئال  به  سالگی   ۱۸ در  واران 

خیلی  مورینیو،  هدایت  تحت  و  پیوست 

رسیع در رئال مادرید برای خود جایگاهی 

پیدا کرد و در حال حارض به عنوان یکی 

از بهرتین مدافعان جوان جهان شناخته 

می شود. بیلی که روز یک شنبه در دیدار 

دوستانه یونایتد مقابل ویگان به میدان 

یونایتد  هواداران  توسط  شدت  به  رفت، 

که  شد  مدعی  مورینیو  و  شد  تشویق 

می تواند روندی مثل واران برای بیلی در 

پیش بگیرد. 

او گفت: هامن تشویق های هواداران در 

کردم،  تعویض  را  اریک  من  که  زمانی 

نشان دهنده خیلی چیزهاست. البته که 

او جوان است و از فضای دیگری وارد شده 

را  ولی می توان کیفیت حال و حارضش 

دید. این اولین بار بود که اریک پیراهن 

منی تواند  او  می پوشید.  را  یونایتد 

زبان  ا  ب تنها  و  کند  صحبت  انگلیسی 

بازیکنان  دیگر  با  اسپانیایی  و  فرانسوی 

به  گام  باید  او  ابراین  ن ب می گیرد  ارتباط 

گام جلو بیاید و برای همین بود که من 

۴۵ دقیقه به او فرصت دادم. می خواستم 

دهم.  قرار  اختیارش  در  بیشرتی  دقایق 

او باید با دیگر بازیکنان در ارتباط باشد. 

سعی خواهم کرد که او بهرت و بهرت شود. 

این کار را با دیگر مدافعانی که در اختیار 

واران که سعی  دادم، مثل  انجام  داشتم 

کردم بهرتین بازی را از او بگیرم. 

اسطوره فوتسال دنیا می گوید این رشته 

فوق  اوج گیری  در  مهمی  نقش  ورزشی 

ا داشته است.  ستاره بارسلون

فالکائو، اسطوره برزیلی دنیای فوتسال، 

نقش مهمی  ورزشی  رشته  این  می گوید 

در پرورش نیامر داشته است. 

دوستان  از  یکی  نیامر  گفت:  فالکائو 

فوق العاده من است. فوتسال نه تنها به 

نیامر بلکه به رونالدو، روبینیو و کاکا نیز 

کمک زیادی کرده تا تبدیل به فوتبالیست 

بزرگی شوند. فوتسال رشته ورزشی است 

که همواره در برزیل افراد زیادی در مدرسه 

آن را بازی می کنند. زمانی که بازیکنان ۱۲ 

یا ۱۳ ساله می شوند جایی است که باید 

تصمیم بگیرند به فوتسال ادامه دهند یا 

راهی فوتبال شوند. نظر من این است که 

و  ادامه دهند  فوتسال  ا  ب آن ها همچنان 

بعدتر راهی فوتبال شوند.

 ۲۰۱۶ یورو  در  روسیه  ضعیف  عملکرد 

ناامید کرده  را  مقامات ورزش این کشور 

است. 

وزیر ورزش کشور روسیه در خربی جالب 

توجه تایید کرد که تا اطالع ثانوی کلیه 

به  روسیه  فوتبال  ملی  تیم  فعالیت های 

حالت تعلیق درآمده و تیم ملی این کشور 

منحل شده است. 

ویتالی موتکو، وزیر ورزش روسیه، گفت: 

دیگر تیم ملی وجود ندارد. فعالیت تیم 

ملی فوتبال روسیه منحل شده است. 

نیکیتا سیمونیان، نایب رئیس فدراسیون 

فوتبال روسیه، نیز به طور غیر مستقیم 

که  زمانی  کرد:  تایید  را  مسئله  این 

رسمربی وجود ندارد و قرار نیست بازیکنان 

بار دیگر کنار یک دیگر جمع شوند، این 

در  روسیه  است.  شدن  منحل  معنی  به 

را  برنامه ریزی شده ی  بازی  آینده نزدیک 

نیز در تقویم خود منی بیند. 

میزبان  روسیه  که  حالی  در  مسئله  این 

به  است   ۲۰۱۸ جهانی  جام  رقابت های 

شدت قابل توجه می تواند باشد. هر چند 

انتظار می رود طی روزهای آتی با شفافیت 

بیشرتی در این مورد اظهار نظر شود. 

که  شد  مدعی  رکورد  دیلی  روزنامه 

جدی ترین  شواین اشتایگر،  باستین 

از  جدایی  برای  منچسرتیونایتد  گزینه 

این باشگاه است. 

مورینیو خواهان ایجاد تغییرات اساسی 

در ترکیب تیمش است و شواین اشتایگر 

احتامالً اولین نفری خواهد بود که توسط 

باشگاه به فروش خواهد رسید. عملکرد 

نه چندان خوب شواینی در فصل گذشته 

و مصدومیت های متعدد او باعث شده تا 

در ترکیب و تفکر مورینیو جایی نداشته 

باشد. 

