
نه گره باز شد و نه یخ 
بی اعتمادی آب

هفته  چندین  از  پس  سرانجام 
کمیسیون  میان  کشمکش  و  اختالف 
شماری  و  افغانستان  انتخابات  مستقل 
از دسته های انتخاباتی نشست معلوماتی 
سیاسی،  احزاب  نمایندگان  حضور  با 
ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدان 
حامی  کشورهای  و  ناظر  نهادهای 
کمیسیون  شد.  برگزار  دیروز  انتخابات 
ارایه  را  نشست  این  از  انتخابات هدف 
نهاد  این  رهبری  سوی  از  معلومات 
نامزدان  به ویژه  انتخاباتی،  شرکای  به 
کمیسیون  اعضای  بود.  معترض خوانده 
انتخابات در آغاز نشست اعالم کردند که 
در نزد این نهاد تنها آرای بیومتریک شده 
نیز  انتخابات  کمیسیون  و  است  معتبر 
است.  تقلب  مخالف  و  بوده  بی طرف 
انتظار  که  گفت  کمیسیون  این  رییس 
دارد در پایان روز جلسه نتیجه ای در پی 

داشته باشد.
انتخابات در این  اعضای کمیسیون 
جلسه به سه پرسشی که قبال از نامزدان 
و نهادهای مختلف دریافت کرده بودند، 
قبال  نهاد  این  کردند.  ارایه  معلومات 
تا  بود  خواسته  انتخابات  شرکای  از 
اعضای  که  کنند  ارایه  را  سواالت شان 

کمیسیون پاسخ آن را ارایه کنند...
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دو شنبه  ۱۸ قوس ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۶۳

کوریای شمالی 
از انجام یک آزمایش 
موشکی تازه خبر داد

شمالی  کوریای  روز:  اطالعات 
می گوید که به یک آزمایش موشکی 

»بسیار مهم« دست زده است...
۶

تشکر ترامپ از ایران 
پس از تبادل زندانیان: 

می توانیم به توافق برسیم
ترامپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
رییس جمهوری آمریکا، پس از تبادل 

دو زندانی میان تهران و...
۶

مگوایر: 
لیگ قهرمانان حاال در 
تیررس یونایتد است

هری مگوایر کاپیتان منچستریونایتد 
تیم  این  شنبه شب  پیروزی  از  بعد 

مقابل سیتی می گوید حاال...
۷

شنبه شب  با شکست  مونیخ  بایرن 
آمار  یک  گالدباخ  مونشن  مقابل 

فاجعه بار را از خود...

بایرن مونیخ و ثبت 
یک آمار فاجعه بار

۷

۵

پایان بی نتیجه ی نشست معلوماتی کمیسیون انتخابات؛ 

اختالف ها همچنان پابرجا ماند

مشکل فساد در افغانستان؛ 
آیا تنها حکومت مقصر است؟

حکایت بیست وسوم: خران باشعور | طنز رونق بازار غذای ناسالم 
کنار جاده ای در کابل

اطالعات روز: کاروان صلح خواهان هلمندی 
تا  هلمند  »از  نام  زیر  را  سفرهایش  تازه ی  دور 
هلمند« به هدف برقراری آتش بس و صلح و ختم 

جنگ در کشور آغاز کرده  است. 
کاروان  این  سخن گوی  وطن دوست،  بسم اهلل 

صلح خواهی به روزنامه اطالعات روز گفت که...

اطالعات روز: وزارت خارجه ی کشور اعالم 
کرده است که هشتمین کنفرانس وزیران خارجه ی 
پروسه ی استانبول – قلب آسیا امروز )دوشنبه، 18 

قوس( در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.
خارجه ی  وزارت  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
کشور به نشر رسیده، آمده است که این کنفرانس 

توسط رییس جمهور اشرف غنی و...

کابل،  پرزرق وبرق  هتل های  و  رستوران ها  کنار  در 
فروشندگان  دارد.  خاصی  رونق  نیز  جاده ای  کنار  غذاهای 
نقطه ی  به محیط در هر  توجه  بدون  کنار جاده ای  غذاهای 
کابل بساط شان را پهن می کنند. از بوالنی و برگر گرفته تا 

جگر و قابلی. همه هم مشتریان پروپاقرصی دارد. 
شیرآغا 11 سال می شود کباب پخته می کند. او می گوید 
کافی  غذای  وعده  یک  مشتریانش  به  افغانی   50 بدل  در 

می دهد و به همین دلیل مشتریانی زیادی دارد. 
در  و  می پزد  قابلی  منزلش  در  که  است  سال   9 نوید 
به   اما  قبال دکانداری می کرده،  او می گوید  بازار می فروشد. 
را  این کارش  مأموران شهرداری مجبور شده  اخاذی  علت 

ترک کند. 
با  را  سالمتی شان  که  می کنند  توصیه  مردم  به  داکتران 

خوردن غذای کنار جاده ای به خطر نیندازند...

از  و  رفتند  پادشاه  محضر  به  بازرگانان  از  عده ای 
مالنصرالدین شکایت کردند. آن ها از پادشاه خواستند که مال 
را برای دو ماه در یکی از مغاره های کوه تبعید کند. پادشاه 
ظالم درخواست بازرگانان را پذیرفتند و به غالمان خویش 
دستور دادند که مال را در محضر حاضر نمایند. غالمان مال 
را به دربار بردند و شاه شکایت بازرگانان و تصمیم خودش 
را برای مال ابالغ کرد و از مال خواست قبل از طلوع آفتاب 
فردا باید از شهر خارج شده باشد. سپس از مال پرسید که آیا 
از حکم پادشاهش راضی است؟ مال در جواب گفت: »بلی 
راضی ام. مطمئنم در این کار حکمتی وجود دارد.« پادشاه در 
این فروتنی مال به وی اجازه داد هرچه می خواهد و  برابر 

هرقدر که می خواهد از خزانه ی پادشاه بردارد. 
مال می دانست که استدالل در برابر پادشاه ظالم و ابله 
فایده ای ندارد. حکم پادشاه را پذیرفت و بعد از ترک دربار 

ریسمان خرش را گرفت و مستقیم به...

قبل  چندی  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجه ی  وزیر 
برای  که  را  دالر  میلیون   100 که  بود  گفته  اعالمیه ای  در 
زیرساخت انرژی افغانستان اختصاص داده بود، برمی گرداند. 
وی در این اعالمیه همچنین گفته است که 60 میلیون دالر 
حالت  به  بود،  سپرده  تعهد  افغانستان  به  که  نیز  را  دیگری 
تعلیق درآورده است. انگیزه و دلیل آن، فساد، نبود شفافیت 
و حساب دهی عنوان شده است. این اعالمیه در رسانه های 
افغانستان به ویژه در رسانه های اجتماعی در میان شهروندان 
کشور بازتاب گسترده ای داشته است. شهروندان کشور در 
انتقاد و نکوهش  این اعالمیه، حکومت را مورد  به  واکنش 
شدید قرار داده است. از واکنش ها این گونه برداشت می شود 
که گویی تنها عامل فساد حکومت است و مبارزه با فساد هم 

تنها وظیفه حکومت.
بحث فساد و مبارزه با فساد در افغانستان اما... کاروان صلح خواهان 

هلمندی دور تازه ی سفرهایش 
را آغاز کرد

هشتمین کنفرانس 
وزیران خارجه ی پروسه ی 
استانبول – قلب آسیا امروز 

در ترکیه برگزار می شود
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صفحه ویـژه جـوانان

دو شنبه  1۸ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۳گزارش خبرهای داخلیدو شنبه  1۸ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۳

کاروان صلح خواهان هلمندی دور تازه ی سفرهایش را آغاز کرد
نام  زیر  را  سفرهایش  تازه ی  دور  هلمندی  کاروان صلح خواهان  روز:  اطالعات 
»از هلمند تا هلمند« به هدف برقراری آتش بس و صلح و ختم جنگ در کشور آغاز 

کرده  است. 
اطالعات  روزنامه  به  صلح خواهی  کاروان  این  سخن گوی  وطن دوست،  بسم اهلل 
روز گفت که این دور سفرها دیروز )یک شنبه، 17 قوس( از والیت هلمند آغاز شده 
است. به گفته ی او، اعضای این کاروان در این دور سفرهای شان توسط موتر به تمامی 

والیات افغانستان سفر می کنند.
آقای وطن دوست افزود که آنان از هلمند به والیت غور می روند و پس از آن به 
والیت های بادغیس، هرات، نیمروز، و والیت های جنوبی، شرقی، مرکزی و شمالی 

کشور سفر خواهند کرد.
کاروان صلح خواهان هلمندی پس از وقوع یک حمله ی انتحاری بر یک برنامه ی 
تجلیل از جشن نوروز در سال 1۳97 در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند شکل 
گرفت و سپس اعضای آن به هدف برقراری آتش بس و صلح و ختم جنگ در کشور 

در بیش از ۲5 والیت کشور با پای پیاده سفر کردند.
اعضای این کاروان در جریان این سفرهای شان به مراکز عمده ی گروه طالبان رفته 
و گردهمایی های اعتراضی به راه انداختند. همچنان این افراد در پیش روی نهادهای 
دولتی و نمایندگی های نهادها و کشورهای خارجی در کشور برای استقرار صلح و 

ختم جنگ گردهمایی کردند.

فرمانده قطعه ی ویژه ی فرماندهی پولیس فاریاب در یک کمین طالبان کشته شد
»محمدخان  که  می کنند  تأیید  فاریاب  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
کمین  نتیجه ی  در  فاریاب  پولس  فرماندهی  ویژه ی  قطعه ی  فرمانده  احمدی«، 

جنگ جویان طالبان در والیت بلخ کشته شده است.
عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب به روزنامه اطالعات روز 
گفت که این رویداد صبح دیروز )یک شنبه، 17 قوس( در ولسوالی شولگره رخ داده 
است. او افزود که در جریان درگیری ها در این رویداد، یک محافظ آقای احمدی کشته 

و یک محافظ دیگر او زخمی شده  است.
فاریاب و دو محافظش  پولیس  فرمانده قطعه ی ویژه ی  آقای یورش،  به گفته ی 

زمانی مورد کمین جنگ جویان طالبان قرار می گیرند که آنان می خواسته از ولسوالی 
شولگره به فاریاب بروند.

این فرمانده پولیس فاریاب چند روز پیش به  مراسم خاک سپاری جنازه ی پدرش 
به ولسوالی شولگره رفته بود.

گروه طالبان اما در مورد کشته شدن این مسئوالن پولیس فاریاب تا کنون چیزی 
نگفته است.

والیت بلخ در شمال کشورها از والیت های نسبتا امن است که جنگ جویان طالبان 
در شماری از ولسوالی های این والیت فعالیت گسترده دارد.

کـه  شـد  برگـزار  آن  از  پـس  نشسـت  ایـن 
دسـته های  از  شـماری  و  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخاباتـی، از جملـه دسـته ی انتخاباتـی ثبـات و 
همگرایـی بـه رهبـری عبـداهلل عبـداهلل، دسـته ی 
انتخاباتـی امنیـت و عدالـت به رهبـری رحمت اهلل 
نبیـل و دسـته ی انتخاباتی صلح و عدالت اسـالمی 
بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیار بر سـر حـدود ۳00 

هـزار رای دچـار اختـالف شـدند. 
ایـن دسـته  های انتخاباتـی ایـن آرا که شـامل 
رسـمی  زمـان  از  خـارج  رای   1۲ و  هـزار   10۲
در  قرنطین شـده  رای  هـزار   1۳7 و  رای دهـی 
سیسـتم درملـوگ اسـت، باطـل می خواننـد و از 
کمیسـیون انتخابـات خواسـته اسـت تـا ایـن آرا 
را از اعتبـار خـارج کنـد. امـا کمیسـیون انتخابات 
1۳7 هـزار رای را معتبـر خوانـده و در مورد 10۲ 
هـزار و 1۲ رای خـارج از زمـان رسـمی رای دهی 
معلومـات   9۴9 و  هـزار   1۳ کـه  اسـت  گفتـه 
بیومتریکـی کـه در ۲6۲ محـل رای دهـی خـارج 
از زمـان رای دهـی ثبـت شـده و پـس از تفتیش و 
بازشـماری در صورتـی کـه تقلـب و تخلفـات در 
آن بـه اثبـات برسـد، بی اعتبـار شـناخته می شـود.
نشسـت  در  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای 
دیـروز گفتنـد کـه نمی تواننـد از پشـت میـز در 
مـورد آرا تصمیـم بگیرند؛ بـه همین منظـور روند 
تفتیـش و بازشـماری را آغـاز کردند تا شـواهد و 
مـدارک کافـی بـرای تصمیم گیری به دسـت بیاید. 
در حـال حاضر این کمیسـیون آرای ۲7 والیت را 
بازشـماری و تفتیـش کـرده، امـا در هفـت والیت 
دیگـر تـا کنـون به دلیـل اعتراضـات قـادر نشـده 

رونـد بازشـماری و تفتیـش را انجـام دهـد.
اعضـای کمیسـیون انتخابات اسـتدالل کردند 
کـه فیصله هـا و تصمیم هـای اخیـر آنان براسـاس 
اسـناد تقنینـی گرفتـه شـده اسـت. امـا توضیحات 
آنـان در مـورد آرای اختالفـی نتوانسـت قناعـت 
کنـد.  فراهـم  را  معتـرض  انتخاباتـی  دسـته های 
نیـز  قبـال  ارایـه شـد،  در جلسـه  کـه  معلوماتـی 
در  و  نشـر  انتخابـات  کمیسـیون  وب سـایت  در 
جلسـات متعـدد این نهـاد با شـرکای انتخاباتی آن 
ارایه شـده بود. از همین رو شـماری از دسـته های 
انتخاباتـی و نهادهـای ناظـر اعـالم کردنـد کـه به 

سواالت شـان پاسـخ داده نشـده اسـت. 
دودسـتگی  بـود،  برجسـته  در جلسـه  آنچـه 
احـزاب  نماینـدگان  بـود.  آن  شـرکت کنندگان 
سیاسـی حامـی محمداشـرف غنـی و نماینـده ی 
دسـته ی انتخاباتـی وی بـه اعـالم فـوری نتیجه ی 
کمیسـیون  از  آنـان  داشـتند.  تأکیـد  انتخابـات 
انتخابـات خواسـتند کـه بیـش از ایـن صبـر نکند 
اعـالم  را  انتخابـات  نتیجـه ی  قانـون  براسـاس  و 
و تسـلیم »زورگویـی« نشـوند. در سـوی دیگـر 
دسـته ی انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی گفـت کـه 
کمیسـیون در تصمیم گیری هایـش مسـتقل نیسـت 
و نیـز برخـالف قانـون، لوایـح و طرزالعمل هـای 
موجـود تصمیـم گرفتـه اسـت. اسـداهلل سـعادتی، 
معـاون دوم دسـته ی انتخاباتـی ثبـات و همگرایی 
بـه رسـم اعتـراض جلسـه را ترک کـرد و خطاب 
تصمیـم  »شـما  گفـت:  انتخابـات  کمیسـیون  بـه 

