
رونالدو: مسی باعث 
ایجاد انگیزه در من 

نمی شود

وزیر دفاع امریکا:
 دلیل نفوذ ایران

 در منطقه حضور آنان 
روی زمین بازی است

میان اوراق تفاهم نامه
 »شهرک هوشمند« فساد دیگری 

نخوابیده است؟

اوزیل راز موفقیتش
 در این فصل را 

فاش کرد

حمالت هوایی ائتالف 
به رهبری امریکا

 در سوریه و عراق 
افزایش می یابد

قربان علی عرفانی کی بود؟
وحشت خارجی بد است!

اشرف غنی قرارداد ساخت »شهرک هوشمند« را 
لغو کرد

بابت  از  شلوغی  هفته  رونالدو  کریستیانو 

می گذراند.  دنیا  معتبر  رسانه های  با  مصاحبه 

حاال   ،TALKSPORT و  کیکر   ،BBC از  پس 

نوبت به BTSPORTS، رسیده تا با فوق ستاره 

پرتگالی مصاحبه ای اختصاصی ترتیب بدهد. 

امروز پخش  قرار است  این مصاحبه  ویدئوی 

که  شد  پخش  دیروز  آن  گزیده های  اما  شود 

درآمده  آب  از  جذابی  مصاحبه  می داد  نشان 

در  مصاحبه  این  از  بخشی  در  رونالدو  است. 

مورد 5 چهره جوانی که می توانند در آینده، به 

شماره یک دنیا بدل شوند این گونه پاسخ داد: 

اودگارد با این که هنوز 16 سال سن دارد...

اطالعات روز: اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا 

با انتقاد از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 

منقطه،  در  ایران  نفوذ  دلیل  که  است  گفته 

حضور نظامی زمینی است.

به نقل از بی بی سی، آقای کارتر گفته است که 

اندازه  به  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای 

و  سورسیه  در  نفوذشان  گسترش  برای  کافی 

عراق تالش نمی کنند.

امریکایی  مجله  با  گفت وگو  در  کارتر  آقای 

دلیل  دنبال  به  »اگر  است:  گفته  آتالنتیک 

افزایش نفوذ ایرانی ها باشید...

در افغانستان، هیچ چیز ثابت باقی نمی ماند. حتا 
تحوالت امیدوارکننده در مسیری روبه تاریکی 
قرار دارند. بااین حال، دوست من، محبوبه سراج، 
ناامیدی، همواره تالش  و  امید  میان  در تالطم 
داشته  ذهن  در  را  بزرگ تری  تصویر  می کند 
باشد؛ حتا اگر همه چیز پیش چشمانش درحال 
خانواده  اعضای  از  یکی  که  او  باشد.  تغییر 
سلطنتی افغانستان است، در سال 1987، زمانی 
که یک فارغ التحصیل دانشگاه جوان بود، همراه 
با خانواده اش، توسط کمونیست های الهام گرفته 

از شوروی زندانی شدند...

با  شهرسازی  وزارت  همکاری  تفاهم نامه  غنی  اشرف 
شرکت نبی زاده وردک و خلیل اهلل فیروزی را که به تاریخ 
13 عقرب به منظور ساخت یک شهرک در کابل به امضا 

رسیده بود، لغو کرد. 
امضای این تفاهم نامه از همان آغاز مورد نقد کارشناسان 
و  شد  مواجه  مردم  اعتراض های  با  و  گرفت  قرار 
پرسش های زیادی را خلق کرد. چرا چنین تفاهم نامه ی از 

جانب حکومت بدون درنظر گرفتن حکم محکمه...

کرد  عنوان  آرسنال  هافبک  اوزیل،  مسوت 

که حضور مداوم و کامل در پیش فصل، راز 

عملکرد درخشانش در طول فصل بوده است. 

اوزیل در 10 بازی برای آرسنال، 9 پاس گول 

برای هم تیمی هایش ارسال کرده و بیش از هر 

کرده  ایجاد  موقعیت  اروپا  در  دیگری  بازیکن 

است. حال او معتقد است که راز این عملکرد 

درخشانش تا به این جای فصل، حضور کامل 

در پیش فصل تیمش بوده است. 

او گفت: فصل گذشته به دلیل مصدومیت از 

ناحیه زانو چند ماهی از میادین به دور بودم. 

امسال آماده هستم...

به  ائتالف  هوایی  حمالت  روز:  اطالعات 

رهبری امریکا علیه گروه داعش در هفته های 

آینده افزایش می یابد.

به نقل از رادیو زمانه، چارلز براون، رییس ستاد 

فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا هفتم 

هوایی  نیروهای  بین المللی  نشست  در  نوامبر 

در دبی با اعالم این خبر گفت: »شرایط آب و 

هوایی و سرعت کند تحرکات زمینی موجب شد 

تا در ماه های گذشته از حمالت هوایی ائتالف 

کاسته شود...

نظام سیاسی به شدت متمرکز افغانستان 
مشکالت کشور را عمیق تر ساخته است. 
هنگامی که اعضای ولسی جرگه قانون 
سال  در  را  افغانستان  جدید  اساسی 
2004 تصویب کردند، نمایندگانی که از 
نمایندگی می کردند  تمام سطوح جامعه 

انتظار داشتند که این قانون...

گاهی آدم فکر می کند که اگر پاکستان از هند جدا نمی شد، ما 
پاکستان  حاال  می کردیم. خوش بختانه  خود  به سر  خاکی  چه 
پاکستان است و رویای داشتن چنین کشوری در همسایه گی 
افغانستان برای ما عماًل تحقق یافته. البته منظورم این نیست که 
اگر پاکستان کشور مستقلی نمی شد بازارهای ما دیگر ساجیق 
نمی داشتند و از کیک ها و کلچه ها و »َمالیی«های تاریخ گذشته...

افغانستان »پس از« آمریکا

یکشنبه | 17 عقرب 1394 | سال چهارم

اطالعات روز: بنیاد خیریه حامد کرزی صبح دیروز 
با اشرتاک حامدکرزی، مقام های حکومتی، وزیران 
پیشین دولت و ده ها شخصیت متنفذ و فرهنگی در 

کابل افتتاح شد.
و  پیشین  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین 
مراسم  در  بنیاد خیریه حامد کرزی  اجرایی  رییس 
افتتاحیه این بنیاد گفت: »این بنیاد یک بنیاد فرهنگی 
و  دانش  به  کمک  و  رشد  برای  و  است  علمی  و 

تحصیالت عالی فعالیت خواهد کرد.«
آقای سپنتا افزود: »این بنیاد به محصالن بی بضاعت 
و شایسته، بدون در نظرداشت مسایل زبانی، سیاسی 
و قومی زمینه تحصیل در داخل و خارج از افغانستان 

را مهیا خواهد کرد.«
»فراهم آوری  بنیاد گفت:  این  رییس  حامد کرزی، 
از رسارس  افغان  برای متامی جوانان  تحصیل  زمینه 

افغانستان هدف اساسی این بنیاد است.«
به جوانان مطلقاً  افزود، کمک کردن   آقای کرزی 

بدون واسطه و غیرسیاسی خواهد بود.
کرزی تأکید کرد که این بنیاد سیاسی نیست و بدور 
از مسایل سیاسی در همکاری با وزارت تحصیالت 
و  تربیه  و  تعلیم  رشد  برای  معارف  وزارت  و  عالی 

تحصیالت فعالیت خواهد کرد.
آقای سپنتا با اشاره به کمک هایی که تاکنون به این 
کشورها  علوم  وزارت  با  گفت،  گرفته  صورت  بنیاد 
جذب  و  همکاری  برای  جهان  دانشگاه های  و 
دانشجویان افغان صحبت شده و آنان وعده همکار 

در این زمینه داده اند.

داخلی  دانشگاه های  از  شامری  تاکنون  افزود  او 
نیز با این نهاد وعده همکاری داده است. در برنامه 
افتتاحیه این بنیاد از تاجران و رسمایه گذاران کشور 
درخواست شد تا با این بنیاد کمک کنند. شامری 
از تاجران در این برنامه اعالم کردند که با این بنیاد 

کمک خواهند کرد.