لیند و مارکوس روخو  خوان ماتا، دیلی ب

یونایتد  از  خروج  گزینه های  دیگر  نیز 

آن ها  انتقال  کار  دید  باید  که  هستند 

از  پیش  مورینیو  رسید.  خواهد  کجا  به 

این اعالم کرده بود که تنها ۲۴ بازیکن 

فروش  به  یا  بازیکنان  دیگر  و  دارد  نیاز 

ا تیم زیر ۲۱ ساله ها مترین  می رسند یا ب

می کنند. 

حامیت الکسیس سانچس
 از تصمیم مسی

واکنش جالب گابریل 
به پیشنهاد رئال و بارسا

ژاوی: حتی رونالدو هم 
در سطح مسی نیست

واکنش ماتا به شایعه 
جدایی اش از یونایتد
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بانوی اول: مواد مخدر همچون طوفان، 
اما خاموشانه جامعه را به سوی تباهی می برد

ــروز در  ــوی اول کشــور دی ــی، بان اطالعــات روز: روالغن

هامیــش زنــان بــه مناســبت »روز همبســتگی جهانــی 

ــه  ــت ک ــدر« گف ــواد مخ ــه م ــی علی ــیج مل ــه ی بس و هفت

مــواد مخــدر همچــون طوفــان امــا خاموشــانه، جامعــه را 

ــرد. ــی می ب ــوی تباه ــه س ب

ایــن برنامــه از ســوی وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

ــن وزارت تیم هــای ســیاری  ــان ای ــزار شــده و همچن برگ

را نیــز ایجــاد کــرده کــه در میــان مــردم در مــورد ارضار 

مــواد مخــدر آگاهی دهــی می کننــد.

 خانــم غنــی افــزود امــروز به خاطــر موضــوع مهمــی 

کــه زندگــی فرزنــدان و مــردم مــا را تهدیــد می کنــد 

ــی  ــی و وجدان ــئولیت ایامن ــده ایم و مس ــع ش ــا جم این ج

مــا ایجــاب می کنــد کــه بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده ی 

ــم. ــالش کنی ــعی و ت س

 او از متــام اقشــار جامعــه خواســت کــه بــرای مبــارزه بــا 

مــواد مخــدر بســیج شــوند چــون، اعتیــاد فقیــر و پولــدار 

منی شناســد.

بانــوی اول کشــور گفــت بایــد موضــوع مــواد مخــدر 

ــه مطــرح شــود  ــی در ســطح جامع ــوان گفتــامن مل به عن

تــا یــک راه حــل همه جانبــه و ملــی به خاطــر مبــارزه 

ــود. ــدا ش ــده پی ــن پدی ــه ای علی

از 3.5 میلیــون معتــاد در افغانســتان 850 هــزار تــن 

ــد ــان تشــکیل می دهن ــان را زن آن

افغانســتان بزرگرتیــن کشــور کشــت و تولیدکننــده ی 

مــواد مخــدر در جهــان اســت کــه تقریبــاً 90 درصــد مــواد 

ــود. ــن می ش ــور تأمی ــن کش ــان از ای ــدر جه مخ

ــدر در  ــواد مخ ــه م ــارزه علی ــر مب ــی، وزی ــالمت عظیم س

ایــن هامیــش گفــت افغانســتان یکــی از کشــورهای 

ــدر  ــواد مخ ــتفاده ی م ــاق و اس ــت، قاچ ــیب پذیر کش آس

ــواد  ــور از م ــر در کش ــون نف ــدود 3.5 میلی ــه ح ــت ک اس

مخــدر اســتفاده می کننــد.

افــراد  مجمــوع  از  عظیمــی،  خانــم  گفتــه ی  بــه 

ــان را  ــن آن ــزار ت ــدر، 850 ه ــواد مخ ــده ی م مرصف کنن

ــد. ــکیل می دهن ــودکان تش ــن را ک ــزار ت ــان و 110 ه زن

پیچیده تریــن  از  یکــی  را  مخــدر  مــواد  معضــل  او 

از  مشــکالت جهانــی خوانــد کــه عوامــل گوناگونــی 

جملــه فقــر، بیــکاری، ناامنــی و مســایل زیــاد دیگــر 

ســبب آن شــده اســت.

دولــت  مخالــف  مســلح  گروه هــای  افغانســتان  در 

مخــدر  مــواد  تولیــد  و  کشــت  از  را  ســود  بیشــرتین 

می برنــد. بزرگرتیــن منبــع درآمــد گــروه طالبــان نیــز مــواد 

ــور  ــاون دوم رییس جمه ــش مع ــت. رسور دان ــدر اس مخ

روز یک شــنبه در نخســتین روز ایــن هامیــش گفــت کــه 

ــدر  ــواد مخ ــر از م ــور دیگ ــر کش ــش از ه ــتان بی افغانس

آســیب دیــده و بُعــد خطرناک تــر آن بــرای دولــت و ملــت 

افغانســتان ایــن اســت کــه ایــن پدیــده بودجــه ی جنــگ 

تحمیلــی علیــه مــردم افغانســتان را تأمیــن می کنــد.