گرفته ایـد کـه جلسـه بـه نتیجـه نرسـد.«
روز  جلسـه  کـه  بـود  ایـن  جـدی  انتظـار 
یک شـنبه گـره کـور انتخابـات ریاسـت جمهوری 
پرتقابـل  امـا فضـای  کنـد.  بـاز  را  میـزان  ششـم 
جلسـه نشـان داد کـه هنـوز اختالف عمیق اسـت 
نـدارد.  وجـود  میـان طرف هـا  مشـترک  زبـان  و 
هرچنـد مـواد قانـون، لوایـح و طرزالعمل هـا در 
خصوص آرای اختالفی روشـن اسـت، امـا به نظر 
می رسـد رونـد انتخابـات از بحـث تخنیکـی آن 
اسـت.  فـاز سیاسـی شـده  وارد  و  خـارج شـده 
کمیسـیون انتخابـات قصـد ندارد سـواالت جدی 
را شـنیده و مطابـق قانـون عمـل کند و دسـته های 
اعتمـاد  نهـاد  ایـن  بـه  نیـز  معتـرض  انتخاباتـی 

ندارنـد. 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات باید اسـتقاللیت 
خـود را حفـظ و بی طرفـی خود را در عمل نشـان 
دهـد. بی طرفـی و حفظ اسـتقالل به معنـای عدول 
حساسـی  شـرایط  در  نیسـت.  تقنینـی  اسـناد  از 
کنونـی و بـا توجـه بـه تجربـه ی انتخابـات بدنـام 
کمیسـیون  اسـت  نیـاز   ،۲01۴ ریاسـت جمهوری 
بیش تـر  حساسـیت  و  وسـواس  بـا  انتخابـات 
تصمیـم بگیـرد. بـه اعتراض هـا پاسـخ قانع کننـده 
ارایـه کنـد و اعتماد شـرکای انتخاباتـی و نامزدان 
را به دسـت بیـاورد. بازگشـت بـه قانون و شـنیدن 
اعتراضـات بـا حوصله منـدی تنهـا راه بیرون رفت 

از وضعیـت کنونـی اسـت.
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عیسا قلندر

خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
هشتمین  که  است  کرده  اعالم  کشور 
پروسه ی  خارجه ی  وزیران  کنفرانس 
)دوشنبه،  امروز  آسیا  قلب   – استانبول 
18 قوس( در شهر استانبول ترکیه برگزار 

می شود.
وزارت  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
خارجه ی کشور به نشر رسیده، آمده است 
رییس جمهور  توسط  کنفرانس  این  که 
اردوغان،  طیب  رجب  و  غنی  اشرف 

رییس جمهوری ترکیه افتتاح خواهد شد.
به نقل از اعالمیه، کنفرانس پروسه ی 

عنوان  تحت  آسیا  قلب   – استانبول 
اشتراک  با  رفاه«   – مشارکت   – »صلح 
وزرای خارجه و مقامات ارشد 15 کشور 

اشتراک کننده برگزار می شود.
همچنان وزارت خارجه ی کشور گفته 
سازمان   1۲ و  حامی  کشور   16 که  است 
منطقوی و بین المللی حامی این پروسه ی 

نیز در آن اشتراک می کنند.
کنفرانس  پایان  در  اشتراک کنندگان 
پروسه ی استانبول – قلب آسیا، اعالمیه ای 
راستای  در  جدیدشان  تعهدات  بر  مبنی 
چشم انداز این پروسه ی تصویب و صادر 

خواهد کرد.
اشرف  رییس جمهور  که  است  گفتنی 
بلندرتبه ی  هیأت  یک  رأس  در  غنی 
قوس(   17 )یک شنبه،  دیروز  دولتی صبح 
عازم  کنفرانس  این  در  اشتراک  برای 
نشر  با  ریاست جمهوری  ارگ  شد.  ترکیه 
غنی  رییس جمهور  که  است  گفته  اعالمیه 
کنفرانس  در  سخنرانی  و  اشتراک  ضمن 
پروسه ی استانبول – قلب آسیا با شماری 
دیدار  نیز  مختلف  کشورهای  مقام های  از 

خواهند کرد.
وزارت  پیش تر  هم،  سویی  از 

خارجه ی کشور گفته بود که این کنفرانس 
کشورهای  ارشد  مسئوالن  میان  دیروز 
امروز قرار است  عضو آن برگزار شده و 

نشست وزرای آن آغاز شود.
نخستین  که  است  یادآوری  قابل 
آسیا  قلب   – استانبول  پروسه ی  نشست 
برگزار  استانبول  شهر  در   ۲011 سال  در 
در  نشست ها  این  پس  آن  از  و  شده 
تعدادی از کشورهای عضو این پروسه از 
جمله افغانستان برگزار شد. هدف از این 
منطقه ای  رفاه  و  صلح  تقویت  نشست ها 

گفته شده است.

هشتمین کنفرانس وزیران خارجه ی پروسه ی استانبول – قلب آسیا امروز در ترکیه برگزار می شود

انتخاباتی  دسته های  روز:  اطالعات 
»دولت ساز« به رهبری محمد اشرف غنی 
و »تدبیر و توسعه« به رهبری فرامرز تمنا 

با هم ائتالف تشکیل داده اند.
از  که  مشترک  اعالمیه ی  یک  در 
»دولت ساز«  انتخاباتی  دسته های  سوی 
آمده  رسیده،  نشر  به  توسعه«  و  »تدبیر  و 
است که برای رسیدن به افغانستان »امن« 
و »توسعه یافته« دسته ی انتخاباتی »تدبیر و 
توسعه« پس از این از دسته ی »دولت ساز« 

حمایت می کند.
از سویی هم، در اعالمیه از طرف های 
شده  خواسته  انتخابات  روند  در  دخیل 
قانونی  فیصله های  و  روند  به  که  است 
احترام گذاشته و اصول و لوایح انتخاباتی 
را رعایت کنند. آنان همچنان از کمیسیون 
نتایج  که  خواسته اند  انتخابات  مستقل 

انتخابات را هرچه زودتر اعالم کنند.
حالی  در  انتخاباتی  دسته ی  دو  این 
تشکیل ائتالف شان را همگانی کرده اند که 

نشست  یک  قوس(   17 )یک شنبه،  دیروز 
از  شماری  نگرانی  به  پاسخ دهی  علنی 
نمایندگان  میان  انتخاباتی،  دسته های 
و  سیاسی  احزاب  انتخاباتی،  دسته های 
مقر  در  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 

کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.
انتخابات  کمیسیون  تصمیم  چرایی 
جنجالی  رأی  هزار   ۳00 حدود  مورد  در 
دالیل  اما  بود.  بحث  اصلی  موضوع  از 
کمیسیون انتخابات برای معتبردانستن این 

نساخت  قانع  را  معترضان  آرای جنجالی، 
دسته ی  اعضای  ترک  از  پس  نشست  و 
رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
بی  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 

نتیجه پایان یافت.
این آرا شامل 1۳7 هزار و 6۳0 رأی 
قرنطین شده، 10۲ هزار و 1۲ رأی خارج 
از زمان رأی دهی، آرای تکراری، عکس از 
روی عکس و آرای حدود 700 دستگاه و 

کارت حافظه ی مفقودشده می باشد.

دسته های انتخاباتی »دولت ساز« و »تدبیر و توسعه« با هم ائتالف کردند

در  هرات:   – روز  اطالعات 
دسته های  اعتراض های  ادامه ی 
به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری 
اجرایی کشور و »صلح و عدالت 
گلبدین  رهبری  به  اسالمی« 
 17 )یک شنبه،  دیروز  حکمتیار، 
قوس( صدها نفر از هواداران این 
والیت  در  انتخاباتی  دسته های 

هرات دست به اعتراض زدند.
رییس  عثمانی،  علی احمد 
ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی 
حضور  معترضان  جمع  در  که 
داشت، به روزنامه اطالعات روز 
ابطال  آنان  خواست  که  گفت 
جنجالی  رأی  هزار   ۳00 حدود 
مستقل  کمیسیون  سوی  از 
همچنان  او  می باشد.  انتخابات 
از  پشتیبانی  به  را  کمیسیون  این 
به  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته ی 
رهبری رییس جمهور اشرف غنی 
کرده، گفت که دسته ی انتخاباتی 
»متقلبین«  به  همگرایی  و  ثبات 
اجازه نمی دهد که روند انتخابات 

را به بحران سوق دهند.

شاهپور  حال  همین  در 
نمایندگان  مجلس  عضو  پوپل، 
بود،  معترضان  جمع  در  که  نیز 
افزود که معترضان تا قبول نشدن 
اعتراض  این  به  خواسته های شان 

ادامه خواهند داد.
تجمع  این  که  است  گفتنی 
اعتراضی در پیش روی ساختمان 
به گونه ی  هرات  والیت  مقام 
هواداران  سوی  از  مشترک 
و  ثبات  انتخاباتی  دسته های 
عدالت  و  صلح  و  همگرایی 

اسالمی برپا شده بود.
این  مشترک  قطع نامه ی  در 
گرفته  خوانش  به  که  گردهمایی 
ابطال حدود ۳00  شد، عالوه بر 
برگزاری  جنجالی،  رأی  هزار 
هزار  دو  حدود  در  انتخابات 
از  نیز  رأی دهی  محل   ۴00 و 

خواسته های آنان می باشد.
محاکمه ی  طور  همین 
بی طرفی  انتخاباتی،  مجرمین 
نتایج  اعالم  در  جهانی  جامعه ی 
نیروهای  بی طرفی  انتخابات، 

گردهمایی های  در  امنیتی 
امنیت  تأمین  و  اعتراضی 
از  راهپیمایی ها  در  معترضان 
دیگر خواسته های این دو دسته ی 
انتخاباتی است. کمیسیون مستقل 
انتخابات اما اعالم کرده است که 
از  قبل  نمی تواند  کمیسیون  این 
بازشماری و تفتیش، آرا را باطل 

کند.
که  است  حالی  در  این 
هواداران دسته ی ثبات و همگرایی 
پیش از این در والیت های کابل، 

پروان،  فاریاب،  تخار،  بغالن، 
سرپل،  غور،  جوزجان،  پنجشیر، 
ننگرهار، کاپیسا، بامیان، دایکندی 
و بدخشان نیز در اعتراض به آنچه 
که »تقلب گسترده و سیستماتیک« 
ریاست جمهوری  انتخابات  در 
کرده اند.  تظاهرات  خواندند، 
اعتراض  دیروز  طور  همین 
انتخاباتی  دسته ی  این  هواداران 
نیز گسترش  در والیت سمنگان 
دسته ی  از سویی هم،  بود.  یافته 
روز  اسالمی  عدالت  و  صلح 
یک  کابل  در  قوس(   15( جمعه 
راه اندازی  اعتراضی  گردهمایی 
در  حکمتیار  گلبدین  بود.  کرده 
این گردهمایی با اشاره ی تلویحی 
به دسته ی دولت ساز گفته بود که 
دستگاه های بیومتریک در بیش از 
دو هزار و ۴00 محل رأی دهی از 
انتخاباتی»متقلب«  دسته ی  سوی 

تخریب و یا دزدیده شده است.
او هشدار داده بود که برای 
دفاع  نیز  و  خود  حقوق  از  دفاع 
از آرای پاک مردم از هیچ اقدامی 

دریغ نمی کند.

هواداران دسته های انتخاباتی »ثبات و همگرایی« 
و »صلح و عدالت اسالمی« در هرات تظاهرات کردند

حکایت بیست وسوم: خران باشعور
آمد. مال به شهر برنگشت و راهی دیار دیگری 
دو  در  مردان  که  دید  و  رسید  دهی  به  شد. 
دارند.  دعوا  هم  با  و  ایستاده  جداگانه  صف 
پشتاره ی  تازه  که  خارکشی  مرد  پیر  از  مال 
خارش را از کوه پایین کرده بود، شرح ماجرا 
این مردان سر  را پرسید و فهمید که دعوای 
امتیاز اربابی قریه است. هر طرف می خواهند 
ارباب  به حیث  را  نظرشان  مورد  شخص  که 
سایه ی  در  خرش  و  مال  کنند.  معرفی  قریه 
موقع  همین  در  بودند.  کرده  توقف  درختی 
چند مرد ریش سفید سوار بر خران به جمعیت 
نزدیک می شدند و خر مال تا چند خر دیگر 
دید، شروع کرد به عرعر. در یک لحظه هرچه 

خر بود شروع کردند به عرعر.
»شما  و گفت  کرد  به طرف خر  رو  مال 
خران موجودات عجیب و غریب اید. از دیدن 
آدم ها  ما  درحالی که  می شوید.  خوشحال  هم 
می گیریم.«  قرار  همدیگر  برابر  در  همواره 
جمعیت متوجه حضور مال شده بود و یکی 
از ریش سفیدان رو به طرف مال کرد و گفت 
»آهای غریبه! از کجایی، کجا می روی و این جا 
چرا متوقف شده ای؟« مال در پاسخ گفت »من 
رهگذرم. پادشاهم مرا تبعید کرده بود و اکنون 
پایین  کوه  از  من  و  آمده  سر  به  تبعید  مدت 
شده ام و نمی دانم به کجا خواهم رفت. فعال 
دیدن خران  از  رسیده ام. خرم  شما  ده  به  که 
ده شما شادمان شده و عرعر می کند، اما من 
نه.  یا  شوم  شما خوشحال  دیدن  از  نمی دانم 
ظاهرا باهم جنجال دارید که چه کسی ارباب 
قریه شود. نظر مرا اگر می خواهید فرقی ندارد 
چه کسی ارباب قریه شود، چون هرکه ارباب 
شود ابتدا به شکم و شادمانی خویش می رسد. 

آن  به زودی  و  است  کار  زیر  غذایی«  مواد 
این  مسئوالن  گفته ی  به  می کند.  اجرایی  را 
مواد  مصئونیت  تأمین  طرزالعمل  وزارت، 
است  ماده   ۳۴ دارای هشت فصل و  غذایی 
وارد  می خواهند  که  افرادی  آن  براساس  و 
می شوند  معاینه  شوند،  غذایی  مواد  کاروبار 
این  آمار  براساس  باشند.  نداشته  بیماری  تا 
وزارت، امسال بیش تر از 80 نفر برای معاینه 
گفته ی  به  کرده اند.  مراجعه  وزارت  این  به 
احمدراشد احمدیار، مسئول مصئونیت مواد 
توصیه های  عامه،  صحت  وزارت  غذایی 
عامه  صحت  وزارت  قوانین  و  صحی 
و  تولید  جاده  روی  که  غذاهایی  مورد  در 

از دیدن  بهتر آن ست که ما آدم ها مثل خران 
هم خوشحال شویم نه این که گمان به شرارت 
کجا  نیست  معلوم  شویم.  هم  علیه  و  ببریم 
و  شده ام  متوقف  هم  این جا  و  رفت  خواهم 
می بینم که آدم ها علیه هم اند و خران نه و در 

عجبم که خران چرا این قدر باشعورند.«
مال چند روزی از این ده به آن ده رفت اما 
در نهایت به شهر برگشت. پادشاه از برگشت 

فروخته می شود، رعایت نشده و باعث انواع 
بیماری می شود.