بنیاد خیریه حامد کرزی افتتاح شد
خبر های خارجی | ص6

چهل تکه | ص5

خبرهای ورزشی | ص7

یادداشت روز | ص2

صفحه 4

946946 Sunday  | 08 November 2015 | Year 04

بیوه زنان جنگ افغانستان
ص 3

ص 5

ص 2



اطالعات روز: رییس جمهور غنی تفاهم نامه ساخت شهرک 
نبی زاده  فیروزی و رشکت ساختامنی  هوشمند میان خلیل 
وردک که از سوی وزارت شهرسازی به امضا رسیده بود، را 

لغو کرده است.
تفاهم نامه  این  آن جایی که  »از  آمده:  ارگ  اعالمیه ی  در 
الزامی نبوده، بار حقوقی قرارداد را ندارد و به دلیل ضعیف 
بودن بنیاد های حقوقی آن، ملغی می باشد و از اعتبار ساقط 

است.«
بانک دستور  کابل  اداره تصفیه  به  هم چنان رییس جمهور 
داده تا در زمینه انتقال ۶۸ جریب زمین تخصیص داده شده از 
سوی خلیل فیروزی به خاطر اعامر پروژه وزارت شهر سازی، 
را مطابق احکام قانون در مقابل جربان بدهکاری بررسی و 

در زمینه پیشنهادات خود را هر چه زودتر ارائه مناید.

این قرارداد در حالی لغو می شود که روز چهارشنبه »شهرک 
شد.  افتتاح  دولتی  پایه  بلند  مقام های  حضور  با  هوشمند« 
رشکای  از  یکی  بانک،  کابل  بدهکار  فیروزی،  الله  خلیل 

اصلی این شهرک می باشد.
خلیل الله فیروزی، یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک که 
اکنون باید دوره محکومیت خود را در زندان بگذارند، در 
افتتاح این شهرک حارض شد که انتقادهای زیادی را به دنبال 
داشت. اعالمیه ارگ افزوده که رییس جمهور به خاطر دقت 
و توجه بیشرت به هدف تطابق این تفاهم نامه با قوانین نافده 
خصوص  در  دادگاه  احکام  از  ناشی  الزامیت های  و  کشور 

متهامن کابل بانک دستور لغو آن را داده است.
بر  مبنی  محکمه  حکم  مندرجات  »متامی  افزوده:  اعالمیه 
باز  بر  مبنی  مکلفیت اش  و  فیروزی  الله  خلیل  محکومیت 

پرداخت متامی قرضه ها غیر قابل تغییر بوده و مرعی االجرا 
در  قضایه کشور  قوه  از  به جز  دیگری  نهاد  هیچ  می باشد. 
حکم  تعدیل  صالحیت  افغانستان،  نافذه  قانون  روشنایی 

محکمه را ندارد.«
رییس جمهور هم چنان به دادستانی کل دستور داده تا هر 
چه عاجل در زمینه تطبیق کامل احکام دادگاه در خصوص 

محکومان قضیه کابل بانک، گزارش دهد.
خلیل الله فیروزی، رییس پیشین هیئت عامل کابل بانک در 
نتیجه بررسی پرونده بحران کابل بانک از سوی دادگاه، به 
جرم پول شویی و اختالس به ده سال زندان محکوم شد. او 
مبلغ  دالر پول اختالس شده و  میلیون  مکلف شد که ۱۳۷ 
۵۹ میلیون دالر بهره آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر 

می شود، پرداخت کند.

اطالعات روز: دفرت مشاور امنیت ملی رییس جمهور خرب داده 
است که حنیف امتر قرار است امروز، یک شنبه، به هند سفر 

کند.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در این 

سفر وی را همراهی می کند.
هند  است  قرار  که  داده اند  گزارش  هندی  رسانه های  هم چنان 

چهار چرخ بال روسی »ام آی ۲۵« به افغانستان کمک کند.
این کشور گفته: »ما قرار است  به رسانه های  یک مقام هندی 
این چرخ بال ها را برای افغانستان بدهیم و این یکی از مقدمات 

کمک ها است.«

تواب غورزنگ،  سخن گوی  شورای امنیت ملی در مورد سفر 
آقای امتر به هند گفته است، در این سفر در مورد تهدیدهای 

تروریسم در منطقه با مقام های هندی گفت وگو خواهد شد.
آقای غورزنگ افزوده، جنگ افغانستان در برابر تروریسم تنها 
نیز  را  منطقه  پدیده کشور های  این  و  نیست  افغانستان  مشکل 

تهدید می کند.
کشور،  دو  منایندگان  است  قرار  هم چنان  گزارش ها،  براساس  
امنیتی  نیروهای  تفاهم نامه ای را در خصوص تجهیز و کمک 

افغانستان امضا کنند.
ملی گفته که گفت وگو در مورد  امنیت  اما سخن گوی مشاور 

مراحل  در  افغانستان،  به  هند  از  جنگی  چرخ بال های  انتقال 
ابتدایی قرار دارد.

با هند خوش بین  تفاهم نامه  امضای  به  نسبت  افغانستان  دولت 
است زیرا کشور با بحران امنیتی بسیاری مواجه است.

انتقال سالح و  اولین  تفاهم نامه امضا شود،  این  در صورتی که 
تجهیزات نظامی از هند به افغانستان عملی می شود.

افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین، 
نیز از هند درخواست کمک تجهیزات نظامی کرده بود، ولی 
این درخواست پس از تشکیل حکومت وحدت ملی از سویی 

ارشف غنی به حال تعلیق درآورده شد. 

ترکمنستان  و  افغانستان  روز:  اطالعات 
و  تجاری  همکاری های  بخش های  در 
آب،  و  انرژی  کشور،  دو  میان  اقتصادی 
و  علم   و  زراعت  مخابرات،  ترانسپورت، 
امضا  را  همکاری  موافقت نامه  فرهنگ، 

منودند.
خربنامه ای  در  افغانستان  مالیه  وزارت 

نوشته است که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، 
جمعه  روز  پایه  پلند  هیئت  یک  رأس  در 
شده  ترکمنستان،  پایتخت  عشق آباد،  عازم 

و این توافق نامه را امضا منوده است.
در  جانبه  همه  بحث  سفر،  این  از  هدف   
اقتصادی  و  تجاری  همکاری های  مورد 

میان دو کشور خوانده شده است.

می گردد  امضا  حالی  در  موافقت نامه  این 
که چندی پیش نیز افغانستان با ترکمنستان 
کمیسیون  بخش های  در  را  تفاهم نامه  پنج 
همکاری های  بین الحکومتی  مشرتک 
پول شویی،  اقتصادی،  و  تجاری 
و  بدنی  تربیت  انرژی،  همکاری های 
امضا  به  تکنالوژی  و  همکاری های علمی 

رسانیدند.
وزیر  عثامنی  احمد  علی  سفر،  این  در 
وزیر  بتاش  الله  محمد  آب،  و  انرژی 
قیومی  داکرت  هوانوردی،  و  ترانسپورت 
دیگر  و  جمهور  رییس  اقتصادی  مشاور 
را  مالیه  وزیر  ذیربط  ادارات  مسئوالن 

همراهی می منودند.

نشست  یک  در  دیروز  غزنی  مدنی  نهادهای  روز:  اطالعات 
در  داعش  گروه  فعالیت   از  نگرانی  ابراز  با  کابل،  در  خربی 
راه  خواستار  حکومت  از  زابل،  والیت  افغان  خاک  ولسوالی 
ناامن  مناطق  و  ولسوالی  این  در  پاک سازی  عملیات  اندازی 

اطراف آن شدند.
گفت،  غزنی  مدنی  فعاالن  از  تن  یک  فرزان،  محمدالله 
حکومت باید به صورت فوری عملیاتی را در ولسوالی خاک 
داعش  کنرتل  از  را  ولسوالی  این  و  بیاندازد  راه  به  زابل  افغان 
نشود،  رسکوب  داعش  اگر  افزود،  فرزان  آقای  کند.  خارج 
والیات غزنی، زابل، ارزگان و شاهراه کابل- قندهار به شدت 

ناامن خواهد شد.
نیز  را  ماده ی  پنج  قطع نامه ای  نشست  این  از  پس  نهادها  این 
ولسوالی خاک  اشاره شده که  قطع نامه  این  در  صادر کردند. 
به  و  بوده  مسلح  مخالفان  کنرتل  در  گذشته  سال   ۹ در  افغان 

پناه گاه خطرناک برای داعش تبدیل شده است.