هنوز آمار دقیق و رسمی از فروشندگان 
کنار  که  دست فروشانی  به ویژه  غذایی  مواد 
دست  در  می فروشند،  و  می پزند  غذا  جاده 

نیست. 
از  کابل  ساکنان  از  شماری  طرفی  از 
شاکی اند.  دست فروشان،  توسط  معابر  سد 
بساط شان  دست فروشان  که  می گویند  آن ها 
را در پیاده روها پهن می کنند و برای عابران 

مزاحمت خلق می کنند. 
می گوید  است،  کابل  ساکن  که  اکرم 
معموالن جیب بُران در شلوغی های پیاده روها 
جیب  است،  دست فروشان  آن  مسبب  که 
مردم را می زنند: »یک بار وقتی می خواستم از 
کنار یک گاری که خیلی شلوغ بود رد شوم، 

جیبم را بریدند و تمام وسایلم را بردند.«
همایون، ساکن ده افغانان کابل می گوید 
دست فروشان  بر  نظارتی  هیچ  شهرداری  که 
را  شهر  نظم  آن ها  رو  همین  از  و  ندارد 
در  همایون  گفته ی  به  می کنند.  مختل 
با گرفتن رشوه،  مواردی مأموران شهرداری 
هر  در  که  می دهند  اجازه  دست فروشان  به 
روز  »چند  کنند:  پهن  بساط  شهر  نقطه ی 
در  مأمور  یک  که  دیدم  سرم  با چشم  پیش 
از  بعد  با یک گاری چی جنجال کرد و  اول 

گرفتن ۲00 افغانی از آن جا رفت.«
مشکالت  تأیید  ضمن  کابل  شهرداری 
خرید  برای  مردم  که  می گوید  شهروندان، 
دست فروشان  برای  که  مکان های  به 
مراجعه  گرفته،  نظر  در  گاری چی ها  و 
سخن گوی  مومند،  نرگس  خانم  نمی کنند. 
را  جاهایی  »ما  می گوید:  کابل  شهرداری 
آماده کرده ایم. مثال در ناحیه اول و دوم در 
از  را  موضوع  این  و  گم نام  سپاهی  قسمت 
رسانه ها  دیگر  و  اجتماعی  رسانه های  طریق 
به خود  اما مردم  با مردم شریک ساخته ایم. 
زحمت نمی دهند که به آن مکان ها بروند و 
می شوند  مجبور  دست فروش  گاری چی های 
دلیل  و  بیایند  شهر  شلوغ  نقاط  و  سطح  به 
همین  صحی  مشکالت  و  سنگین  ترافیک 
موضوع است.« او اضافه می کند که تا هنوز 
اداره  این  مأموران  اخاذی  بر  مبنی  شکایتی 

دریافت نکرده اند. 

مال باخبر شد و دوباره او را به قصر فراخواند. 
چون به قصر رسید، پادشاه از او پرسید که چه 
درسی در این دو ماه آموخته  است؟ مال گفت: 
در  اما  نیاموختم،  چه  هیچ  ماه  دو  طول  »در 
برگشت به دهی رسیدم و آن جا دیدم که آدم ها 
نیستند«.  خران  درحالی که  همدیگرند،  علیه  
پادشاه از مال معذرت خواست و غرامت دو 

ماه تبعید را به مال پرداخت.

هتل های  و  رستوران ها  کنار  در 
جاده ای  کنار  غذاهای  کابل،  پرزرق وبرق 
نیز رونق خاصی دارد. فروشندگان غذاهای 
هر  در  محیط  به  توجه  بدون  جاده ای  کنار 
از  می کنند.  پهن  را  بساط شان  کابل  نقطه ی 
قابلی. همه  تا جگر و  بوالنی و برگر گرفته 

هم مشتریان پروپاقرصی دارد. 
پخته  کباب  می شود  سال   11 شیرآغا 
به  افغانی   50 بدل  در  می گوید  او  می کند. 
مشتریانش یک وعده غذای کافی می دهد و 

به همین دلیل مشتریانی زیادی دارد. 
قابلی  منزلش  در  که  است  9 سال  نوید 
می گوید  او  می فروشد.  بازار  در  و  می پزد 
اخاذی  علت  به   اما  می کرده،  دکانداری  قبال 
کارش  این  شده  مجبور  شهرداری  مأموران 

را ترک کند. 
که  می کنند  توصیه  مردم  به  داکتران 
کنار  غذای  خوردن  با  را  سالمتی شان 
می گویند  آن ها  نیندازند.  خطر  به  جاده ای 
بیش تر میکروب از طریق همین غذاهای که 
به  می شود،  مصرف  و  پخته  باز  محیط  در 

انسان منتقل می شود.
یک  در  که  امرخیل  نجیب اهلل  داکتر 
می کند،  فعالیت  خصوصی  شفاخانه ی 
نفر  دو  تا  یک  حداقل  روزانه  می گوید 
به  جاده  کنار  غذاهای  خوردن  علت  به 
بیش تر  او  گفته ی  به  می کند.  مراجعه  او 
مراجعه کنندگانش افرادی هستند که غذاهای 

کنار جاده ای مصرف می کنند.
جاده  کنار  غذاهای  از  نباید  »مردم 
مثل  امراض  عامل  غذاها  این  کنند.  استفاده 
کخ، اسهال، امراض انتانی و مریضی موسوم 

به کرم کدودانه است«.
تجربه  کابل  ساکن  دکاندار  روح اهلل، 
جاده  کنار  غذای  مصرف  از  ناخوشایندی 
کنار  لوبیای  بار  یک  می گوید  او  دارد. 
جاده ای مصرف کرده و سخت مریض شده 

است. 
عبداهلل سلطانی در کوته سنگی در یک 
می گوید  او  می کند.  تهیه  جگر  کباب  گاری 
فعالیت  مجوز  عامه  صحت  وزارت  از  که 
 80 حدود  ماهانه  خاطر  همین  به  و  گرفته 
چیز  هر  »ما  می دهد:  مالیه  دولت  به  افغانی 
تا  سبزی  تا  گرفته  روغن  از  می آوریم  که 

پادشاه  محضر  به  بازرگانان  از  عده ای 
رفتند و از مالنصرالدین شکایت کردند. آن ها 
از پادشاه خواستند که مال را برای دو ماه در 
یکی از مغاره های کوه تبعید کند. پادشاه ظالم 
درخواست بازرگانان را پذیرفتند و به غالمان 
محضر  در  را  مال  که  دادند  دستور  خویش 
بردند  دربار  به  را  مال  غالمان  نمایند.  حاضر 
خودش  تصمیم  و  بازرگانان  شکایت  شاه  و 
را برای مال ابالغ کرد و از مال خواست قبل 
از طلوع آفتاب فردا باید از شهر خارج شده 
حکم  از  آیا  که  پرسید  مال  از  سپس  باشد. 
پادشاهش راضی است؟ مال در جواب گفت: 
حکمتی  کار  این  در  مطمئنم  راضی ام.  »بلی 
وجود دارد.« پادشاه در برابر این فروتنی مال 
به وی اجازه داد هرچه می خواهد و هرقدر که 

می خواهد از خزانه ی پادشاه بردارد. 
مال می دانست که استدالل در برابر پادشاه 
را  پادشاه  حکم  ندارد.  فایده ای  ابله  و  ظالم 
پذیرفت و بعد از ترک دربار ریسمان خرش 
را گرفت و مستقیم به خزانه ی شاهی رفت. 
هرچه  که  بود  داده  اجازه  او  به  پادشاه  چون 
کافی طال  مقدار  به  او هم  بردارد،  می خواهد 
و نقره از خزانه ی پادشاه به خورجین خرش 
انداخت و از قصر بیرون شد. یکی از بازرگانان 
که از اول تا آخر مال را تعقیب می کرد، بیرون 
خرش  و  مال  به  را  خودش  پادشاه  قصر  از 
رساند و از مال خواست که در بدل طال و نقره 
به  بدهد. مال رو  لباس و غذا  او  به  می تواند 
تاجر کرد و گفت: »من در فالن مغاره و فالن 
کوه می روم. من از همین لحظه به بعد به حکم 
تبعید  ابله  بازرگان  پادشاه و درخواست چند 
شده ام و اجازه ندارم در این شهر معامله انجام 

جگر، همه اش را از جایی می گیریم که ثبت 
وزارت صحت است.«

بیش تر دست فروشانی که در کنار جاده 
به دلیل  مردم  می گویند  می فروشند،  غذا 
کیفیت خوب و قیمت مناسب از غذای آن ها 
اما به مردم توصیه  استقبال می کنند. داکتران 
ارزانی  به دلیل  را  سالمتی شان  که  می کنند 
غذا به خطر نیندازد. داکتر امرخیل می گوید 
اگر مردم 50 افغانی برای غذا می دهند بعدا 
برای  افغانی  هزار  حداقل  شوند  می  مجبور 

سالمتی شان مصرف کنند.
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
مصئونیت  »تأمین  برای  جدیدی  طرزالعمل 

دهم. اگر خواهان معامله ای، فردا به آن مغاره 
بیا و اجناس قابل معامله را هم با خود بیاور.« 

این را گفت و از بازرگان دور شد.
فردای آن روز بازرگان مقداری از غذاهای 
خوش مزه، لباس های ابریشمی و نوشیدنی های 
گوارا با خود گرفته راهی مغاره شدند. وقتی 
نزدیک مغاره رسید، دید صدای خنده ی مال 
بلند است. با عجله خود را به مغاره رساند تا 
ببیند مال به چه می خندد. وقتی رسید دید مال 
به پشت سرش می زند، سپس  با کف دست 
رویش را می چرخاند و با عصبانیت می پرسد 
با خود می خندد و  بعد  بود؟«  بود؟ کی  »کی 
می گوید »مال صاحب هیچ کسی نبود. این جا 
دیگری  کسی  خدای تان  و  خر  و  شما  غیر 

نیست«.
به مال سالم  بازرگان گلو صاف کرده و 
گفت:  و  کرده  طرف خرش  به  رو  مال  کرد. 
»فکر کنم به شما سالم کرد، اگر قابل می دانی 
بادی  مال  خر  بدهی.«  سالمش  جواب  باید 
و  غذا  تاجر  پیرررررررر!  کرد  بینی خارج  از 
لباس و نوشیدنی ها را به مال نشان داد و از او 
خواست که وارد معامله شود. مال رو به تاجر 
کرده گفت: »من معامالتم را براساس نیازهای 
از  بیش تر  هیچ وقت  و  می دهم  انجام  روزمره 
حد نیاز خرید نمی کنم، اما چون مسافت راه 
برابر  در  بیش تر  قیمت  حاضرم  است،  زیاد 
برایت  خر  خوراکی  و  لباس  نوشیدنی،  غذا، 
تجاری  معامله ی  روی  تاجر  و  مال  بپردازم.« 
که  رسیدند  توافق  به  سرانجام  و  زدند  چانه 
نظر مال و  بار غذای مورد  تاجر هفته ی یک 

خرش و لباس و نوشیدنی برای مال بیاورد. 
بیرون  از مغاره  ماه سپری شد و مال  دو 

هادی خوش نویس

رونق بازار غذای ناسالم کنار جاده ای در کابل

دید  و  رسید  دهی  به 
صف  دو  در  مردان  که 
با  و  ایستاده  جداگانه 
از  مال  دارند.  دعوا  هم 
پیر مرد خارکشی که تازه 
پشتاره ی خارش را از کوه 
شرح  بود،  کرده  پایین 
ماجرا را پرسید و فهمید 
که دعوای این مردان سر 
امتیاز اربابی قریه است. 
هر طرف می خواهند که 
نظرشان  مورد  شخص 
قریه  ارباب  به حیث  را 

معرفی کنند.



روی  و  کرده  استفاده  دستگاه ها  این  از  احصاییه 
شماری از تذکره ها »QR code« چسپانده است. به 
باور او، تمامی »مصیبت ها«ی 1۳7 هزار و 6۳0 رأی 

نیز از همین جا آغاز شده است.
که  کرد  تأکید  عدالت«  و  »امنیت  تیم  نماینده ی 
حدود ۳00 هزار رأی مورد اختالف که شامل 1۳7 
هزار رأی قرنطین شده و 10۲ هزار و 1۲ رأی خارج 
از زمان رسمی رأی دهی هیچ مبنای قانونی، حقوقی و 
تخنیکی ندارد. آقای ابراهیم زی عالوه کرد در صورتی 
که کمیسیون مستقل انتخابات به این مجموع آرا اعتبار 
می بخشد، به این معنی است که خالف قانون حرکت 

می کند و برای هیچ کسی توجیه پذیر نیست.
102 هزار و 12 رأی

مستقل  کمیسیون  عضو  دانشیار،  محمدحنیف 
انتخابات در مورد مسایل فنی در رابطه به 10۲ هزار 
و 1۲ رأی نیز معلومات داد. آقای دانشیار گفت که 
معلوماتی که از سوی شرکت درملوگ به کمیسیون 
مستقل انتخابات ارایه شده بود، شامل آرای خارج از 

زمان رسمی رأی دهی نمی شد.
به نقل از دانشیار، شرکت درملوگ طی مکتوبی 
به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که مسئولیت 
درست بودن تنظیمات زمان دستگاه های بیومتریک را 
است  گفته  همچنان  این شرکت  نمی گیرد.  عهده  به 
که نمی تواند تنظیمات زمان دستگاه های بیومتریک در 

روز انتخابات را بررسی کند.
این عضو کمیسیون انتخابات گفت که در برخی 
محالت رأی دهی تقلب صورت گرفته و معلومات آن 
نیز فرستاده شده، اما آنچه که معلومات نشان می دهد، 
نشان  را  رأی دهی  رسمی   زمان  از  خارج  رأی دهی 
می دهد. دانشیار توضیح داد که دلیل این امر این است 
هنگام  در  بیومتریک  زمان دستگاه های  و  که ساعت 
تنظیم نشده  از سوی کارمندان  چارچ کردن دستگاه 
و نرم افزاری که کمیسیون را در تعیین خودکار زمان 

کمک کند، نیز ساخته نشده است.
درملوگ  شرکت  که  کرد  عالوه  دانشیار  آقای 
نرم افزار  دو  ساخت  برای  کمیسیون  این  رهبری  از 
فرصت خواست، اما کمیسیون بنابر دالیلی از جمله 
زمان گیرشدن روند به شرکت درملوگ فرصت داده 
نتوانست. او در عین حال گفت که کمیسیون موارد 
قانونی دیگری برای تثبیت آرای خارج از زمان رسمی 
رأی دهی دارد. دانشیار از گزارش های نهادهای امنیتی 
یاد کرد و گفت که این نهادها گزارش کرده اند که در 
تمامی هفت هزار و ۳5 محل رأی دهی که 10۲ هزار 
و 1۲ رأی را در بر می گیرد، به موقع باز شده و به 

موقع بسته شده است.
انتخاباتی،  تکت های  ناظرین  او،  گفته ی  به 
مشاهدین و نماینده ی کمیسیون مستقل رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی نیز در این محالت وجود داشته اند. 
مستقل  کمیسیون  عضو  این  معلومات  براساس 

انتخابات، از مجموع هفت هزار و ۳5 محل رأی دهی، 
دو هزار و 7۳8 محل آن مربوط به محالت زنانه بوده 
و در بیش تر این محالت آغاز روند رأی دهی هفت 

شب گزارش شده است.
در همین حال تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« 
به رهبری عبداهلل عبداهلل، کمیسیون مستقل انتخابات 
را متهم کرد که این کمیسیون براساس حدس و گمان 
و احتماالت تصمیم می گیرد. اسداهلل سعادتی، معاون 
دوم این تیم انتخاباتی در نشست پاسخ دهی کمیسیون 
انتخابات گفت که در قانون احتماالت نیامده است و 
توضیحاتی که از سوی کمیسیون ارایه شد، جز حدس 

و گمان، چیزی نبود.
او تأکید کرد که کمیسیون انتخابات خالف نص 
صریح قانون و لوایح انتخابات، تصمیم به بازشماری 
آرا گرفته است. سعادتی همچنان گفت »تنها چیزی که 
می تواند مبنای کار باشد، چیزی است که دستگاه های 
بیومتریک بگوید«. به گفته ی او، دستگاه های بیومتریک 
10۲ هزار و 1۲ رأی خارج از زمان را گزارش داده و 

قانون نیز در مورد آن وضاحت دارد.
سعادتی در ادامه افزود که دستگاه های بیومتریک 
باید پیش از روز انتخابات بررسی می شد، اما این که 
این کار از سوی کمیسیون انتخابات انجام نشده، به 
این معنی است که قانون از سوی این کمیسیون نقض 

شده است.
تمامی  که  می گوید  اما  دانشیار  محمدحنیف 
تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به اسناد 
تقنینی گرفته شده و هرگز سطحی نبوده است. آقای 
دانشیار افزود که معیارهای تصمیم گیری این کمیسیون 
در بخش تفاوت اطالعات بیومتریکی براساس اسناد 
است  ممکن  گفت  ادامه  در  او  است.  بوده  تقنینی 
داشته  وجود  انتخابات  روند  بهبود  برای  نظریه هایی 
باشد، اما در این برهه ی زمانی ممکن نیست نظریات 

جدید وارد روند انتخابات شود.
 ۴۲۳ و  دوهزار  بازشماری  مورد  در  دانشیار 
محل رأی دهی نیز گفت که تصمیم اعضای رهبری 
کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد با دقت الزم 
گرفته شده و مبنای قانونی داشته است. »ما نمی توانیم 
کابل  از  میز  پشت  از  محل  یک  مورد  در  تصمیم 
تصمیم بگیریم. ما مکلف هستیم که مراحل را طی 
کنیم، تا مراحل طی نشود و در مورد آن تصمیم گرفته 

نمی توانیم.«
خواست ها چه بود؟

مستقل  کمیسیون  پاسخ دهی  نشست  این  در 
انتخابات که نمایندگان بیش از 80 حزب، نهادهای 
ناظر بر روند انتخابات، سفیران کشورهای خارجی، 
نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرکت 
از سوی برخی  بودند، خواست های مشخصی  کرده 
و  احزاب  از  شماری  نمایندگان  شد.  مطرح  آنان 
که  خواستند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  نامزدان 

مبارزه با فساد )Preventive Measures( قابل 
تعریف است، ولی در مورد مجازات عامالن اصلی 

فساد نتوانست کار جدی انجام دهد.
گرفت  صورت  اگر  هم  موردی  اقدامات 
تبارگرایانه و گزینشی بود. اگر برخی ها اکنون از مبارزه 
با فساد هراس دارند، برخی به دلیل تعلقات تباری و 
تیمی شان صاحب مصئونیت و معافیت شد ه اند. بسیار 
کسانی اند که از آن به عنوان »نازدانه های حکومت« یاد 
می شوند که هرکاری بخواهند می کنند و به هیچ کسی 
هم پاسخ گو نیستند. در چنین وضعیت، اگر از وزارت 
خارجه یاد می شود خوب است به فساد در وزارت 
مالیه نیز اشاره ای شود که نه تنها مالیات افغانستان را 
جمع آوری نمی تواند، بلکه خود روش فرار از مالیات 
را نیز به سکتور خصوصی و به مالیه دهندگان آموزش 
می دهد. سیاسی شدن مبارزه با فساد در افغانستان باید 
از همین اکنون جدی گرفته شود. و فساد در سکتور 

امنیتی هم تنها در وزارت داخله خالصه نمی شود.
خالصه، فساد به عنوان ماشین محرک در دستگاه 
پویایی  فساد  می کند.  عمل  حکومتی  و  بروکراتیک 
اداره ی افغانستان است. بروکراسی کار نمی کند، مگر 
رو،  این  از  دربیاورد.  حرکت  به  را  آن  فساد  این که 
فساد همچنان گذشته در تمام بخش های حکومت، 
وزارت داخله تا وزارت دفاع، از خارجه تا مالیه، از 
معارف و تحصیالت عالی گرفته تا سکتور اقتصادی، 
تناسب  به  ادارات  در  فساد  است.  گسترده  و  عمیق 
وزارت  در  می کند؛  فرق  کاری   حوزه  و  اهمیت 
خارجه به یک شکل است. در صحت و شهرداری و 
معارف و سکتور و عدلی و قضایی به اشکال دیگر 
اما به گونه ی یکسان  پیامدهای آن در جامعه،  است. 

مهلک و خطرناک است.
بر  دال  کنونی  آشفته ی  و  نابه سامان  وضعیت 
گستردگی و عمق فساد در کشور است. حکومت تا 
کنون در این بخش نتوانسته دانه درشت های فساد را 
مورد پی گیری قرار دهد )این موضوع با بحران قدرت 
و شکاف های قومی در افغانستان بی ارتباط نیست(. 
برآشفته  که  دارند  حق  کشور  شهروندان  این رو،  از 
شوند. حکومت نتوانسته است کار جدی انجام دهد، 
اما توقع این که مبارزه با فساد تنها وظیفه ی حکومت 
است نیز یک توقع بی جا است. من هنوز بر این گفته 
تأکید دارم که یک ملت شایسته ی آن حکومتی است 
که بر آن حکومت می کند. و یا به سخن دیگر، یک 
می کند.  پیدا  انعکاس  و  تبلور  حکومتش  در  ملت 
است؛  خراب  چنین  ما  حکومت  روز  و  حال  اگر 
وضعیت جامعه ی ما یقینا نگران کننده تر از آن است. 
اگر حکومت فاسد است و کاری انجام نمی دهد باید 
نیز  را  است  برخاسته  آن  از  حکومت  که  جامعه ای 
متن  در  را  فساد  داد و ریشه های  قرار  مطالعه  مورد 

جامعه جست وجو و مطالعه کرد.

جامعه: فساد به مثابه ی فرهنگ؟
فساد در جامعه ی ما به نهاد تبدیل شده است. نهاد 
قاعده ی  به عنوان  افراد جامعه  اثر تکرار  امری که در 
در  فساد  عینی تر،  سخن  به  می رود.  به شمار  رفتاری 
جامعه ی افغانی به فرهنگ مسلط تبدیل شده است. 
فساد در افغانستان یک رفتار و کنش پذیرفته شده ی 
اجتماعی است. فساد تا جایی عمیق و نهادینه است 
که خالف آن را جامعه نکوهش می کند. مثال، کسانی 
که در جامعه ما فساد می کنند از آن ها به عنوان »قهرمان 
فاسد  افراد  می شود.  یاد  باجرأت«  »رهبران  و  قوم« 
در جامعه ی ما از پذیرش و جایگاه اجتماعی باالیی 
برخوردارند. آن ها با استفاده از امکاناتی که از رهگذر 
تحکیم  پی  در  می آورند  و  آورده اند  به دست  فساد 

پایه های اجتماعی خود نیز می باشند.
آن ها  از  نمی کنند  فساد  که  کسانی  مقابل،  در 
لوده،  ترسو،  بی جرأت،  محافظه کار،  افراد  به عنوان 
احمق یاد می شود. در گفت وگوهای روزمره می بینیم 
که همه همدیگر را به اجرای فساد در اداره تشویق 
ما  جامعه ی  در  فساد  ریشه های  بنابراین،  می کنند. 

نهادینه شده است.
در جوامع پیشرفته، فرهنگ شفافیت و صداقت 
)Integrity(، خیلی برجسته است و تحمل جامعه 
در برابر فساد صفر است. در چنین جوامع، افرادی که 
مرتکب فساد می شوند از دایره ی مناسبات و روابط 
اجتماعی بیرون رانده می شوند و کم تر کسی با آن ها 

وارد تعامل و مناسبات اجتماعی می شود. در مطالعات 
»نظارت  اجتماعی«،  »تحریم  اداری،  فساد  با  مبارزه 
مفاهیمی اند  از  اجتماعی«  »حساب دهی  و  اجتماعی« 
فساد  با  مبارزه  امر  در  را  اهمیت جامعه  و  نقش  که 
می رسانند. در جوامعی که فرهنگ شفافیت برجسته 
است، مقاومت مردم در برابر فساد بسیار باال است. 
آن ها  نشود.  انجام  فساد  تا  می کنند  مقاومت  آن ها 
جنبش های مبارزه با فساد را ایجاد می کنند؛ در برابر 
بیان  فساد  از  را  تنفرشان  و  می کنند  اعتراض  فساد 
می کنند. حکومت را وادار به حسابدهی و مبارزه با 
فساد می سازند. در فرهنگ شفافیت، شهروندان رای 

خود را نمی فروشند.
در جامعه ی ما از آن جایی که سطح سواد و آگاهی 
بسیار پایین است؛ این وضعیت تا حدودی طبیعی به نظر 
می رسد. در جامعه ی بی سواد و در جامعه ای که فساد 
در آن فرهنگ مسلط باشد، رهبران سیاسی بدون هیچ 
نوع ترس و هراسی، دست به هر اقدام می زنند و هیچ 
اعتنایی به مردم ندارند. زیرا، نخبگان سیاسی رفتارشان 
را براساس آگاهی جامعه و مردم انتخاب می کنند. در 
جامعه ی باسواد و آگاه، رهبران سیاسی متوجه رفتار و 
کنش های سیاسی شان می باشند؛ درحالی که در جوامع 
بی سواد و عقب افتاده رهبران سیاسی هیچ باکی از مردم 
ندارند و فسادشان تا حدودی طبیعی به نظر می رسند.

جامعه مدنی یا دکان داری؟
منظورم از جامعه مدنی در این یادداشت، مفهوم 
حداقلی آن یعنی مؤسسات و سازمان های غیرانتفاعی 
)انجوها( می باشد که بخشی از کمک های جامعه جهانی 
را در افغانستان تطبیق کرده است. آمار دقیق در مورد 
این که چه مقدار از پول و کمک های جامعه جهانی 
در افغانستان پس از سال ۲001 توسط این مؤسسات 
تطبیق شده، در دست نیست. براساس گزارش وزارت 
اقتصاد، مؤسسات غیردولتی ثبت این وزارت تنها در 
سال 1۳95 خورشیدی بیش از 850 میلیون دالر را در 
افغانستان به مصرف رسانده اند. درحالی که، این آمار از 
دوره ای است که کمک های جامعه بسیار کاهش یافته 
است. این آمار نشان می دهد که مؤسسات غیرانتفاعی 
که از آن ها در افغانستان به جامعه مدنی تعبیر می شود، 
از کمک های جامعه جهانی را در  بودجه ی هنگفتی 
جریان یک  ونیم دهه ی گذشته تطبیق کرده است که 

شفافیت در نحوه تطبیق آن ها زیر سوال است.
می دهند  نشان  گزارش ها  و  تجربه  مشاهدات، 
که این مؤسسات در افغانستان بخشی از فساد بوده 
است. جامعه مدنی افغانستان کمک های جامعه جهانی 
را حیف و میل کرده است. این مؤسسات در بخش 
نگرفتند.  نظر  در  را  معیارها  کارمندان شان،  استخدام 
رایج ترین روش های  از  استخدام قومی و خانوادگی 
فساد در جامعه ی مدنی افغانستان است. پیامد آن این 
شد که جامعه مدنی در افغانستان، به نهادهای قومی 

وزیر خارجه ی ایاالت متحده آمریکا چندی قبل 
که  را  دالر  میلیون   100 که  بود  گفته  اعالمیه ای  در 
برای زیرساخت انرژی افغانستان اختصاص داده بود، 
برمی گرداند. وی در این اعالمیه همچنین گفته است 
که 60 میلیون دالر دیگری را نیز که به افغانستان تعهد 
سپرده بود، به حالت تعلیق درآورده است. انگیزه و 
دلیل آن، فساد، نبود شفافیت و حساب دهی عنوان شده 
است. این اعالمیه در رسانه های افغانستان به ویژه در 
رسانه های اجتماعی در میان شهروندان کشور بازتاب 
گسترده ای داشته است. شهروندان کشور در واکنش 
نکوهش  و  انتقاد  مورد  را  اعالمیه، حکومت  این  به 
شدید قرار داده است. از واکنش ها این گونه برداشت 
می شود که گویی تنها عامل فساد حکومت است و 

مبارزه با فساد هم تنها وظیفه حکومت.
اما  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  و  فساد  بحث 
که  است  آن  از  گسترده تر  و  ژرف  پیچیده،  خیلی 
حکومت  بی گمان  شود.  خالصه  حکومت  در  تنها 
کلیدی  و  این موضوع عنصر محوری  در  افغانستان 
است، اما فروکاست آن تنها به یک امر حکومتی و 
رسمی خیلی ساده انگارانه و تقلیل گرایانه است. کم 
نیست کسانی که از حکومت در امر مبارزه با فساد 
نگاه  از  فسادند.  از  بخشی  خود  اما  می کنند،  انتقاد 
محور  چهار  در  فساد  با  مبارزه  و  فساد  بحث  من، 
مشخص باید مطالعه و بررسی شود: حکومت، جامعه 
)شهروندان(، جامعه مدنی و نقش جامعه جهانی. فعال 
به هر یک از این موارد به گونه ی گذرا اشاره می کنم:

حکومت یا شبکه های فساد؟
حکومت افغانستان چیزی جز »شبکه های فساد« 
نیست. فساد در نهادهای حکومتی عمیق و گسترده 
بنیاد  بر  حکومتی  ماشین  گویی  که  جایی  تا  است 
نیست  مبالغه  درمی آید.  و چرخش  تحرک  به  فساد 
که برخی از تحلیل گران فساد را در افغانستان نوعی 
دیگر،  سخن  به  می کنند.  تلقی  »حکومت داری«  از 
است  گسترده  و  ریشه دار  چنان  افغانستان  در  فساد 
که خود به روشی از حکومت داری تبدیل شده است. 
این یعنی حکومت و جامعه ی افغانستان توسط فساد 
به طور  می شود.  رهبری  و  مدیریت  سازمان دهی، 
مثال اداره ی حکومتی وظیفه و مکلفیت اش را انجام 
نمی دهد، مگر این که فساد صورت بگیرد و آن ها را 
قابل  )استثنائات  کند  مکلفیت شان  اجرای  به  وادار 

بحث نیست(.
اتوریته ی  از  سوءاستفاده  یعنی  فرمول  این 
هم  که  شخصی  منافع  راستای  در  رسمی-دولتی 
پایین و هم در سطوح رهبری حکومت  در سطوح 
بده بستان،  بنیاد  بر  امور  بیش تر  یعنی  است.  یکسان 
تبانی و فساد انجام می شود. این موضوع، اما ویژه ی 
دوره ی حکومت وحدت ملی نیست. آن را باید در 
حکومت،  در  فساد  کرد.  مطالعه  زمانی  بستر  یک 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  دوره ی  به  برمی گردد 
بنیان گذار  به عنوان  اگر  کرزی  از  کشور.  پیشین 
بود  خواهد  عادالنه  می شود،  یاد  جدید  ارزش های 
نیز  افغانستان  در  فساد«  »پایه گذار  به عنوان  او  از  که 

یاد کرد.
اوج  به  فساد  کرزی،  آقای  حکومت  زمان  در 
خود رسیده بود. فساد اداری، در واقع یکی از قواعد 
بازی سیاست آقای کرزی بود. اسپنتا که گواه اداره و 
حکومت داری آقای کرزی بود، در کتابش، روایتی از 
درون، این موضوع را تأیید می کند. فساد در اداره ی 
حکومت  مشروعیت  تحکیم  برای  ابزاری  کرزی 
را  دولتی  امکانات  و  اداری  موقف های  کرزی  بود. 
بی هیچ مالحظه ای به رهبران سیاسی، متنفذان قومی، 
اربابان و زورمندان محلی توزیع کرده بود. در دوره ی 
بسیار  و  او، شبکه های فساد شکل گرفت  حکومت 
فربه شد. به یک تعبیر، اداره و بروکراسی دولتی در 
زمان آقای کرزی، چیزی جز »شبکه های فساد« نبود. 
بود.  فساد ساخته شده  از وزارت خانه ها، شبکه های 
فساد در دوره ی آقای کرزی، ابزار مشروعیت سیاسی 
و  می کرد  حاصل  مشروعیت  طریق،  این  از  او  بود. 