از  همواره  غزنی  والیت  باشندگان  قطع نامه،  این  از  نقل  به 
تروریستان  می برند.  رنج  ولسوالی ها  راه   مسیر  در  ناامنی ها 
اموال مسافران  قتل، دزدی و غارت  به  و دزدان مسلح دست 
به خصوص  غزنی  ولسوالی های  مواصالتی  راه های  و  می زنند 
ناامن  را  ناهور  و  مالستان  قره باغ،  جاغوری،  ولسوالی های 

می کنند.
تروریستی  گروه های  که  دادند  هشدار  هم چنان  نهادها  این 
با  تا  دارد  تصمیم  اواخر  این  در  داعش،  خصوص  به 
گروگان گیری ها نفاق قومی را در والیات غزنی و زابل دامن 
والیت  دو  این  در  قومی  تنش های  که  اندازه  هر  به  بزنند. 
افزایش یابد، زمینه حضور و رسبازگیری داعش بیشرت می شود.
نهادهای مدنی غزنی، در کنار راه اندازی عملیات پاک سازی 
در ولسوالی خاک افغان، از حکومت خواست تا در ولسوالی 

گیالن والیت غزنی نیز عملیات راه اندازی کند.
هم چنان در بخشی از قطع نامه، از حکومت خواسته شده که 

خاک  ولسوالی های  در  را  اردو  و  پولیس  منظم  پاسگاه های 
افغان و زابل مستقر کند تا داعش نتواند بار دیگر در این دو 

والیت النه بسازد.
در  حکومت  اعزامی  هیئت  به  اشاره  با  هم چنان  نهادها  این 
که  گفتند  زابل  و  غزنی  در  اخیر  گروگان گیری های  به  ارتباط 
تا  شود  تطبیق  ممکن  فرصت  زودترین  به  هیئت  این  فیصله 
خود  روزمره  زندگی  به  خاطر  آرامش  با  بتوانند  محل  مردم 

بپردازند.
سال  جریان  در  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  نگرانی ها  این 
جاری گروه داعش حضور گسرتده در بخش های والیت های 

زابل و غزنی داشته است.
هم چنان در جریان سال جاری چندین مورد آدم ربایی نیز در 
مسیر راه های ولسوالی های غزنی صورت گرفته که در برخی 
موارد شامری از ربوده شده ها از سوی آدم ربایان کشته شدند 

و از رسنوشت شامری آن ها نیز تاکنون خربی نیست.

پولیس  فرماندهی  روز:  اطالعات 
دوهفته ی  در  است،  گفته  کابل 
پولیس  توسط  مجرم   ۱۶۳ اخیر 
کابل  شهر  مختلف  بخش های  در 

بازداشت شده اند.
عبدالرحامن رحیمی، فرمانده پولیس 
نشست  یک  در  گذشته  روز  کابل، 
اخیر  دوهفته ی  در  که  گفت  خربی 
قضیه ی   ۷۳ به  پیوند  در  تن   ۱۳۶
رسقت،  شمول  به  جرمی  مختلف 
و  تروریستی  اعامل  مجروحیت، 

دیگر جرایم بازداشت شده اند.
از  گروه  یک  مجرمان  این  میان  در 
آدم ربایان شامل است که کودکی را 
به خاطر دریافت پول ربوده بودند؛ اما 
توسط پولیس بازداشت و کودک نیز 

نجات یافته  است.
انتقال سالح بدون  به جرم  افراد  این 
مجوز، دزدی، رسقت وسایط نقلیه و 
استفاده از سیم باکس به منظور کاربرد 
غیر قانونی سیم کارت ها از شبکه های 

مخابراتی بازداشت  شده اند.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی به اداره مستقل 
ولسوالی   ۴ نقشه  تا  داده  دستور  محل  ارگان های 
دیگر را در جمع ولسوالی های قندوز ترتیب مناید.
با شامری از بزرگان  آقای غنی دیروز در دیداری 
والیت قندوز در ارگ این موضوع را مطرح کرده 

است.
که  است  آمده  مورد  این  در  ارگ  خربنامه ی  در 
بزرگان والیت قندوز پیشنهادهای شان را در تعیین 
میدان  انکشاف  پالن شهری،  ماسرت  تطبیق  کدرها، 
هوایی، افزایش تعداد ولسوالی ها، توجه به سکتور 
به  والیت،  آن  در  انکشافی  برنامه های  و  زراعت 

رییس جمهور ارائه منودند.
افزون بر این، رییس جمهور غنی با اشاره به سکتور 
از  استفاده  ملی  تدارکات  در  که  گفت  زراعت 

تولیدات زراعتی مخصوصأ برنج داخلی ارجحیت 
دارد و باید به تولیدات داخلی اولویت داده شود.

تجارت  مهم  مرکز  بندر  خان  شیر  که  افزود  او 
خصوص  در  مشخص  طرح های  باید  و  است 

رسمایه گذاری های بهرت فراهم گردد.
جمله  از  کشور  رشق  شامل  در  قندوز  والیت 
حال  در  که  است  کشور  تجارتی  مهم  شهرهای 
حارض هفت بخش اداری دارد؛ مرکز والیت شهر 
قلعه  صاحب،  امام  حرضت  ولسوالی های  قندوز، 

ذال، چاردره، علی آباد، خان آباد و دشت ارچی.
پس از ناامن شدن والیت های شاملی از آغاز سال 
جاری این والیت نیز ناامن شد که در ۶ میزان گروه 
روز  سه  مدت  و  داد  سقوط  را  قندوز  شهر  طالبان 

کنرتل شهر را درد دست داشند.

2
اشرف غنی قرارداد ساخت »شهرک هوشمند« را 

لغو کرد

مشاور امنیت ملی رییس جمهور به هند می رود

پنجمین نشست  مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان برگزار شد

نهادهای مدنی غزنی: 
دولت باید بر ضد داعش در ولسوالی خاک افغان عملیات راه اندازی کند

پولیس کابل:
 163 مجرم در دو هفته اخیر

 در شهر کابل بازداشت شده اند

چهار ولسوالی در جمع ولسوالی های قندوز 
افزوده خواهد شد

میان اوراق تفاهم نامه 
»شهرک هوشمند« فساد دیگری 

نخوابیده است؟

اشرف غنی تفاهم نامه همکاری وزارت شهرسازی با شرکت نبی زاده 
وردک و خلیل اهلل فیروزی را که به تاریخ 13 عقرب به منظور ساخت 

یک شهرک در کابل به امضا رسیده بود، لغو کرد. 
امضای این تفاهم نامه از همان آغاز مورد نقد کارشناسان قرار گرفت 
و با اعتراض های مردم مواجه شد و پرسش های زیادی را خلق کرد. 
چرا چنین تفاهم نامه ی از جانب حکومت بدون درنظر گرفتن حکم 
محکمه امضا شد؟ با چه اعتبار و مبنای حقوقی؟ این پرسش ها به 
رغم توجیهات غیرقانونی که مشاور حقوقی اشرف غنی و نماینده 
فوق العاده ایشان در امور حکومتداری خوب، با اشتیاق تمام در دفاع 
این  لغو  با  غنی  حاال،  ماند.  بی جواب  می کردند،  ارائه  تفاهم نامه  از 
از  بعد  روز  سه  غنی  چرا  زد.  دامن  تازه  پرسش های  به  تفاهم نامه 
این  آیا  کرد؟  لغو  و  دانست  بی اعتبار  را  آن  تفاهم نامه  این  امضای 

تفاهم نامه مبنای حقوقی و قانونی نداشت؟ 
واقعیت این است که غنی از نخستین  روزهای ریاستش تا اکنون در 
امر حکومتداری و مدیریت یا رهبری کشور، شتاب زده عمل کرده 
است. برجسته ترین نمونه سراسیمگی غنی را در مواجه با فساد یا 
حکومتداری، می توان به پرونده کابل  بانک ارجاع داد. از همان آغاز 
که غنی برای رسیدگی به پرونده کابل  بانک فرمان صادر کرد و زمان 
آن را مشخص کرد، بسیاری ها به دلیل گستردگی فساد و اختالس که 
در این بانک صورت گرفته بود، تعجب کردند. پس از آن، بدون آن که 
قضیه کابل  بانک به سرانجام مشخص برسد، غنی از حل بزرگ ترین 
پرونده فساد در تاریخ نظام مالی کشور سخن گفت و آن را دست آورد 

یک سال حکومتش عنوان کرد. 
سر  ناگهان  قبلی  آگاهی  بدون  مردم  عقرب(   13( گذشته  هفته 
پرده  مقامات حکومتی روی  از  با چند تن  را  فیروزی  و کله خلیل 
یکی  با  متوجه شدند که حکومت  دیدند. همه  تلویزیون های شان 
است،  کرده  محکوم  زندان  سال  ده  به  را  او  محکمه  کسانی که  از 
تفاهم نامه همکاری امضا می کند. سه روز پس از آن، غنی یکبار دیگر 
شامگاه دیروز با لغو تفاهم نامه همه را در شوک فرو برد. آشفتگی 
را که غنی طی این مدت در امر رهبری کشور و مشخصاً در حوزه 
فساد از خود بروز و برجسته کرده است نشان می دهد که ایشان فاقد 
یک برنامه منظم برای حکومت و مبارزه با فساد است. فساد بدون 
یک استراتژی جامع و فراگیر کاهش نمی یابد. در کنار قاطعیت و 
اراده برای کاهش فساد، عنصر زمان، اجماع نظر، امکانات و لحاظ 
کردن شرایط جامعه مهم اند و هر یک می تواند در محدود کردن این 
پدیده نقش سازنده را ایفا کند. متاسفانه غنی نه برنامه برای حل این 
معضل در دست دارد و نه به عوامل دیگر این مسئله توجه می کند. از 
آن جایی که غنی خود را در تنگنای زمان حس می کند، آشفته می شود. 
طبیعی است که در وضعیت پریشانی، حیرت و سرگردانی نمی تواند 
تصمیم عاقالنه بگیرد. لغو تفاهم نامه همکاری با توجه به وضعیتی 

که غنی در آن گیر کرده است، معنادار است. 
مسئله بعدی این که، ممکن نیست یک تفاهم نامه بزرگ با هزینه 
اولیه 90 میلیون دالر میان وزارت شهرسازی با خلیل فیروزی برای 
با معیارهای منطقه امضا شود اما رییس یک  ساخت یک شهرک 
حکومت در جریان آن نباشد. چنین چیزی ممکن است؟ از آن جایی 
برای  حکومتی  رتبه  پائین  مأمورین  از  برخی  از  شخصاً  غنی  که 
ارزیابی شایستگی امتحان می گیرد، ممکن نیست ایشان در جریان 
یک قرارداد بزرگ نباشد. پس اگر غنی در جریان بود چرا از همان 
ابتدا زحمت این را به خود نداد تا از دادستانی کل نظرخواهی کند 
و برای بستن این قرار داد مبناهای قانونی و حقوقی آن را در نظر 
بگیرد؟ بدون شک غنی با امضای این تفاهم نامه موافق بود. ورنه 
بدون موافقت غنی نماینده فوق العاده او در حکومتداری خوب، مشاور 
را  بزرگ  تفاهم نامه  نمی توانستد یک  ایشان  کابینه  وزیر  و  حقوقی 
برخالف حکم محکمه و بدون درنظر گرفتن قانون با یک مجرم 

امضا کنند.
با این همه، میان امضای تفاهم نامه و سپس لغو آن، نکات مبهم و 
نگرانی های در خور تأملی وجود دارد. پس از امضای این تفاهم نامه 
شایعاتی مبنی بر این که برخی از مقامات بلندپایه حکومت در این 
پروژه سهم دارد، نشر شد. حکومت بایستی به مردم توضیح بدهد که 
چرا چنین تفاهم نامه ی خالف قانون و حکم محکمه امضا شد. چه 
کسانی برای بستن این قرارداد چانه زنی کردند؟ آیا فساد و تبانی در 
این مسئله وجود ندارد؟ ممکن است در میان اوراق این تفاهم نامه یک 

فساد دیگری خوابیده باشد.
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بعد  ماه  سه  او  کرد.  نام  ثبت  ملی  اردوی  در  فرشته  شوهر   ،۲0۱۳ سال  بهار  در 
کرد:  یادآوری  فرزند،  پنج  مادر  فرشته،  شد.  کشته  مأموریت[  ]در  اعزامش  از 
»کوچک ترین دخترم ۴0 روزه بود«. پس از مرگ شوهرش، او ماهانه ۷۵00 افغانی 
حقوق دریافت می کرد. اما یک سال بعد که این پول متوقف شد، او مجبور شد 

برای تغذیه کودکانش از برادرانش درخواست کمک کند. 
بیوه زناِن جنگ به وجود آورده  از  افغانستان جمعیت بزرگی  سه دهه جنگ در 
امریکا در سال ۲00۱ بدین سو، سال گذشته مرگ بارترین سال  از تهاجم  است. 
بود که در جریان آن۲۶۹0 غیرنظامی و حدود ۵۴00 سرباز کشته  افغان ها  برای 

شدند.
تن در درگیری ها در  نبوده است و صدها  از آن  خشونت در سال جاری کم تر 
والیت شمالی قندوز کشته یا زخمی شده اند. بسیاری از بیوه زنان حمایت بستگان 
شان را باخود ندارند؛ بستگانی که زندگی آن ها نیز با خشونت دوام دار و فقر در 
کشور برهم ریخته است. در جایی که زنان به ندرت خارج از خانه کار می کنند، 
تعداد اندکی چشم انداز شغلی دارند و آن هایی که واجد شرایط ]دریافت[ کمک 

حکومت هستند، نمی دانند که مستحق کمک هستند.
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می گوید که این وزارت به 
حدود ۸0 هزار بیوه زن جنگ که در این وزارت ثبت اند، اعانه پرداخت می کند. 
حکومت،  شده  کشته  کارمندان  دیگر  یا  پولیس  سربازان  اردو،  سربازان  زناِن 
مستحق ]دریافت[ اعانه منظم مساوی به معاش شوهران شان هستند؛ در حالی که 
زنان غیرنظامیان کشته شده در حمالت، حق دریافت ۵000 افغانی در ماه را دارند. 
اما تعداد کسانی که این اعانه را دریافت می کنند، به مراتب کم تر از تعداد واقعی 
کسانی است که شوهران شان در جنگ کشته شده اند و میزان اعانه ای کسانی که 

این اعانه ها را دریافت می کنند، گاهی کم تر از استحقاق شان است.
میان  منتشر شد، آمده است که: »در  فبروری  ماه  در گزارش سازمان ملل که در 
کشته  جنگ  در  که  ملکی  افراد  زنان  بیوه  اکثریت  شده اند،  سروی  که  آن هایی 
این  در  کرده اند.«  دریافت  یکباره  و  اندک  پول  منظم،  اعانه  جای  به  شده اند، 
گزارش هم چنین آمده است که: »اکثریت زنانی که مصاحبه دادند، نمی دانستند 
افتخاری،  علی  یابند«.  دست رسی  خسارت  جبران  میکانیزم های  به  چه گونه  که 
از قضیه فرشته آگاهی ندارد  امور اجتماعی، گفت که  سخن گوی وزارت کار و 
نباید قطع شوند. وی  بیوه زنان جنگ مستحق کمک هستند و اعانه های  و تمام 
اضافه کرد: »ما آمار دقیق بیوه زنان در افغانستان را نداریم؛ چون ما داده ها را در 
اختیار نداریم و بسیاری از بیوه زنان در وزارت ما ثبت نیستند«. وی گفت که بیوه 
قربانیان یک خدعه معمول می شوند که در آن واسطه ها کارت های  زنان گاهی 
ثبت جعلی را می فروشند و پول را خودشان می گیرند. وی گفت که حکومت این 

چنین کاله برداری ها را سرکوب می کند.
آن ها  به  گاهی  هستند.  افغانستان  در  گروه ها  پذیرترین  میان آسیب  در  زنان  بیوه 
ندارند  مرد  محافظ  اغلب  آن ها  چون  می شود؛  زده  بندوبار  بی  و  هرزه  برچسب 
گزارش  به  نظر  دارند.  قرار  خشونت  معرض  در  آن ها  کند.  محافظت  آن ها  از  تا 
با  که  افغانستان  زنان  بیوه  چهارم  یک  از  بیش  متحد،  ملل  سازمان  فبروری  ماه 
آن ها مصاحبه شده است، پس از مرگ شوهران شان خشونت را تجربه کرده اند؛ 
خشونتی که اکثراً توسط وابستگان شوهران آن ها که آن ها را باردوش می پندارند، 
اعمال شده است. ماللی شینواری، عضو پیشین مجلس و فعال حقوق زن، گفت: 
»برخی از خانواده ها فکر می کنند بیوه زنان متعلق به آن ها هستند. آنان با آن ها مثل 
ملکیت ]شان[ رفتار می کنند«. جنگ دوامدار در کشور باعث شده است تعدادی 
از زنان دوبار بیوه شوند. در سال ۱۹۹۲، یک موشک منحرف به خانه ذاکره در 
کابل اصابت کرد و شوهر او را کشت. ذاکره و سه کودکش کسی را نداشتند که 
به او مراجعه کنند – اکثریت وابستگان او یا مرده بودند یا از افغانستان فرار کرده 
بودند. اما خوش شانس تر از بسیاری ها بود. سه سال بعد، او با محمدعلی مالقات 

افغانستان – چهار کودک  راننده یک شرکت مخابراتی  با علی –  کرد. ذاکره که 
دیگر دارد، گفت: »او خواست با من ازدواج کند و گفت که از کودکانم مواظبت 

خواهد کرد«. ذاکره گفت: »ما فقیر اما خوش بودیم«.
در  لبنانی  رستورانت  از  بیرون  که  موتری  در  او   ،۲0۱۴ جنوری   ۱۷ شامگاه  در 
مرکز شهر کابل پارک شده بود، انتظار می کشید که یک بمبگذار انتحارِی طالب 
خودش را منفجر کرد. او یکی از ۲۱ قربانی این حمله بود؛ حمله ای که مهمانان 
خارجی این رستورانت را هدف قرار داد اما تعداد زیادی از افغان ها را نیز کشت.