توافق رهبران سیاسی را به دست می آورد.
را  وضعیت  چنین  ملی،  وحدت  حکومت 
رهبران  گرفت.  میراث  به  کرزی  آقای  اداره ی  از 
مبارزه  غنی،  اشرف  به ویژه  ملی  وحدت  حکومت 
سال  انتخاباتی  کارزار  جریان  در  را  اداری  فساد  با 
۲01۴، از مهم ترین اولویت های کاری اش مطرح کرد. 
اقدامی  با  نیز  را  کاری اش  روز  دومین  غنی،  اشرف 
مرور  کرد.  آغاز  اداری  فساد  با  مبارزه  راستای  در 
پیکار  راستای  در  ملی  وحدت  حکومت  کارنامه ی 
با فساد، یک فرصت دیگر می طلبد. اکنون به گونه ی 
در  ملی  که حکومت وحدت  گفت  می توان  فشرده 
مانند  اندکی  موارد  از  جز  به  کاری اش  دوره ی  طی 
اصالحات در روند استخدام توسط کمیسیون مستقل 
اصالحات اداری و خدمات ملکی، تعدیل و تدوین 
قوانین و پالیسی ها، تدوین استراتژی مبارزه با فساد 
و موارد دیگر که در قالب کارشیوه های پیش گیرانه ی 

صفحه ویـژه جـوانان
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کسانی که به دنبال جلوگیری 
یا مقابله با افراط گرایی هستند 

به جای به چالش کشیدن 
ارزش های مقدس بهتر است 
این ارزش ها را بپذیرند و در 
عین حال تفسیرهای بدیل 

را در مورد معانی و ماهیت 
آن ها ارائه دهند. مبلغان 

سلفی با استفاده از استدالل 
ضد خشونت قرآنی در تفاسیر 
راه های دفاع از اسالم، تا حدی 

در این راه موفق بوده اند و 
افرادی را که قرار بود انتحاری 

کنند، از کارشان بازداشتند.

روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

کمیسیون مستقل انتخابات امروز )یک شنبه، 17 
قوس( نشستی را به منظور پاسخ دهی به نگران شماری 
نشست  این  در  کرد.  برگزار  انتخاباتی  تیم های  از 
نمایندگان نامزدان، نهادهای ناظر بر انتخابات، سفیران 
حضور  رسانه ها  و  خارجی  کشورهای  از  شماری 
داشتند. این نشست در حالی برگزار شد که کمیسیون 
بر  انتخاباتی  تیم های  از  با شماری  انتخابات  مستقل 
سر چگونگی اعتباردهی و ابطال ۳00 هزار رأی دچار 

اختالف شده اند.
در این نشست پاسخ دهی، پرسش های متفاوت از 
سوی نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و 
احزاب سیاسی مطرح شد. بیش تر سوال ها روی 1۳7 
هزار و 6۳0 رأی قرنطین شده در سیستم درملوگ و 
روز  زمان  از  خارج  رأی   1۲ و  هزار   10۲ همچنان 
 ۴۲۳ و  دوهزار  کردن  راجع  بود.  متمرکز  رأی دهی 
محل رأی دهی به تفتیش و بازشماری که معلومات 
در  بحث  مورد  از موضوعات  نیز  ندارد،  بیومتریکی 

این نشست بود. 
137 هزار و 630 رأی

نشست  این  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
 1۳7 مورد  در  تخنیکی  مسایل  مورد  در  معلوماتی 
هزار و 6۳0 رأی و این که چرا به این آرا اعتبار داده 
است، معلومات ارایه کرد. محمدحنیف دانشیار، عضو 
کمیسیون مستقل انتخابات گفت که 1۳7 هزار و 6۳0 
و  بیومتریکی  مراحل شده  آمار طی  بین  تفاوت  رأی 
گفت  او  است.  رأی دهندگان  بیومتریکی  اطالعات 
که این آرا در چهار هزار و 56۳ محل رأی دهی به 

صندوق ها ریخته شده و شامل دو دسته است.
»پروسس ووت«  اول  در دسته ی  او،  گفته ی  به 
از  بیش تر  بیومتریکی  مراحل شده ی   طی  آرای  یا 
داخل  که  است  رأی دهندگان  بیومتریکی  اطالعاتی 
این  عکس  نیز  دوم  دسته ی  است.  شده  سرور 
بیومتریکی  اطالعات  آن  در  که  دارد  وجود  مسأله 
رأی دهندگان بیش تر از »پروسس ووت« یا آرای طی 

مراحل شده ی بیومتریکی است.
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در 
نتایج چندین محل رأی دهی از طریق  برخی موارد، 
آقای  است.  شده  فرستاده  بیومتریک  دستگاه  یک 
دانشیار توضیح داد در محالتی که چارچ یک دستگاه 
تمام شده، کارت حافظه ی آن دستگاه کشیده شده و 
از یک دستگاه دیگر به مرکز فرستاده شده است. او 
اطالعات  و  پروسس ووت  بین  »تفاوت  کرد:  تأکید 

بیومتریکی نیز از همین جا ناشی شده است.«
مختلف  موارد  در  که  پذیرفت  هرچند  او 
مستقل  کمیسیون  کارمندان  سوی  از  تخطی هایی 
است،  گرفته  صورت  رأی دهی  روز  در  انتخابات 
روند  که  است  نبوده  اندازه ای  به  تخطی ها  این  اما 
کرد  عالوه  دانشیار  کند.  »خدشه دار«  را  انتخابات 
دستگاه های  معلومات  نیز  دیگر  موارد  برخی  در  که 
بیومتریکی خالف طرزالعمل ها، از طریق کمپیوتر به 

مرکز فرستاده شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این نیز یک 
اعتباربخشیدن  چگونگی  مورد  در  مفصل  گزارش 
رسانه ها،  مسئوالن  به  رأی   6۳0 و  هزار   1۳7 به 
ناظران و مشاهدان ملی و بین المللی ارایه کرده بود. 
در  را  آن  جزئیات  و  خود  فیصله ی  کمیسیون  این 
وبسایت خود قباًل منتشر کرده است. این رقم میان 
براساس  رأی دهندگان  تعداد  از  پروسس شده  آمار 
و  رأی دهی  محالت  دیجیتالی  نتایج  فورمه های 
نشان  را  تفاوت  رأی دهندگان  بیومتریکی  معلومات 

می دهد.
انتخاباتی  تیم  فنی  اخالقی، مسئول  نور رحمان 
»ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، اما در 
همان زمان به روزنامه اطالعات روز گفته بود که این 
گزارش از سوی شرکت درملوگ نه، بلکه از سوی 

کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده است.
در همین حال، مطیع اهلل ابراهیم زی، نماینده ی تیم 
انتخاباتی »امنیت و عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل 
نیز در این نشست گفت که کمیسیون مستقل انتخابات 
در مورد میکانیزم تسلیم گیری حدود 18 هزار دستگاه 
بیومتریک که قبال در اختیار اداره ی مرکزی احصاییه 

و معلومات قرار داشت، معلومات ارایه نکرده است.
مرکزی  اداره ی  که  افزود  ابراهیم زی  آقای 

هر چه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم 
میزان را اعالم کند. 

انتخاباتی  تیم  نماینده ی  سلطان زوی،  داوود 
»دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی از کمیسیون 
خواست که هر چه زودتر سرنوشت هفت والیتی را 
که تا کنون روند بازشماری و تفتیش آرا در آن انجام 
نشده، مشخص و نتایج ابتدایی انتخابات را اعالم کند. 
آقای سلطان زوی همچنان گفت که کمیسیون مستقل 
انتخابات در اجرای قوانین انعطاف پذیری نشان داده 
و این امر فرصت هایی را برای »دخالت« فراهم کرده 

است.
مطالبات  تمامی  که  گفت  اما  سعادتی  اسداهلل 
است.  بوده  قانون  براساس  همگرایی«  و  »ثبات  تیم 
او همچنان بر پذیرش خواسته های این تیم از سوی 

کمیسیون انتخابات تأکید کرد. 
نهادهای ناظر چه می گویند؟

انتخابات  اجرایی مؤسسه  رییس  یوسف رشید، 
آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( در این نشست گفت 
که آنان از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارند در 
نظر  تجدید  موارد«  »برخی  مورد  در  امکان  صورت 
یاد  مشخص  به طور  موارد  این  از  هرچند  او  کند. 
و  است  روشن  اختالفی  موارد  که  گفت  اما  نکرد، 

طرزالعمل ها نیز در مورد آن مشخص است. 
آقای رشید تأکید کرد که برای نهاد فیفا استقاللیت 
کمیسیون های انتخاباتی مهم است و از کمیسیون های 
انتخاباتی خواست که استقاللیت خود را حفظ کنند و 
در عین حال به بهانه ی استقاللیت، از لوایح، قوانین و 

طرزالعمل ها عدول نکنند.
نیز خواست  انتخاباتی معترض  از تکت های  او 
و  داده  پایان  اعتراضات شان  به  مرحله  این  در  که 
بگذارند روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت والیت 

باقی مانده انجام شود.
افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  وجود،  این  با 
)تیفا( به این باور است که نشست امروز کمیسیون 
فرمایشی  و  نمایشی  نشست  یک  انتخابات  مستقل 
تیفا  سخن گوی  حبیب زاده،  احمدزبیر  است.  بوده 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت 
بُن بست  شکستن  برای  پیامدی  نوع  هیچ  نشست 
انتخاباتی و رسیدن به یک راه حل در قبال نداشت. به 
گفته ی او، توضیحاتی که از سوی کمیسیون انتخابات 
در مورد اعتباردهی آرا از سوی کمیسیون انتخابات 
ارایه شد، در خیلی موارد قانونی نبود. او تأکید کرد 
به پرسش های  پاسخ دهی  انتخابات در  که کمیسیون 

مطرح شده عاجز مانده بود.
پیشنهادی که  براساس  تیفا  حبیب زاده گفت که 
این  برگزاری  به  مبنی  انتخابات  کمیسیون  به  قبال 
با  کمیسیون  این  که  داشت  انتظار  بود،  داده  نشست 
تکت های انتخاباتی معترض به یک نتیجه برسند، اما 

به نتیجه نرسیدند. 

مالی،  بخش  در  قومی.  مدنی  جامعه  یابند:  کاهش 
بعضی از این مؤسسات تا دست پنجم نیز پروژه ها را 
دست به دست کردند. نگاه این مؤسسات، به کمک های 
بوده  انتفاعی  نگاهی  و  پروژه محورانه  نگاه  جامعه، 
است. بخشی از بودجه کمک های جامعه جهانی را در 
افغانستان، بنیانگذاران این مؤسسات بی هیچ اعتنایی به 
جیب زدند. فرار مالیات از دیگر نوع روش های فساد 

توسط این مؤسسات بوده است.
در انتقاد از حکومت در خصوص مبارزه با فساد، 
اما بسیار صدای باال داشته است. این چنین هم باید 
باشند. وظیفه ی ان ها نظارت و اعمال فشار بر حکومت 
در مورد تأمین شفافیت و پاسخ گویی به مردم است. 
اما خوب می بود که خودشان در امر مبارزه با فساد 
می بود  الگو  و  فرهنگ شفافیت، جایگزین  ترویج  و 
که نیست. بنابراین، وقتی از فساد گسترده در دستگاه 
در  فساد  به  نگاه  است  می شود خوب  یاد  حکومتی 
حوزه جامعه مدنی افغانستان نیز داشته باشیم. اگر فساد 
در اداره حکومتی افغانستان گسترده است این دال بر 
ضعف جامعه مدنی افغانستان نیز می باشد. تجربه ی 
کشورهای جهان نشان می دهد که جامعه مدنی قوی 
به  مجبور  را  حکومت  فساد،  با  مبارزه  به  متعهد  و 
مبارزه با فساد می کند. به تعبیر دیگر، در هر جامعه که 
جامعه مدنی قوی و متعهد به مبارزه با فساد می باشد 
آن کشور در امر مبارزه با فساد در مسیر خوبی قرار 
در  از کشورها،  در خیلی  مدنی  است. جامعه  گرفته 
افزایش آگاهی عامه، آموزش مبارزه با فساد، مشارکت 
مدنی و همچنان ایجاد ایتالف ها و گروه های مبارزه با 
فساد توانسته است این موضوع را به گفتمان مسلط 
در  بسازند.  حکومت  جدی  اجندای  و  جامعه،  در 

افغانستان، اما جامعه مدنی بخشی از فساد است.
نقش نهادهای تمویل کننده ی بین المللی

تمویل کننده ی  به عنوان  جهانی  جامعه  نقش 
روند  در  همچنان  و  فساد  خصوص  در  افغانستان 
مبارزه با فساد نباید نادیده گرفته شود. جامعه جهانی 
به این دلیل در این پروسه مطرح است که آن ها نیز در 
فساد  افغانستان دچار  به  مالی شان  اعطای کمک های 
و دچار اشتباهات بسیاری  شده اند. جامعه جهانی تا 
را  افغانستان  حکومت  اولویت های  پسین،  سال های 
در نظر نمی گرفتند و بخش عمده ی از کمک های شان 
را بیرون از بودجه دولت یا خود و یا هم با اعطای 
قرارداد با مؤسسات ملی و بین المللی تطبیق می کردند 
که جانب افغانستان هیچ در جریان قرار نداشتند. این 
مشکل اگرچه در مقایسه با گذشته بهبود یافته، اما هنوز 
و  مشاهدات  است.  نگردیده  حل  بنیادی  به صورت 
یافته های ارزیابی ها نشان می دهند که در مواردی هنوز 
برنامه های  و  تطبیق  جریان  در  افغانستان  جانب  هم 