استاد  به عنوان  با کوچک ترین کودکانش مستقل زندگی می کند و  اکنون  ذاکره 
یک کودکستان دست مرذ متوسط دریافت می کند، همراه با ۸0 دالری که ماهانه از 
حکومت می گیرد. این پول برای پرداخت اجاره کافی است؛ اما نه برای زندگی ای 
که امیدوار بود با علی خواهد داشت. وی، در حالی که چشمانش پر از اشک شده 
بود، گفت: »اکنون که او مرده است، نمی فهمم بر سر ما چه خواهد آمد.« »برای 

ما آینده ی خوبی نمی بینم«. 
ارائه خدمات رفاهی برای حکومت افغانستان که با مشکلی مالی مواجه است و 
روی جنگ با ستیزه جویان تمرکز کرده است، یک اولویت فوری نیست. وزارت 
بیوه زنانی  به آن عده  این وزارت روی کمک  امور اجتماعی می گوید که  کار و 
تمرکز می کند که خانواده های شان به آن ها توجه نمی کند. دفتر سازمان ملل در 

افغانستان از ]این وزارت[ خواسته است کارهای بیشتری انجام بدهد.
افغانستان گفت: »برای  بیل، رییس واحد حقوق بشر دفتر سازمان ملل در  دانیل 
بیوه زنان افغانستان، پیامدهای از دست دادن ]شوهران شان[ فراتر از اندوه است.« 
»این زنان باید توانمند ساخته شوند تا از خود و کودکان شان حمایت و محافظت 
کنند: تأمین معیشت کنند، کودکان شان را به مکتب بفرستند و یک زندگی مناسب 

داشته باشند«. 
اکثریت قاطع غیرنظامیانی که در جنگ جاری کشته شده اند، قربانیان درگیری ها یا 
بمب هایی بوده اند که توسط طالبان جاسازی شده اند. با این حال، حمالت هوایی 
ارتش ایاالت متحده نیز در تلفات سهم داشته است. اخیراً، بمبارد یک شفاخانه 
داکتران بدون مرز توسط امریکایی ها در شهر قندوز، ۳0 کشته برجای گذاشت. 
فرمانده نیروهای امریکایی و ائتالف در افغانستان گفت که این حمله هوایی یک 

اشتباه بود. 

که  غیرنظامیانی  ]بازماندگان[  به  نقد  پول  پرداخت  با  که  می گوید  امریکا  ارتش 
ایاالت  بین المللی  توسعه  اداره  می کند.  کشته شده اند، کمک  عملیات   نتیجه  در 
متحده، در همکاری با حکومت افغانستان و گروه های غیرحکومتی، برنامه هایی 
را تأمین مالی می کند که به قربانیان جنگ کمک های انسان دوستانه ارائه می کنند. 
در پایتخت افغانستان، تعدادی از بیوه زنان به گداهای خیابانی تبدیل شده اند که 
با پوشیدن برقع های آبی منتظرند رهگذران به آن ها – یا به کودکان ژنده پوشی که 

همراه آن هاست - پول خورد بدهند.
وقتی مریم بیوه شد، دو پسرش را از مکتب کشید و آن ها را فرستاد تا در خیابان های 
کابل کار کنند و ساجق بفروشند. شوهرش که کراچی می فروخت، در ماه دسامبر 
۲0۱۱ در یک انفجار نیرومند کشته شد؛ انفجاری که هدف آن شیعه هایی بود که 
برای تجلیل از روز مقدس عاشورا در کابل گردهم آمده بودند. مریم که خودش 
در این حمله زخم برداشت، گفت: »من از ازدواجم، حتا برای یک روز هم خوش 
نبودم«. اما ]وی می گوید[ که پس از مرگ شوهرش، »زندگی ام از بد، بدتر شد«. 
او دیگر توانایی پرداخت کرایه را نداشت و باید به یک خیمه موقت نقل مکان 
می کرد. مریم گفت او کمک حکومت را دریافت نمی کرد و نمی دانست اصال 
تپه ای که  کابل زندگی می کند؛  تپه ای در شرق  فرشته روی  دارد.  کمکی وجود 
بیوه  فرد است. در جریان دو دهه گذشته،  به  اجتماعی منحصر  خانه یک گروه 
زنان آن جا گردهم آمده اند و توانایی شان را در همراهی یکدیگرشان یافته اند. بی 
بی عایشه از جمله کهن سال ترین باشندگان آن است. شوهر او متعلق به گروهی 
گروه  یک  توسط   ۱۹۹0 دهه  اواخر  در  و  بود  طالبان  سرسخت  مخالف  که  بود 
گشت زنی طالبان به ضرب گلوله کشته شده بود. پس از مرگ او، بی بی عایشه 
به کارکردن آغاز کرد – نخست به عنوان جاروکش و سپس به عنوان کارمند یک 
کارخانه نساجی؛ اما او به سختی توانست پول کافی برای کرایه کردن یک خانه 
او تصمیم  قبل،  پنج کودکش جمع آوری کند. یک دهه  و  برای خودش  کالن 
او  دنبال  به  بیشتری  افراد  بسازد.  خانه ای  بالمعارض  زمین  تکه  یک  روی  گرفت 
رفتند. بی بی عایشه که در خانه ای که خودش ساخته است، نشسته بود؛ گفت: »من 
به زنانی که خانه نداشتند گفتم: »این جا بیایید و برای تان یک خانه بسازید. خدا 

با شما کمک خواهد کرد، به کمک افراد دیگر نیاز ندارید«.
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وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 
افغانستان می گوید که این وزارت به حدود 
80 هزار بیوه زن جنگ که در این وزارت 

ثبت اند، اعانه پرداخت می کند. زناِن سربازان 
اردو، سربازان پولیس یا دیگر کارمندان 
کشته شده حکومت، مستحق ]دریافت[ 

اعانه منظم مساوی به معاش شوهران شان 
هستند؛ در حالی که زنان غیرنظامیان کشته 

شده در حمالت، حق دریافت 5000 افغانی 
در ماه را دارند. اما تعداد کسانی که این 
اعانه را دریافت می کنند، به مراتب کم تر 
از تعداد واقعی کسانی است که شوهران 

شان در جنگ کشته شده اند و میزان اعانه ای 
کسانی که این اعانه ها را دریافت می کنند، 

گاهی کم تر از استحقاق شان است.



4

اما به نظر می رسد که این دولت دوسر، 
به وضعیت بی اعتنا است. درواقع، 
اکنون افغان ها چنین ادعا می کنند 

که این دولت تمام وعده های پیش 
از انتخابات خود دررابطه با فساد 

گسترده در کشور را کنار گذاشته 
است. مردم رییس جمهور غنی را 

که زمانی در همکاری با نویسنده ای 
دیگر، کتابی به نام »بازسازی 

دولت های ناکام« نوشته بود به 
مضحکه گرفته و طنزنویسان می گویند 

که او باید روی کتاب خاطرات خود 
با عنوان »دولت ناکام« کار کند. 
افغان هایی که زمانی رییس جمهور 

کرزی را تنها به عنوان »شهردار کابل« 
می دیدند که در جایگاهی پایین تر 

از سفیر آمریکا زلمی خلیل زاد قرار 
داشت، اکنون نگران این هستند که 

رییس جمهور اشرف غنی نیز در 
جایگاهی مشابه نسبت به فرمانده ی 

نیروهای آمریکایی و ائتالفی، جنرال 
ارتش ایاالت متحده، جان کمپل، قرار 

بگیرد. 
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درحال حاضر در سراسر مرزهایش با افغانستان اتفاق می افتد، 

بسیار مضطرب و شاید وحشت زده است. هرکسی می داند کدام 

ازبک ها  به  بگیرد  تصمیم  است  ممکن  جهان  قدرتمند  فرد 

»کمک« و »محافظت« ارائه کند«. 

دیگر،  بار  روسیه  نیروهای  سوریه،  در  اخیر  وقایع  به  باتوجه 

تحوالت  حتا  نمی ماند.  باقی  ثابت  چیز  هیچ  افغانستان،  در 

بااین حال،  دارند.  قرار  روبه تاریکی  مسیری  در  امیدوارکننده 

ناامیدی،  و  امید  میان  در تالطم  دوست من، محبوبه سراج، 

همواره تالش می کند تصویر بزرگ تری را در ذهن داشته باشد؛ 

که  او  باشد.  تغییر  درحال  پیش چشمانش  چیز  اگر همه  حتا 

سال  در  است،  افغانستان  سلطنتی  خانواده  اعضای  از  یکی 

1987، زمانی که یک فارغ التحصیل دانشگاه جوان بود، همراه 

شوروی  از  الهام گرفته  کمونیست های  توسط  خانواده اش،  با 

زندانی شدند. این کمونیست ها درنهایت نخستین رییس جمهور 

از  پس  خانواده اش  و  محبوبه  کردند.  سرنگون  را  کشور  این 

ارتش  حمله ی  از  پیش  درست  شدند،  آزاد  نهایت  در  آن که 

شوروی در سال 1979، به ایاالت متحده فرار کردند. او تبدیل 

آمریکایی،  دموکراسی  به  که  شد  آمریکایی  شهروند  یک  به 

آن گونه که او در آن زمان آن را دریافت، پایبند بود. 

پس از این که بمب های آمریکایی در سال 2001 دولت طالبان 

و  مدنی  جامعه ی  با  تا  بازگشت  کابل  به  او  آوردند،  به زیر  را 

او  کند.  کار  زنان  و  دموکراسی  برای  بین المللی  سازمان های 

نمایندگان زن پارلمان را آموزش داده است و رییس شبکه ی 

اما  شد  کاندید  پارلمان  برای  سراج  خود  است.  افغان  زنان 

شکست خورد. تنها دلیل راه نیافتن او به پارلمان این بود که در 

نسخه ی افغانی از دموکراسی، استبداد نیز تاثیرگذار است. در 

مورد او، مسئوالن انتخابات، »به اشتباه« برگه های رای دهی 

که می توانستند آرای او را تکمیل کنند، نرساندند. 

این »دموکرسی« جدید افغانی است که توسط جنگ ساالران 

وضعیت  چنین  در  می شود.  برده  پیش  واشنگتن  دست چین 

عجیب و دور از واقعیتی که هیچ چیز دقیقا آن چه گفته می شود 

و  جنگ  باوجود  را  طوالنی  بسیار  سال های  محبوبه  نیست، 

عقب گردها کار کرده است. 

این  »درحال حاضر  می نویسد:  قندوز  مصیبت بار  اشغال  از  او 

بوروکراسی شده است.  از مشکالت  به یکی دیگر  تبدیل  هم 

دولت »کمیته ی حقیقت یاب« تعیین کرده است که دو نفر آن 

را پیش می برند: یکی نماینده ی رییس جمهور )اشرف غنی( و 

دیگری نماینده ی رییس اجراییه ی کشور )عبدالله عبدالله(«. 

نتیجه ی  محبوبه،  گفته ی  به  بوروکراسی،  از  برداشتی  چنین 

»دولتی تقسیم شده با سیاست گذاری های ناهم خوان است که 

به هیچ جایی نمی رسد و تنها کشور را فلج می کند«. 

یک  قدرت،  جدال برانگیز  و  نابرابر  تقسیم  سر  بر  معامله  این 

ایاالت متحده  امور خارجه ی  با دخالت وزیر  تنها  و  سال قبل 

و  عبدالله  میان  شدید  انتخاباتی  مبارزه ی  که  شد  سرهم بندی 

غنی را با اختراع یک نهاد جدید حل وفصل کرد: »دولت وحدت 

ملی«، که براساس قانون اساسی افغانستان ناشناخته بود. 

آمریکا،  ساخِت  دولتی  در  ارشد  مقام  دو  این  درحال حاضر، 

در  سیاستمداران  از  بسیاری  مانند  سر،  دو  و  نیمه کارامد 

قندوز  در  آن چه  به  رسیدگی  برای  تالش  حال  در  واشنگتن، 

می کنند(.  انجامش  مأمور  را  دیگران  )یا  هستند  افتاد  اتفاق 

پس از آن، ممکن است یک کمیته ی دیگر را تعیین کنند برای 

که  همان طور  اما  شود.  انجام  می تواند  یا  باید  آن چه  کشف 

بسیاری از افغان ها شاهد آن بوده اند، زمانی که چنین مسایل 

از  دوباره  است  بعید  فرستاده می شوند،  به کمیته ها  پراهمیتی 

آن ها صحبت شود. 

دراین میان، افغان هایی مانند محبوبه سراج، بهترین کاری که 

در آن شرایط وحشتناک برایشان امکان دارد انجام می دهند؛ 

در  است  بعدی ممکن  فاجعه ی  این هستند که  نگران  اگرچه 

کجا اتفاق بیفتد. در چهاردهه ی گذشته، آن ها شاهد تحوالت 

بسیاری بوده اند: کودتایی برای سرنگویی آخرین پادشاه؛ سه 

ترور رییس جمور )یک جمهوری خواه، دو کمونیست(؛ تهاجم 

اتحاد جماهیر شوری که جنگ 10 ساله ی نیابتی سازمان سیا 

انداخت؛  به راه  را  پاکستان(  و  عربستان سعودی  )به همکاری 

متحدان  از  مختلف  جناح های  میان  داخلی  ساله ی   3 جنگ 

قدیمی آمریکا، مجاهدین، پس از شکست شوروی؛ شکنجه، 

)توسط  نجیب الله  آویخته شدن  دار  به  و  اعدام،  اخته کردن، 

)و  گذاشتند  برجای  روس ها  که  رییس جمهوری  طالبان(، 

اکنون دوباره پس از مرگش محبوبیت یافته است(؛ حکومت 5 

ساله ی خفقان  آور طالبان؛ حمله ای به رهبری ایاالت متحده که 

گروهی از جنایت کاران جنگی را به قدرت بازگرداند و جنگ 14 

ساله ای را در افغانستان به راه انداخت که اکنون رسما پایان 

یافته است، اما نه درجایی که انتظار می رفت. پس جای تعجب 

نیست که مردم این کشور همیشه منتظر جنگ بعدی هستند. 

است  داده  دست  از  را  افغانستان  »غرب  می نویسد:  محبوبه 

اتفاق می افتد،  آن چه  درحال حاضر،  را می دانند.  این  آن ها  و 

مشکالت،  نگه داشتن  برای  تالشی  است:  مهار  سیاست 

شکست ها، بحران ها و درگیری های داخلی، درمیان مرزهای 

این کشور؛ چرا که جهان نمی تواند خطر گسترش آن را تحمل 

کند«. 

»برای مثال نگاهی به وضعیت در ازبکستان درشرایط موجود 

آن چه  به دلیل  و  ندارد  خود  از  ارتشی  کشور  این  بیندازید. 

طرف  آن  در  درست  این بار  و  شدند  ظاهر   ،1979 سال  مانند 

رودخانه ی آمودریا در مرزهای شمالی افغانستان. اندیشیدن به 

و جنگ  تهاجم  آن  تاریک  خاطرات  در  گم شدن  به معنای  آن 

توده ی  با  ارتش سرخ  آمد:  درپی  که  است  وحشتناکی  نیابتی 

مجاهدین مقابل شد: »مبارزان آزادی« مذهبی رونالد ریگان 

آی.اس.آی  و  سعودی  عربستان  متحده،  ایاالت  توسط  که 

متاسفانه  بودند.  شده  مسلح  سیا(،  سازمان  )معادل  پاکستان 

با پیامدهای آن جنگ زندگی می کنیم  چند دهه بعد، ما هنوز 

و به لطف »ملت سازی« بیمار آمریکا در سال های پس از 11 

و  سیاسی  »رهبری«  از  نشدند  قادر  هرگز  افغان ها  سپتامبر، 

نظامی جنگ ساالرانی که از دوستان نزدیک واشنگتن بودند، 

رها شوند.

دوم  جنگ  نهایی  کابوس  چاپت،  پاتریک  از  کاریکاتوری 

افغانستان و روزهای پایانی اش را به تصویر می کشد: نشانه های 

از  »خروج  است:  نوشته  که  می کنند  اشاره  راهی  به  جاده 

افغانستان«. سربازان ایاالت متحده در یک خودروی زرهی در 

مسیری دایره وار حرکت می کنند؛ آن ها دوباره و دوباره و دوباره 

در این مسیر می گردند.

وحشت از آینده

از کابل، درحال حاضر »ابر سنگینی  به گزارش محبوبه سراج 

از بی اعتمادی و شک، در این کشور وجود دارد. هیچ کس به 

دیگری اعتماد نمی کند. شایعات و تئوری های توطئه، همراه با 

ترسی از آینده ای مبهم، همه جا وجود دارند. جوانان افغانستان، 

که عمدتا تحصیل کرده و پر از انرژی و آرزوهای بلند هستند، 

بزرگی ترک می کنند. هیچ کاری  در گروه های  روزانه  را  کشور 

برای آن ها وجود ندارد. هیچ آینده ای وجود ندارد. افراد فقیرتر 

حتا موفق به یافتن یک وعده ی غذایی برای خانواده های خود 

نمی شوند«. 