مؤسسات تمویل کننده قرار ندارند.
دلیل  این  به  افغانستان  فساد  در  جهانی  جامعه 
شریک است که تا سال های پسین بخش عمده ای از 
کمک ها را به دلیل نبود ظرفیت در اداره ی افغانستان 
از  بخشی  می کردند.  تطبیق  و  مدیریت  خودشان 
کمک ها درست تطبیق نشدند؛ توسط نهادهای اصلی تا 
دست پنجم نیز قرارداد شدند. به همین دلیل، کمک به 
حساب افغانستان توسط نهادهای بین المللی خودشان 
تطبیق می شدند. گفته می شود مواردی هم وجود دارند 
که پروژه ها در والیت های ناامن هیچ تطبیق نشده اند 
و به حساب مردم افغانستان تمام شده اند. در بهترین 
حالت تطبیق پروژه ها عاری از مشکالت و فساد نبوده 
است. نظارت توسط این نهاد بسیار ضعیف بوده است. 
مصارف پروژه ها، به ویژه مصارف اداری، لوجیستکی 
و امنیتی پروژه ها خیلی باال بوده است. بخش عمده ای 
از کمک ها در موارد زیربنایی به مصرف نرسیده است. 
مؤسسات  و  افراد  که  داشتند  وجود  زیاد  نمونه های 
نهادهای  از  سهم  بدل  در  می توانستند  مشخص 

بین المللی پروژه دریافت کنند.
بنابراین، در خلق وضعیت فعلی جامعه ی جهانی را 
اگر مقصر ندانیم، نمی توانیم آن ها را نایده بگیریم. آن ها 
نیز بخشی از فساد بوده اند؛ شاید در مقیاس کوچک تر 
از ما. جامعه جهانی می توانست کمک های شان را در 
این  از  و  کنند  فساد  با  مبارزه  به  مشروط  افغانستان 
روند به صورت اساسی حمایت کنند. در مواردی اما 
فساد  تحقیقی  گزارش ها ی  اگر  که  است  شده  دیده 
خود نهادهای تمویل کننده را برمال ساخته است، به 
مشام شان خوش نخورده است و از آن حمایت نکرده 

است.
جمع بندی

نسبت دادن  گفت  می توان  جمع بندی  به عنوان 
انتظار  همچنان  و  حکومتی  امر  یک  به  صرفا  فساد 
مبارزه با فساد اداری صرفا از سوی حکومت یک امر 
تقلیل گرایانه است. در گسترش فساد و همچنان در 
با فساد اداری، مولفه های دیگر مانند  راستای مبارزه 
جامعه )شهروندان(، جامعه مدنی و جامعه جهانی را 
نباید نادیده گرفت. در خلق وضعیت موجود، همه ی 

این مولفه ها باید مطالعه شوند.

مشکل فساد در افغانستان؛ 
آیا تنها حکومت مقصر است؟

حسین رضایی

پایان بی نتیجه ی نشست معلوماتی کمیسیون انتخابات؛ 
اختالف ها همچنان پابرجا ماند

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .

IEC

به  افغانی  جامعه ی  در  فساد 
شده  تبدیل  مسلط  فرهنگ 
است. فساد در افغانستان یک 
پذیرفته شده ی  کنش  و  رفتار 
اجتماعی است. فساد تا جایی 
عمیق و نهادینه است که خالف 
آن را جامعه نکوهش می کند. 
مثال، کسانی که در جامعه ما 
فساد می کنند از آن ها به عنوان 
»رهبران  و  قوم«  »قهرمان 
افراد  می شود.  یاد  باجرأت« 
فاسد در جامعه ی ما از پذیرش 
باالیی  اجتماعی  جایگاه  و 
استفاده  با  آن ها  برخوردارند. 
از امکاناتی که از رهگذر فساد 
به دست آورده اند و می آورند در 
پی تحکیم پایه های اجتماعی 

خود نیز می باشند.



هـری مگوایـر کاپیتـان منچسـتریونایتد بعـد از 
پیروزی شـنبه شـب این تیـم مقابل سـیتی می گوید 
در  جـدول  اول  رتبـه  چهـار  بـه  رسـیدن  حـاال 
دسـترس یونایتـد اسـت و ایـن تیم کسـب سـهمیه 

چمپیونزلیـگ را هـدف گرفتـه.
هـری مگوایـر، کاپیتـان منچسـتریونایتد بعد از 
پیروزی شـنبه شـب ایـن تیـم مقابل منچسترسـیتی 
در دربـی شـهر منچسـتر، می گویـد از ایـن پیروزی 
احسـاس غـرور می کنـد و حـاال یونایتـد بـه دنبـال 
این اسـت که کسـب سـهمیه چمپیونزلیگ را هدف 
بگیـرد چـرا کـه رسـیدن به چهـار رتبـه اول جدول 

لیـگ برتـر را بـرای خـود قابـل دسـترس می داند.
مگوایـر می گویـد لیـگ قهرمانـان جایی اسـت 
کـه یونایتد بـه آن تعلق دارد و پیروزی شـنبه شـب 
مقابـل منچسترسـیتی در خانـه اش نشـان داده کـه 
شـیاطین سـرخ می تواننـد بـه کسـب سـهمیه لیـگ 

قهرمانـان امیدوار باشـند.
کاپیتـان منچسـتریونایتد در ایـن بـاره گفـت:" 
چهـار رتبـه اول حـاال در تیررس ما اسـت. مـا باید 
بـه نتایـج بازی هایمـان فکـر کنیـم و سـعی کنیم در 
هـر بازی سـه امتیـاز را کسـب کنیم و مـدام بهتر و 
بهتـر شـویم. مـا هفته آینده یـک بازی بـزرگ دیگر 

مقابل اورتـون داریم".
مگوایـر در ادامـه گفـت:" مـا بایـد بـه پیروزی 
در بازی هـا ادامـه دهیـم بـه خصـوص حـاال که دو 
بـازی بـزرگ مقابـل تاتنهام و سـیتی را پشـت سـر 
هـم پیـروز  شـده ایم. در ایـن بـازی در نیمـه اول 
بچه هـا عالـی شـروع کردنـد و چهـار مهاجـم مـا 
واقعـا ترسـناک بودنـد. آنهـا وقتـی اینطور سـرحال 
باشـند می تواننـد بـرای هر خـط دفاعی مشکل سـاز 

شوند".

مگوایر: 
لیگ قهرمانان حاال در 
تیررس یونایتد است

مایورکا  برابر  هت تریک  با  بارسلونا  مهاجم 
مادرید  رئال  بازیکن  و  پرتگالی  مهاجم  از  توانست 

عبور کند.
به نقل از آس، لیونل مسی در دیدار شنبه شب 
بر ۲  پیروزی 5  مایورکا درخشید و در  بارسلونا و 
تیمش توانست هت تریک کند. ستاره آرجانتینی به 
برساند.  ثمر  به  گل   1۲ تا  داشت  نیاز  هفته  هشت 
از  مایورکا  برابر  گلش  سومین  با  بارسلونا  مهاجم 
شود.  اللیگا  گل  آقای  تا  گرفت  پیشی  بنزما  کریم 
بازی   10 در  مسی  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این 
به میدان رفت(  نیمه  تنها یک  گلزنی کرد )دوبازی 
و بازیکن فرانسوی در 1۲ بازی توانست یازده گل 

به ثمر برساند.
مسی دو گل نخست خود را با دو شوت زیبا در 
نزدیکی محوطه جریمه به ثمر رساند و گل سومش 
زمانی اتفاق افتاد که در محوطه بود. به نظر می رسد 
کسب  برای  مسی  با  نتواند  بازیکنی  فصل  این  در 
کند.  رقابت  اللیگا(  گلزن  )بهترین  پیچیچی  جایزه 
مهاجم بارسا تا هفته هفتم گلی به ثمر نرسانده بود. 
او آسیب دیدگی اش را پشت سر گذاشت و در دیدار 
از  پس  کرد.  گلزنی  آزاد  از روی ضربه  برابر سویا 
آن دیگر کسی نتوانست ستاره آرجانتینی را متوقف 
بنزما عبور کرد و در جایگاه  از  بازیکن  این  کند و 

همیشگی اش قرار گرفت.
از  توانست  شب  شنبه  این  بر  عالوه  مسی 
آرجانتینی  مهاجم  بگیرد.  پیشی  رونالدو  کریستیانو 
کرد.  اللیگا هت تریک  در  بار  پنجمین  و  برای سی 

رونالدو با ۳۴ هت تریک اللیگا را ترک کرده بود.

مسی در یک شب 
از رونـالدو و بنزما 

پیشی گرفت

گزارش مارکا
خیال راحت زیدان؛ لحظه شماری رئال برای الکالسیکو

بهترین شرایط ممکن  در  مادرید  رئال 
قرار دارد و با وجود خیل مصدومانش، خود 

را آماده مصاف با والنسیا و بارسا می بیند.
به نقل از مارکا، رئال مادرید روز شنبه 
در دیداری کامال برتر با دو گل بر اسپانیول 
غلبه کرد و اگر درخشش دیگو لوپز درون 
های  با گل  تیم  این  نبود،  اسپانیول  دروازه 

خورده ی بیشتری مادرید را ترک می کرد.
کریم بنزما و واران دو ستاره فرانسوی، 
زنندگان گل های رئال بودند و حاال این تیم 
رسیده  اللیگا  در  دو چالش جدی خود  به 
مصاف  به  ابتدا  باید  بعد  هفته  رئال  است. 
والنسیا برود و سپس بازی حیاتی برابر بارسا 
در نوکمپ را پیش رو خواهد داشت ولی 
تیم زین الدین زیدان در حال حاضر مهیای 
اینکه  هر دو چالش دشوار است، با وجود 

مصدومان سرشناسی نیز دارد.
پس از باخت 1-0 غیرمنتظره در زمین 
مایورکا، رئال مادرید 9 بازی در همه رقابت 
ها انجام داده، 7 بار پیروز شده و دو بار به 
این  تساوی  دو  است.  کرده  بسنده  تساوی 

برنابئو  در  جی  اس  پی  و  بتیس  برابر  تیم 
بود؛ در حالی که رئال در هر دو بازی تیم 
پیروزی  شایستگی  و  بود  زمین  بهتر  کامال 

را داشت.
رئال هر ۴ بازی اخیر خود در اللیگا را 
پیروز شده و چنین روندی از فصل قبل و 
دوران حضور سوالری بی سابقه بوده است. 
9 بازی متوالی بدون شکست، بهترین آمار 
است.  بوده  زیدان  بازگشت  از  پس  رئال 

های  ماه  بین   ۲017 سال  در  بار  آخرین 
فبروری و آپریل بود که رئال در 1۲ بازی 
بی  نیمکت،  روی  زیدان  حضور  با  متوالی 

شکست ماند.
روز  بازی  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
شنبه، درخشش وینیسیوس بود. او از غیبت 
کرد  استفاده  خوبی  به  بیل  گرت  و  هازارد 
ستاره  هرچند  داشت.  درخشانی  نمایش  و 
18 ساله برزیلی هنوز در تمام کنندگی دقت 

اسپانیول  مدافعان  بارها  ندارد؛ ولی  را  الزم 
را با سرعت و تکنیک خیره کننده اش آزار 
داد. او در بازی با والنسیا هم اگر گرت بیل 
همچنان مصدوم باشد، یکی از امیدهای رئال 
خواهد بود ولی حضورش در ال کالسیکو 

قطعی نیست.
نقش  توان  نمی  رئال  خوب  نتایج  در 
تیبو کورتوا را نیز نادیده گرفت. گلر بلجیمی 
که شروع خوبی در رئال نداشت و در یک 
هواداران  شدید  اعتراض  مورد  حتی  بازی 
حاضر در برنابئو قرار گرفت، حاال به اعتماد 
به نفس الزم دست پیدا کرده و با ثبت شش 
کلین شیت و سیوهای فوق العاده، توانسته 

اطمینان را به دروازه برگرداند. 
هم  کروس  تونی  شنبه  روز  بازی  در 
به هنگام تعویض سخت مورد تشویق قرار 
گرفت. این البته بهترین بازی کروس برای 
رئال نبود ولی رئالی ها به این نکته رسیده اند 
که ستاره آلمانی به روزهای خوبش بازگشته 
است و این بهترین خبر برای رئال در آستانه 

بازی برابر والنسیا و بارسلونا است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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www.etilaatroz.comدو شنبه  1۸ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۳ خبرهای خارجی

مونشن  مقابل  شب  شنبه  شکست  با  مونیخ  بایرن 
گالدباخ یک آمار فاجعه بار را از خود به جای گذاشت.

بایرن مونیخ فصل را با سرمربی گری نیکو کواچ آغاز 
به  تیم منجر  این  با  نتایج ضعیف سرمربی کروات  اما  کرد 
هانسی  به  بایرن  هدایت  اما  کواچ  از  بعد  شد.  او  اخراج 
دیتر فلیک، دستیار کواچ، سپرده شد. فلیک در ابتدا کار را 

طوفانی آغاز کرد اما رفته رفته بایرن او نیز افت کرد.
هفته  مسابقات  سری  از  شب  شنبه  مونیخ  بایرن 
چهاردهم بوندسلیگا مهمان مونشن گالدباخ بود؛ باواریایی 

نیز  گالدباخ  مونشن  مقابل  خود  ناکامی  روند  ادامه  در  ها 
شکست خوردند و به رتبه هفتم جدول بوندسلیگا سقوط 
هفتم جدول سقوط  رتبه  به  در حالی  مونیخ  بایرن  کردند. 
بوده   95-199۴ فصل  از  ها  آن  آمار  بدترین  این  که  کرد 
بایرن بعد از چهارده هفته در رتبه  است. آخرین باری که 
هفتم یا پایین تر از آن قرار داشت به آن فصل بر می گردد 
برای  تلخ  اتفاق  این  از حدود ۲5 سال دوباره  بعد  و حاال 
باواریایی ها رخ داده است. بایرن آن فصل را با رتبه ششم به 
پایان رساند و دورتموند نیز مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

بایرن مونیخ و ثبت یک آمار فاجعه بار

دو شنبه  1۸ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۳ورزشی www.etilaatroz.com

تیراندازی مرگبار در پایگاه فلوریدا؛ خلبان سعودی »از بن الدن نقل قول کرده بود«

»محمد سعید شمرانی« معرفی شده است.
در  حال  عین  در  آمریکایی  رسانه های 
روز 16 قوس گزاش دادند که دست کم شش 
پنساکوال  پایگاه  در  که  دیگر  سعودی  نظامی 
حضور دارند، بازداشت شده اند و بازجویی از 

آن ها نیز در جریان است.

بنا بر گزارش ها فرد مهاجم اوایل هفته در 
یک میهمانی شام همراه دیگر نظامیان سعودی 
با سالح  از یک کشتار  فیلمی  پایگاه،  این  در 

گرم تماشا کرده است.
اسوشیتدپرس  به  آمریکایی  مقام  یک 
ساختمانی  بیرون  افراد  همان  از  یکی  گفته 

که تیراندازی انجام شده، مشغول فیلم برداری 
بوده است. دو دانشجوی سعودی دیگر نیز در 
هر  بودند.  واقعه  تماشای  مشغول  خودرویی 

سه نفر بازداشت شده اند.
گروه ناظر »س ا ی ت« )SITE( می گوید 
خود،  حمله  از  پیش  ساعاتی  ظاهرا  مهاجم 
انگلیسی  به  تویتر  در  آن  توجیه  در  مطلبی 
ناظر  گروه  این  گفته ی  به  بود.  کرده  منتشر 
مجازی،  فضای  در  افراطی  فعالیت های  بر 
در  آمریکا  »جنگ های«  به  اشاره  با  شمرانی 
کشورهای اسالمی، گفته بود از ایاالت متحده 
»به دلیل جنایت علیه مسلمانان، و نه فقط آن ها، 
که علیه کل بشریت« متنفر است. او در عین 
از بن الدن، رهبر کشته شده  نیز  حال نقل قولی 
القاعده بازنشر کرده بود و به حمایت واشنگتن 

از اسراییل تاخته بود.
و  سند  هنوز  گفته اند  رسمی  مقام های 
و  شمرانی  احتمالی  رابطه  بر  دال  مدرکی 
گروه های تروریستی بین المللی پیدا نکرده اند.

بر  ناظر  گروه  یک  روز:  اطالعات 
خلبان  می گوید  انترنت  در  افراطی گری 
پنساکوال  پایگاه  در  آموزش  مشغول  سعودی 
با شلیک  نفر را  در فلوریدای آمریکا، که سه 
انتقادهایی از آمریکا و نقل قولی  گلوله کشته، 
از اسامه  بن الدن در فضای مجازی منتشر کرده 

بود.
به  قوس   16 در  آمریکایی  مقام  یک 
که  است  گفته  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
شهروند عربستانی پیش از حمله مرگبار، یک 
مهمانی شام ترتیب داده بود و همراه سه تن 
تیراندازی و کشتار تماشا  دیگر یک ویدیوی 

کرده بود.
فدرال  پولیس  و  فدرال  دولت  مقام های 
ایاالت متحده هنوز در مورد چرایی واقعه و 

انگیزه ی مهاجم اظهار نظر نکرده اند.
در  تیراندازی  فردا،  رادیو  گزارش  به 
پایگاه های نیروی  از  صبح 15 قوس در یکی 
دریایی آمریکا در پنساکوالی فلوریدا رخ داد. 

در جریان این حمله سه نفر کشته و دست کم 
هشت تن، از جمله دو تن از نیروهای پولیس 
یک  شلیک  با  نیز  مهاجم  فرد  شدند.  زخمی 

مأمور پولیس کشته شد.
گمانه زنی های  و  گزارش ها  وجود  با 
هنوز  گفته  آمریکا  دفاع  وزیر  مطرح شده، 
نمی تواند این رخداد را یک »حمله تروریستی« 

بنامد.
واقعه  »تروریستی«نامیدن  می رود  انتظار 
سوی  از  رسمی  به طور  که  صورتی  -در 
مقام های دولتی مطرح شد- حساسیت برانگیز 
نزدیک ترین  و  مهم ترین  از  عربستان  شود؛ 
آمریکا در خاورمیانه است، مقام های  متحدان 
جمهوری  با  مقابله  روند  در  آمریکا  دولت 
در  و  دارند  ریاض  با  نزدیکی  روابط  اسالمی 
عین حال میلیاردها دالر جنگ افزار نیز به آن 

کشور فروخته اند.
مهاجم سعوی از سوی دو تن از مقا م های 
نشده،  علنی  هویت شان  که  آمریکا  دولتی 

خاک  در  پا  آمریکا  رییس جمهوری 
کوریای شمالی گذاشت.

بسیاری آن را دیداری نمایشی 
روشنی  نتیجه  که  کردند  توصیف 

نداشته است.
جنگ لفظی

آقای ترامپ در نشست ناتو که 
بریتانیا  در  دسامبر   ۳ سه شنبه،  روز 
برگزار شد رهبر کوریای شمالی را 

»مرد موشکی« توصیف کرد.
آمریکا  که  گفت  همچنین  او 
علیه  نظامی  نیروی  از  استفاده  حق 
نگه  محفوظ  را  شمالی  کوریای 

می دارد.
در مقابل معاون وزارت خارجه 
که  بیانیه ای  در  شمالی  کوریای 
این کشور منتشر  خبرگزاری دولتی 
لفظی«  داد که »جنگ  کرده، هشدار 

عارضه ی  بازگشت  به عنوان  را  آن 
ُکندذهنی یک فرد پیِر ُکندذهن تلقی 

کرد«.
در  بار  اولین  شمالی  کوریای 
سال ۲017 دونالد ترامپ را »پیر و 

کم عقل« خطاب کرده بود.
کیم جونگ اون، رهبر کوریای 
در جوالی  ترامپ  دونالد  و  شمالی 
فبروری  در  و  سنگاپور  در   ۲018
دیدار کردند.  ویتنام  در  سال ۲019 
هدف از آن دیدارها ترغیب کوریای 
برنامه  کردن  متوقف  به  شمالی 

هسته ای این کشور بود.
به رغم  کشور،  دو  مذاکرات  اما 
سال  جوالی  در  رهبر  دو  دیدار 
دو  بین  غیرنظامی  منطقه  در  جاری 
آن  در  است.  شده  متوقف  کوریا 
دیدار آقای ترامپ به عنوان نخستین 

اقدام  درباره ی  شمالی  کوریای 
جدید جزئیاتی ارائه نکرده، اما گفته 
است نتیجه ی این آزمایش موقعیت 
تقویت  را  کشور  این  استراتژیک 

خواهد کرد.
آمریکا و کوریای جنوبی هنوز 
به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

هشدار  اخیرا  شمالی  کوریای 
داده بود که خط مشی جدیدی را در 
برابر آمریکا در پیش خواهد گرفت.
 6( جمعه  روز  یانگ  پیونگ 
دسامبر( برای نخستین بار در ظرف 
یک سال گذشته حمالت خود علیه 
رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد 

آمریکا، را از سر گرفت.
سخن گوی وزارت امور خارجه 
دونالد  اگر  گفت  شمالی  کوریای 
»باید  دارد  تهاجمی  حالت  ترامپ، 

کوریای شمالی  روز:  اطالعات 
می گوید که به یک آزمایش موشکی 
به  است.  زده  دست  مهم«  »بسیار 
گزارش رسانه های کوریای شمالی، 
سوها،  تأسیسات  در  آزمایش  این 
کشور  این  شمال غربی،  در  واقع 

انجام شده است.

آمریکا می گوید کوریای شمالی 
مرکز  که  بود  شده  متعهد  پیش تر 
گزارش ها،  بر  بنا  برچیند.  را  سوها 
به  مرکز  این  در  شمالی  کوریای 
موتور  آزمایش  و  ماهواره  پرتاب 

موشک های بالستیک می پردازد.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

کشور  دو  بین  پیش  سال  دو  از  که 
گرفته  سر  از  احتماال  شده،  شروع 

می شود.
مشاجره های   ،۲017 سال  در 
کشور  دو  رهبران  بین  لفظی 
رهبر  ترامپ،  آقای  درگرفت. 
موشکی  »مرد  را  شمالی  کوریای 
کرده  خطاب  »دیوانه«  و  کوچک« 
آقای  اون،  کیم جونگ  مقابل  در  و 
ترامپ را »پیرمرد عقل باخته« نامیده 
بود. در ماه های اخیر حمالت لفظی 
بار دیگر بین دو کشور از سر گرفته 

شده است.
به  سال  پایان  تا  یانگ  پیونگ 
پیشنهادات  ارائه  برای  واشنگتن 
جدید فرصت داده و گفته است در 
صورتی که چنین اتفاقی نیفتد، »راه 

جدیدی« در پیش خواهد گرفت.

کوریای شمالی از انجام یک آزمایش موشکی تازه خبر داد

تشکر ترامپ از ایران پس از تبادل زندانیان: 
می توانیم به توافق برسیم

آمریکا،  رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
پس از تبادل دو زندانی میان تهران و واشنگتن، از جمهوری 
»یک  به  رسیدن  درباره ی  دیگر  بار  و  تشکر  ایران  اسالمی 
توافق« میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. این لحن ترامپ 
شده  توصیف  »کم سابقه«  رسانه ها  سوی  از  ایران  درباره ی 

است.
روز  آمریکا  در  زندانی  ایرانی  محقق  سلیمانی  مسعود 
شنبه در سویس با ژیو وانگ، آمریکایی بازداشتی در ایران 

مبادله شد.
به  سفید  کاخ  در  زندانی،  تبادل  این  از  پس  ترامپ 
خبرنگاران گفت: »من فکر می کنم که این یک تبادل گروگان 
پایاپای بود.« او تأکید کرد: »فکر می کنم برای نشان دادن این که 
ما می توانیم کاری را انجام دهیم، عالی بود. این می تواند یک 

پیش درآمد باشد در مورد آنچه می توان انجام داد.«
از آن در  اینترنشنال، ترامپ کمی قبل  ایران  از  به نقل 
خیلی  مذاکره  این  برای  ایران  »از  نوشت:  نیز  خود  تویتر 
منصفانه سپاس گزارم. ببینید، ما می توانیم با یکدیگر به یک 

توافق برسیم.«
باراک  به  کنایه  با  همچنین  آمریکا  جمهوری  رییس 
اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا در مورد شهروند چینی-
)با  اوباما  دولت  دوران  »در  داد:  ادامه  شده،  آزاد  آمریکایی 
وجود هدیه 150 میلیارد دالری( زندانی شد، ]اما[ در دولت 

ترامپ بازگردانده شد.«
پا  از  متحده  »ایاالت  کرد:  تأکید  دیگری  تویت  در  او 

نخواهد نشست تا هنگامی که ما تمام آمریکایی هایی  را که 
به ناحق در ایران و سراسر جهان زندانی شده اند به خانه نزد 

عزیزان شان بازنگردانیم.«
پیش از ترامپ، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در 
صفحه تویتر خود ضمن استقبال از این تبادل زندانی، اقدام 

ایران در این زمینه را » سازنده« خواند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
که  »خوشحالم  نوشت:  خود  تویتر  صفحه  در  هم  ایران 
به  زودی  به  وانگ  ژیو  آقای  و  سلیمانی  مسعود  پروفسور 
خانواده های خود ملحق خواهند شد. از کسانی که در این 

امر شریک بودند، مخصوصا دولت سویس، بسیار متشکرم.«
پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران و قطع روابط 
سیاسی میان ایران و آمریکا، دولت سویس مسئولیت حفاظت 

از منافع دو کشور در خاک یکدیگر را برعهده دارد.
از  بیش  که  است  آمریکایی  محقق  و  شهروند  وانگ، 
تحقیقاتی در مورد  پروژه  مطالعه روی  برای  پیش  دو سال 
حکومت داری و دیوان ساالری در دوران قاجار به ایران سفر 
امنیتی  نهادهای  سوی  از  جاسوسی  اتهام  به  اما  بود،  کرده 
جمهوری اسالمی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد.

آلمان  این محقق در  آمریکا گفت که  مقام دولت  یک 

آزمایش های  انجام  و  کوتاه«  »اقامت  یک  برای  و  است 
پزشکی، حتی اگر ظاهرا سالم باشد، در این کشور می ماند.

این مقام آمریکایی تاکید کرد که در این تبادل زندانی 
»هیچ پول نقدی پرداخت یا تحریمی لغو نشد.«

سلیمانی نیز رییس انجمن هماتولوژی ایران و پژوهشگر 
شش  مطالعاتی  ویزای  یک  با  که  است  بنیادی  سلول های 
ماهه به مینه سوتا سفر کرده بود و به اتهام نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران در بدو ورود از سوی پولیس فدرال آمریکا 

بازداشت شد. 
پیشتر در حاشیه برگزاری مجمع عمومی ساالنه سازمان 
ملل متحد در نیویورک، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه 
تبادل  درباره  است  آماده  کشور  این  که  کرده  اعالم  ایران 

زندانیان با آمریکا مذاکره کند، 
اما در واکنش به این اظهارات، غالمحسین اسماعیلی، 
کشور  این  خارجه  وزیر  از  ایران،  قضائیه  قوه  سخنگوی 

خواست تا درباره این موضوع اظهارنظر نکند. 
در  ایران  زندان های  از  آمریکایی  شهروند  یک  آزادی 
حالی است که به تازگی خانواده ی برخی از زندانیان دوتابعیتی 
و همچنین تعدادی از زندانیان پیشین دوتابعیتی در ایران، در 
نشست کمیته حقوق بشر سنای آمریکا از دولت این کشور 
آزادی  زمینه  در  تا  خواستند  بین المللی  جامعه  همچنین  و 
نزدیکان شان در ایران و همچنین آنچه »صنعت گروگان گیری« 
تهران  بر  بیش تری  فشار  ایران خواندند،  اسالمی  جمهوری 

وارد کنند.

تالش اینتر برای افزایش بند آزادسازی قرارداد الئوتارو
و  اینترمیالن  بزرگ  بازی  آستانه  در 
نگاه ها  همه  قهرمانان،  لیگ  در  بارسلونا 
برای  مارتینز  الئوتارو  با  اینتر  مذاکرات  به 
که  ستاره ای  است،  او  قرارداد  تمدید 

بارسلونا عالقه زیادی به جذبش دارد.
اینترمیالن فردا سه شنبه در خانه خود 
مصاف  به  و حساس  بزرگ  بازی  یک  در 
مرحله  به  صعودش  تا  می رود  بارسلونا 
قطعی  را  قهرمانان  لیگ  نهایی  یک هشتم 
کند. در آستانه این بازی یکی از موضوعات 
با  باشگاه  مذاکرات  اینتر  باشگاه  مهم 
تیم  این  آرجانتینی  ستاره  مارتینز،  الئوتارو 

برای تمدید قرارداد او است.
بارسلونا  که  می دانند  همه  دیگر  حاال 
و  دارد  الئوتارو  جذب  به  زیادی  عالقه 
داشته  نظر  زیر  دقت  به  را  او  است  مدتی 
است. به خصوص به این خاطر که هم وطن 
هم  مسی  لیونل  بارسا،  در  الئوتارو  بزرگ 
عالقه زیادی به این ستاره آرجانتینی داشته 
و مایل است در بارسا هم مثل آلبی سلسته 

در کنار او بازی کند.
هفته های  در  می گوید  مرکاتو  کالچیو 
اخیر مذاکرات و جلساتی بین باشگاه اینتر 
این  با  او  قرارداد  و الئوتارو درباره تمدید 

باشگاه ایتالیایی در جریان بوده.
این روزنامه می گوید اینتر به خوبی از 
تالش های بارسا درباره الئوتارو آگاه است 
همیشگی  دیپلماسی  اصول  اساس  بر  ولی 
ماروتا ترجیح می دهد در این باره سکوت 

پیشه کند.
تابستان  در  اینتر  و  الئوتارو  قرارداد 
۲0۲۳ به پایان می رسد ولی این باشگاه از 
قرارداد  تا  می کند  زیادی  تالش  هم اکنون 
امضا  به  آرجانتینی  ستاره  این  با  جدیدی 
دو  هر  می گوید  مرکاتو  کالچیو  برساند. 
این  مایلند  و هم الئوتارو  اینتر  طرف، هم 
مذاکرات هر چه سریع تر به نتیجه رسیده و  

قرارداد جدید او اعالم عمومی شود.
اینتر  جدید  سرمربی  کونته  آنتونیو 
هم  این  و  دارد  الئوتارو  به  زیادی  عالقه 

خواهان  اینتر  که  است  دیگری  مهم  عامل 
باشد.  قیمتی  هر  به  تیم  این  در  او  حفظ 
الئوتارو هم از طرف دیگر قدردان باشگاه 
اینتر است که بعد از دوران پراسترسی که 
خروج مائورو ایکاردی از تیم بوجود آورده 
بود از او حمایت کرده و کمکش کرده بود.