پسران و مردان افغان که سال های زیادی را برای جست وجوی 

کار به ایران و پاکستان رفته بودند، اکنون برای سفری هزاران 

و  می گیرند  آمادگی  نهایی،  مقصد  به عنوان  اروپا  به  مایلی 

سیل  می پیوند.  عراقی ها  و  سوری ها  از  بی شماری  تعداد  به 

مهاجرتی پرخطر که مانند آن در گذشته دیده نشده است. در 

سال گذشته، 58500 نفر افغانی، موفق به دریافت پناهندگی 

در اروپا شدند. در هفت ماه اول سال جاری، 77700 نفر در 

این  اکتوبر،  ماه  تا  دادند.  پناهندگی  درخواست  ترکیه  یا  اروپا 

یافت.  افزایش  نفر   120000 تکان دهنده ی  رقم  به  تعداد 

خطر  به  را  جان های شان  نیز  دیگر  نفر  هزار  ده ها  امروزه، 

ترک  است«  »ساخته  واشنگتن  که  را  سرزمینی  تا  می اندازند 

کنند«. 

از  افغانستان  بالقوه ی  رهبران  از  دیگری  نسل  که  هم چنان 

شهری که زمانی دوست داشتنی و زیبا بود فرار می کنند )سومین 

فرار دسته جمعی مغزها از دهه ی 1980(، چهره ی کابل قدیمی 

می شود:  ناپدید  نظر  از  ساز  و  ساخت  بزرگ  پروژه های  با  نیز 

برج های اداری شیشه ای، خانه های مجلل و مزین، سالن های 

عروسی عظیم و رنگارنگ. این ها شواهدی هستند بر این که در 

طول این جنگ بی پایان، افرادی با روابطی قوی، به سرعت به 

سرمایه های هنگفتی دست یافتند. شکاف موجود میان فقیر و 

ثروتمند که در زمان کرزی ظاهر شده بود، مانند بی اعتمادی 

گسترش  درحال  انتخابی«شان،  »دموکراتیک  دولت  به  مردم 

است. 

بی اعتنا  وضعیت  به  دوسر،  دولت  این  که  می رسد  به نظر  اما 

است. درواقع، اکنون افغان ها چنین ادعا می کنند که این دولت 

تمام وعده های پیش از انتخابات خود دررابطه با فساد گسترده 

در کشور را کنار گذاشته است. مردم رییس جمهور غنی را که 

زمانی در همکاری با نویسنده ای دیگر، کتابی به نام »بازسازی 

ناکام« نوشته بود به مضحکه گرفته و طنزنویسان  دولت های 

می گویند که او باید روی کتاب خاطرات خود با عنوان »دولت 

کرزی  رییس جمهور  زمانی  که  افغان هایی  کند.  کار  ناکام« 

جایگاهی  در  که  می دیدند  کابل«  »شهردار  به عنوان  تنها  را 

اکنون  داشت،  قرار  خلیل زاد  زلمی  آمریکا  سفیر  از  پایین تر 

نگران این هستند که رییس جمهور اشرف غنی نیز در جایگاهی 

مشابه نسبت به فرمانده ی نیروهای آمریکایی و ائتالفی، جنرال 

ارتش ایاالت متحده، جان کمپل، قرار بگیرد. 

در  را  افرادی  از  گروهی  غنی،  که  می گویند  هم چنین  آن ها 

کار  خود  اهداف  برای  تنها  که  است  کرده  جمع  خود  اطراف 

زندگی  در  این  البته  نیستند.  خود  کشور  به فکر  و  می کنند 

سیاسی افغانستان، هیچ مسئله ی جدیدی نیست. اما پس از 

امید بزرگی که تنها یک سال قبل و با شکل گیری دولت جدید 

به وجود آمد، این احساس ناامیدی مانند سقوط در یک گودال 

است. واضح است جایی که منافع شخصی و فساد خودنمایی 

برخواهند خواست. هم چنان  افرادی صالح و خشمگین  کنند، 

که تمام افغان ها می دانند، طالبان نیز نخستین بار همین گونه 

آغاز شدند. 

»در  داد:  پایان  این گونه  من  به  را  نامه اش  آخرین  محبوبه، 

این جا هیچ چیز قطعی نیست. اما تنها یک مسئله را می توانم به 

شما بگویم: افغانستان نیاز به رهبرانی شایسته ی مردمش دارد. 

سربازان ما، کسانی که جان های خود را در سراسر این کشور از 

دست می دهند، اگر رهبران و فرماندهانی صادق داشته باشند، 

هرگز وظایف خود را ترک نمی کنند. جوانان ما هرگز کشور را 

رها نمی کنند اگر پیران ما راهی برای آن ها بسازند. این بدبختی 

ما است که با انتخاب رهبرانی بد برای خود، نفرین شده ایم. 

تعداد آن ها اندک است، اما مانند سرطان در این سرزمین رشد 

می کنند«. 

لوموند دیپلامتیک/ آن جونز

افغانستان »پس از« آمریکا
مرتجم: معصومه عرفانی

بخش دوم و پایانی
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یادداشت های سخیداد هاتف

هند  از  پاکستان  اگر  که  می کند  فکر  آدم  گاهی 
می کردیم.  خود  سر  به  خاکی  چه  ما  نمی شد،  جدا 
رویای  و  است  پاکستان  پاکستان  حاال  خوش بختانه 
افغانستان  همسایه گی  در  کشوری  چنین  داشتن 
نیست  این  منظورم  البته  یافته.  تحقق  عماًل  ما  برای 
بازارهای  نمی شد  مستقلی  کشور  پاکستان  اگر  که 
کلچه ها  و  کیک ها  از  و  نمی داشتند  دیگر ساجیق  ما 
طبیعی  نمی شدند.  پر  گذشته  تاریخ  »َمالیی«های  و 
بمانند  باقی  کشور  دو  فقط  جهان  در  اگر  که  است 
)پس از جنگ اتمی روسیه با ناتو( و این دو کشور 
افغانستان و یک کشور دیگر، هر کشور دیگر، باشند، 
جنس  برای  تمنا  دسِت  که  آن  باز  صورت  آن  در 
بی کیفیت دراز خواهد کرد، افغانستان خواهد بود و 
نه آن کشور دیگر. پس مسئله اقتصادی نیست. مسئله 
انداخته،  ما  دل  در  خداوند  طور:  این  است.  روانی 
است،  روان  همان  روشن فکری  زبان  به  دل  این  و 
می کشیم.  پاکستان  دست  از  می کشیم  هرچه  ما  که 
شکایت عمده ی ما از کسانی که روزگار ما را سیاه 
کرده اند و می کنند این نیست که چرا روزگار ما را 
سیاه می کنید. شکایت ما این است که چرا به دستور 
پاکستان و از بهر نوکری پنجابیان این کار را می کنید. 
همین جا این را هم داخل قوس بگویم که پنجابیان 
را معموال با صفات »مردار خوران« مزین می نماییم. 
می بینیم که هفتاد نفر اسیر را قطار کرده اند که به زبان 
فصیح پشتوی شیرین پیشاوری اظهار ندامت می کنند 
افغان  ملت  علیه  پس  این  از  که  می خورند  قسم  و 
جنرال  حال  همین  در  اما  داشت.  برنخواهند  قدمی 
به همین  اشاره  با  افغانستان  ملی  اردوی  از  محترمی 
هفتاد نفر می گوید »این پنجابیان مردارخور امروز به 
چنگ ما افتاده اند«. آدم کمی گیج می شود و با خود 
نه  هستند  پیشاوریان  که  این ها  آخر  که  می کند  فکر 
پنحابیان. ولی، خوب، فورا یاد آدم می آید که پیشاور 
الخ.  و  نداریم  قبول  را  دیورند  خط  ما  و  ماست  از 
یعنی قرار فعاًل این شده که دوستان جنایت کار لطف 
کنند و جنایت خود را مثل شیر به نام نامی »افغان« 
بکنند و جنایت خود را پاک و زالل نگه دارند و با 
نبرند  سر  نمی گوییم  نکنند.  آلوده  پنجاب  نجس  نام 
این  نربایند.  آدم  و  نکنند  تیرباران  و  نزنند  آتش  و 
کارها را بکنند، اما از برای نوکری بیگانه گان نکنند. 
می خواهید دختر مردم را سنگسار کنید؟ بکنید. فقط 
خدا کند بعداً معلوم نشود که این کار را به دستور »دِ 
پنجابیان مردارخور اسپیان« کرده اید. وای به حال تان 
تان خلوص  و وحشت  که جنایت  اگر روشن شود 

الزم افغانی را ندارد.