مذاکرات  این  می گوید  مرکاتو  کالچیو 
و  داشت  خواهد  ادامه  آینده  هفته  چند  تا 
الئوتارو  فعلی  دستمزد  است  آماده  اینتر 

عالوه  به  سال  در  یورو  میلیون   ۳ یعنی 
پاداش را افزایش دهد. مساله اصلی در این 
که  است  آزادسازی جدیدی  بند  مذاکرات 
الئوتارو  آزادسازی  بند  دارد.  نظر  در  اینتر 
در حال حاضر 110 میلیون یورو است ولی 
ماروتا قصد دارد مبلغ این بند را به مقدار 
گفته  حتی  و  دهد  افزایش  توجهی  قابل 
می شود او مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو را برای 
بند آزادسازی الئوتارو در نظر گرفته است.

مهاجم پاری سن ژرمن با وجود آنکه در دقایق پایانی 
تعویض شد اما از سرمربی خود ناراحت شد.

به نقل از اسکای اسپورت، پاری سن ژرمن در دیدار 
با  توانست  فرانسه  لیگ  های  رقابت  هفته هفدهم  حساس 
نتیجه سه بر یک برابر حریف خود به پیروزی دست پیدا 
کند. در این دیدار کیلیان ام باپه در ترکیب اصلی به میدان 
رفت و توانست یکی  از گل های تیمش را به ثمر برساند.

توخل تصمیم گرفت که در دقیقه 90 ام باپه را تعویض 

این  که  بفرستد  میدان  به  او  جای  به  را  موتینگ  چوبو  و 
تصمیم باعث ناراحتی ام باپه شد.

بیرون رفت حاضر  از زمین  بایرن وقتی  مهاجم جوان 
نشد با توخل دست دهد تا نشان دهد که از این تعویض 

خود حتی در دقایق پایانی ناراحت است.
ام باپه یکی از بازیکنانی کلیدی و تاثیرگذار پاری سن 
ژرمن است. رئال مادرید سخت به دنبال جذب این بازیکن 

است و احتمال جدایی او در تابستان زیاد است.

ناراحتی ام باپه از توخل
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الجزیره

مترجم: جلیل پژواک

ما می خرید. حتا مادرش به او گفته بود که 
دارد خیلی زیاد روی خانه خرج می کند. او 
گفته بود: »نه، تا وقتی زنده  هستم هرچیزی 
را که آن ها بخواهند می خرم. گران باشد یا 
را  آن ها  نمی خواهم  می خرم.  من  ارزان، 
محروم  چیزی  از  هستم،  زنده  هنوز  وقتی 

کنم.«
عاشق  دارم.  دوست  را  او  هنوز  من 
به  دراز خیلی  ریش  بودم.  او  بلند  موهای 

او می آمد.
تا  کند  ازدواج  تنها  زن  هر  کاش  این 
اندازه ی  به  می تواند  شوهر  یک  که  ببیند 
خبر  وقتی  باشد.  باارزش  روان  و  روح 

مرگ شوهرم را شنیدم، بی هوش شدم.
داستان خدیجه – رقه، سوریه

»آن ها او را سنگسار کردند.«
من خدیجه، ۳۳ ساله هستم و با یکی 
از اعضای داعش که از بلجیم بود ازدواج 

کرده بودم.
من شوهرم را اولین بار زمانی دیدم که 
می کرد.  برادرم خواستگاری  از  مرا  داشت 
همسر  داشت.  دیگر  همسر  دو  قبل  از  او 
نخواسته  زیرا  بود  مانده  بلجیم  در  اولش 

بود با او به سوریه بیاید. خانواده ی من به 
من  ازدواج  طرفدار  مذهبی  و  مالی  دالیل 
او بودند. ولی وقتی دیدمش، حاضر به  با 
ازدواج نشدم. او ریش دراز و موهای بلند 
او  با  کردند  مجبور  مرا  خانواده ام  داشت. 

ازدواج کنم.
دومش  همسر  برد،  خانه  به  مرا  وقتی 
زندگی  اول  شب  در  نداشت.  حضور 
را  چیزی  چه  که  داد  توضیح  او  مشترک، 
برایش  باید  کاری  من چه  و  دارد  دوست 
آن ها  همه ی  بود.  خشن  او  دهم.  انجام 
معروف  دلیل  همین  به  بودند.  خشن 
گفتن  برای  حرفی  داعش  زنان  شده اند. 
ندارند، زیرا ما نمی توانیم تصامیم آن ها را 

زیر سوال ببریم.
غم  از  غیر  بودم.  غمگین  من  راستش 
کسی  اگر  باشم؟  داشته  می توانستم  چه 
احساس  بزند،  را  شما  عروسی  شب  در 
حقارت خواهید کرد، غمگین خواهی بود. 
فقط  نه  با همه،  بود،  اغلب خشن  شوهرم 
چشم  پیش  را  دیگرش  همسر  او  من.  با 
من لت وکوب می کرد و برعکس مرا پیش 
چشم او. ما هر دو جرأت نداشتیم چیزی 

بگوییم.
تماشای  به  را  ما  اغلب  شوهرم 
می برد.  داعش  شالق زدن های  و  مجازات 
گفت:  ناگهان  او  و  بودیم  موتر  در  باری، 

»برویم چیزی را به شما نشان دهم.«
مجازات  اولی  رفتیم.  جای  دو  به  ما 
بود.  شده  لواط  مرتکب  که  بود  شخصی 
از  را  او  و  بستند  به چوکی  را  متهم  آن ها 
پرتاب  پایین  به  ساختمان  بلندترین  باالی 

کردند.
من  بود.  زن  یک  مجازات  دوم  مورد 
شوهرم  زیرا  کردم،  تماشا  را  او  مجازات 
مرا مجبور به تماشا کرد. داعشی ها این زن 
سنگسارش  و  بردند  »النعیم«  میدان  به  را 
نمرد،  زن  آن  وقتی  تا  داعشی ها  کردند. 
از  خون  کردند.  پرتاب  سنگ  به سویش 
پر  صورتش  بود.  جاری  زن  آن  چشمان 
می کرد  که سعی  هربار  بود.  از خون شده 
بلند شود، بارانی از سنگ بر سرش باریدن 

می گرفت.
داعش  که  کارهایی  آخرین  از  یکی 
خواستند  زنان  از  که  بود  این  داد  انجام 
بسیاری  زنان  بپوشند.  انتحاری  کمربند 
از  شوهرم  شدند.  داوطلب  کار  این  برای 
چنین  خواستار  نیز  دیگرش  همسر  و  من 
کاری شد، اما ما ترسیده بودیم. بنابراین او 
نیز ترسید که مبادا ما باعث ناکامی عملیات 
شدند.  داوطلب  بلجیمی  زن  چهار  شویم. 
ما  شوند.  آماده  کردیم  کمک  آن ها  به  ما 
گرفته  یاد  دیگران  تماشای  از  را  کارمان 
بودیم. مواد منفجره باید در جاهای خاصی 
از بدن جاسازی شود. این کار را فقط یک 
زن باید انجام دهد. پس ما انجامش دادیم.
این  آموخت  باید  که  چیزی  مهم ترین 
است که مردان نباید با زنان خشونت  کنند. 
ما  شود.  متوقف  باید  زنان  علیه  خشونت 
ولی  باشیم.  داشته  جنسیتی  برابری  باید 
صلح  باید  ما  دیگری،  چیز  هر  از  مهم تر 

داشته باشیم.

مجموعه ی  از  قسمت  دومین  در 
از  حکایت ها  و  گزارش ها  پنج قسمتی 
زندگی زنان تحت سلطه ی دولت اسالمی 
عراق و شام )داعش( در سوریه و عراق، 
ازدواج  داعش  جنگ جویان  با  که  زن  سه 
کرده بودند، داستان خود را شریک می کنند.

داستان زن ناشناس – سوریه
چه  است.  تو  زندگی  این  »حاال 
بخواهی چه نخواهی، حاال داعشی هستی.«
بیماری  بیماری بود؛  مانند یک  داعش 
آلوده  را  همه  که  آنفلونزا  مانند  همه گیر 
می کند. متأسفانه خانه ی مرا نیز آلوده کرد. 
این بیماری از طریق شوهرم به خانه ی ما 

سرایت کرد.
او  بود.  روشن فکری  مرد  شوهرم 
زندگی را دوست داشت؛ لیبرال، منطقی و 
تحصیل کرده بود. ولی به تدریج مذهبی تر 
و متدین تر شد. بعد متوجه شدم که افکار 
چگونه  نمی دانم  است.  کرده  تغییر  او 

توضیح دهم. این به تدریج اتفاق افتاد.
و  پدر  دیدن  به  ناگهانی  او  روزی 
مادرش  بعد  روز  رفت.  روستا  به  مادرش 
به من زنگ زد و گفت: »او رفته. همین. او 
را فراموش کن. تو دیگر شوهری نداری.«

اقوامم  در خانه ی  ۴0 روز  آن  از  پس 
ماندم و به خانه برنگشتم. یکی از آن ها به 
خانه ی  نزدیک  از  اخیرا  او  که  گفت  من 
دیده  آن جا  در  را  شوهرم  و  گذشته  من 
است. من خوشحال به خانه برگشتم و او 
را در آغوش گرفتم. ظاهرش همان بود، اما 
باطنش تغییر کرده بود. انگار غریبه بود. به 
و  گرفتم  را  تصمیم خودم  »من  من گفت: 
تو باید آن را قبول کنی. حاال این زندگی 
حاال  نخواهی،  چه  بخواهی  چه  است.  تو 

داعشی هستی.«
داستان نورمحمد – عراق

»من هنوز او را دوست دارم.«
من نورمحمد هستم و در سال 1991 
متولد شده ام. همسرم یک سرباز ساده بود. 

آن ها  به  تا  رفت  او  رسید،  داعش  وقتی 
ملحق شود. او مرا از دیدن خانواده ام منع 
ترک  را  او  نمی توانستم  من  راستش  کرد. 
عالوه براین  بود.  گم شده ام  نیمه ی  او  کنم. 
را  سومی  من  و  داشتیم  فرزند  دو  ما 

شش ماهه باردار بودم.
داعش  به  همسرم  چرا  نمی دانم 
او  که  بودند  دوستانش  این  اما  پیوست، 
می کردم  سعی  اغلب  من  کردند.  قانع  را 

نظرش را عوض کنم، اما سودی نداشت.
او  می کردیم  زندگی  موصل  در  وقتی 
را تهدید کردم که خانه را ترک می کنم و 
نزد پدر و مادرم برمی گردم. او گفت: »برو 
اما بچه ها را نبر. آن ها فرزندان من هستند.«
ارتش  و  داعش  خاطر  به  خانه  ترک 

عراق برایم خطرناک بود.
رفتار شوهرم نسبت به من تغییر کرد؛ 
در واقع بهتر از قبل شد. او فکر می کرد که 
امکان دارد هر لحظه کشته شود. به همین 
برای  بازار می رفت هرچیز  دلیل هر وقت 

چان می گوید: »با خود گفتم این آدم به 
جایی نمی رسد. او دارد کارخانگی  خود 

را نادیده می گیرد!«
فیس بوک  وقتی  که  می گوید  چان 
که  نمی کرد  فکر  شد،  راه اندازی 
در  حتا  »کسی  کند:  تغییر  زندگی اش 
وحشی ترین رویاهایش تصور نمی کرد 
که این چیزی است که اتفاق می افتد. 
فقط یک پروژه معمولی بود؛ یک پروژه 

دانشگاهی.«

هر  می توانید  »شما  می پرسد:  کینگ 
چیزی مادی را برای فرزندان تان فراهم 
چگونه  را  آن ها  حساب  این   با  کنید؛ 
پرورش می دهید تا از زندگی عادی سر 
درآورند؟«
همه،  از  »اول  می گوید:  زاکربرگ 
را  همه چیز  ما  که  نیست  این طوری 
برای آن ها فراهم می کنیم. به نظر من 
توجه به این مسأله مهم است. آن ها 
نیز مسئولیت هایی دارند.«

داستان زنان جنگ جویان داعش
قبل  از  بهتر  واقع  در  کرد؛  تغییر  من  به  نسبت  شوهرم  رفتار 
به  امکان دارد هر لحظه کشته شود.  او فکر می کرد که  شد. 
همین دلیل هر وقت بازار می رفت هرچیز برای ما می خرید. 
حتا مادرش به او گفته بود که دارد خیلی زیاد روی خانه خرج 
را  هرچیزی  زنده  هستم  وقتی  تا  »نه،  بود:  گفته  او  می کند. 
که آن ها بخواهند می خرم. گران باشد یا ارزان، من می خرم. 
نمی خواهم آن ها را وقتی هنوز زنده هستم، از چیزی محروم 

کنم.«

پس از آن ۴۰ روز در خانه ی 
خانه  به  و  ماندم  اقوامم 
به  آن ها  از  یکی  برنگشتم. 
از  اخیرا  او  که  گفت  من 
گذشته  من  خانه ی  نزدیک 
دیده  آن جا  در  را  و شوهرم 
است. من خوشحال به خانه 
آغوش  در  را  او  و  برگشتم 
گرفتم. ظاهرش همان بود، 
اما باطنش تغییر کرده بود. 
انگار غریبه بود. به من گفت: 
»من تصمیم خودم را گرفتم 
کنی.  قبول  را  آن  باید  تو  و 
حاال این زندگی تو است. چه 
بخواهی چه نخواهی، حاال 

داعشی هستی.«

یک  مجازات  دوم  مورد 
را  او  بود. من مجازات  زن 
شوهرم  زیرا  کردم،  تماشا 
کرد.  تماشا  به  مجبور  مرا 
به  را  زن  این  داعشی ها 
بردند  »النعیم«  میدان 
کردند.  سنگسارش  و 
آن  وقتی  تا  داعشی ها 
سنگ  به سویش  نمرد،  زن 
از  خون  کردند.  پرتاب 
چشمان آن زن جاری بود. 
شده  خون  از  پر  صورتش 
بود. هربار که سعی می کرد 
بلند شود، بارانی از سنگ بر 

سرش باریدن می گرفت.