وحشت خارجی
 بد است!
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هفتاد و یک سال قبل که شاید شمامه و صلصال برجسته ترین 

ویژگی سیمای بامیان بود، قربان علی عرفانی در منطقه ی »سیاه 

تحصیالت  او  آمد.  دنیا  به   والیت  این  یکاولنگ  ولسوالی  دره« 

ابتدایی را در زادگاهش نزد شیخ موسی کلنی فرا گرفت و پس از 

مدتی، شامل نظام شد و به  مدت دو سال به عنوان سرباز ایفای 

وظیفه کرد.

طی دوران سربازی، برخی نیازهای علمی در زندگی آقای عرفانی 

شکوفا شد. او پس از »ترخیص« از نظام در سال 1346 هجری 

خورشیدی، به کشور عراق رفت و در حوزه علمیه نجف به تحصیل 

پرداخت. عرفانی در این حوزه درس های عالی را نزد آیت الله هایی 

چون خویی، روح الله خمینی )مؤسس جمهوری اسالمی ایران(، 

ده  در طی  وی  گرفت.  فرا  خمینی  و مصطفی  باقر صدر  محمد 

سال توانست تحصیالتش را تا سطح عالی در این حوزه به انجام 

برساند.

آقای عرفانی در این حوزه، ضمن پردازش به تحصیل، مضامینی 

مانند »لمعه دمشقیه« و »حاشیه مال عبدالله« را نیز تدریس کرد. 

وی هم چنین در این مدت برنامه های تمرین سخنرانی و نویسندگی 

را برگزار کرد؛ برنامه ای که در حوزه علمیه نجف تا آن زمان رواج 

نیافته بود و به عبارتی، تازگی خاصی داشت. او در این برنامه ضمن 

برخی  سخنرانی،  و  نویسندگی  به  جوان  طلبه های  تمرین دهی 

مسایل سیاسی از وضعیت افغانستان را نیز برای آنان گوش زد کرد.

عرفانی با جمعی از طلبه های افغان در نجف، دست به فعالیت های 

اسالمی  علوم  »طالب  به نام  مناسبت ها  برخی  در  و  زد  سیاسی 

هم چنین  همکارانش  با  وی  نمود.  نشر  اطالعیه  افغانستان« 

نظام  تأسیس  به خاطر  داوودخان  از  حمایت  در  را  اعالمیه ای 

و  عرفانی  این،  بر  عالوه  کرد.  منتشر  افغانستان  در  جمهوری 

االفغانیه-شباب  »الجاریه  به نام  را  زنی  سینه  دسته ای  دوستانش 

الهزاره« در نجف ایجاد کرد که بعدها به عنوان یک حرکت سیاسی 

تلقی شد.

   جهاد
خورشیدی،  هجری   1357 سال  در  ثور  هفت  کودتای  از  پس 

او  ایران رفت.  به قم  را ترک گفت و  عرفانی حوزه علمیه نجف 

واحدي،  ضامن علي  صوفی،  دره   حسيني  سيد حسين  با  قم  در 

یوسف  )پرواني(،  ترکمنی  صادقي  ميرحسين  مزاري،  عبدالعلي 

واعظی، عبدالحسین اخالقی، خادم حسین ناطقی و عزیزالله شفق 

آشنا شد. آقای عرفانی در این آشنایی وارد حلقه ای شد که در سال 

تشکیل  افغانستان  در  را  نصر  سازمان  خورشیدی  1358 هجری 

داد؛ سازمانی که در زمان خود یکی از سازمان های مؤثر در سطح 

افغانستان بود و عمدتاً در مناطق مرکزی افغانستان حضور فرهنگی 

و نظامی فعال داشت.

آقای عرفانی در سال های 61 و 62 هجری خورشیدی که در ایران 

بود، دو بار به افغانستان عزیمت کرد و از جبهه های جنگ دیدار 

نمود. او ضمن تقویت مجاهدین و هم چنین تربیت جوانان برای 

اخالق  تدریس  به  نظامی  پایگاه های  در  جهاد،  جبهه  در  جنگ 

»اخالق  به نام  کتابی  قالب  در  اکنون  که  درس هایی  پرداخت؛ 

و  )شاگرد  امینی  آقای  گفته  به  است.  رسیده  به چاپ  اسالمی« 

نصر،  سازمان  فعالیت  ابتدای  در  وی  عرفانی(  قربان علی  داماد 

مسؤلیت بخش فرهنگی این سازمان و هم چنین مسؤلیت نشریه 

»پیام مستضعفین« را که ارگان نشراتی این سازمان بود، بر عهده 

داشت. پس از مدتی، کشیدگی هایی میان سازمان نصر، حرکت 

اسالمی، شورا و برخی احزاب سیاسی دیگر بوجود آمد. در این 

زمان حزب وحدت اسالمی افغانستان ایجاد شد که آقای عرفانی 

یکی از بنیان گذاران آن بود.

حزب وحدت در سال های 71 و 72 هجری خورشیدی، به دلیل 

نفوذ زیادی که در غرب کابل داشت، سهم برجسته در پیروزی 

مجاهدین ایفا کرد. عالوه بر این، مقاومت سه ساله غرب کابل 

به گونه مستقیم در محوریت این حزب شکل گرفت؛ مقاومتی که 

در اواخر ماه حوت سال 73، زمانی که آقای عرفانی در ایران بود، 

در نتیجه حمله های مشترک از سوی نیروهای گروه طالبان و دولت 

اسالمی برهان الدین ربانی درهم شکست و عبدالعلی مزاری، رهبر 

این مقاومت بدست نیروهای طالبان ابتدا اسیر و سپس کشته شد.

   مقاومت
با سقوط مرکز سیاسی و سنگرهای نظامی حزب وحدت در غرب 

به  آقای عرفانی  بدست طالبان،  مقاومت  از سه سال  کابل پس 

همراه برخی دیگر از اعضا و رهبران این حزب، بار دیگر از ایران 

به افغانستان بازگشت. طی جلسه ای که از سوی شورای مرکزی و 

شورای عالی نظارت حزب وحدت در شهر مزار شریف برگزار شد، 

او به عنوان معاون اول این حزب انتخاب گردید و تا خزان سال 77 

در این سمت باقی ماند.

خلیلی  کریم  محمد  با   1374 سال  بهار  اوایل  در  عرفانی  آقای 

به  از مزار شریف  و برخی دیگر فرماندهان نظامی حزب وحدت 

اکثر مناطق  و  بامیان  این والیت،  از سقوط  بامیان رفت و پس 

شمال و مرکز کشور دیگر بار به ایران مهاجر شد. او در این دوره 

در ایران، دست به برخی فعالیت های فرهنگی در میان مهاجرین 

افغانی مقیم ایران زد و نشریه میثاق وحدت را بنیان گذاشت.

در  و  گفت  ترک  افغانستان  قصد  به  را  ایران  مدتی  از  پس  وی 

حلقه ی مقاومتی که توسط احمد شاه مسعود، برهان الدین ربانی و 

برخی دیگر فرماندهان جهادی در والیت تخار به هدف مقاومت و 

جنگ علیه گروه طالبان تشکیل یافته بود، سهم گرفت و تا سقوط 

امارت طالبان در سنگر مقاومت باقی ماند.

   پس از سال 2001 میالدی
پس از سال 2001 حزب وحدت دچار انشعاب شد؛ حزب وحدت 

ملی به رهبری آقای اکبری، حزب وحدت اسالمی به رهبری کریم 

خلیلی و حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق. از 

آن پس آقای عرفانی اقدام به ایجاد حزب وحدت ملت افغانستان 

کرد. او در طی 13 سال اخیر از همین آدرس به تداوم فعالیت های 

سیاسی اش پرداخت.

آقای عرفانی در سال های اول حکومت کرزی به عنوان وزیر مشاور 

آقای  سوی  از  انتصابی  سناتور  به عنوان  سپس  جمهور،  رییس 

کرزی در مجلس سنا و در انتخابات اخیر به  عنوان نماینده مردم 

کابل در ولسی جرگه فعالیت کرد.

   گرایش فکری
آقای عرفانی یک روحانِی بود که در زمینه های فرهنگی و سیاسی 

به فعالیت پرداخت. در واقع، او به عنوان یک روحانی سیاستمدار، 

در  که  اندیشه ی  بود؛  سیاسی  امور  در  روحانیت  دخالت  طرفدار 

سده ی معاصر در ایران توسط روح الله خمینی و در مصر توسط 

حسن البنا و سید محمد قطب در دنیای سیاست عملی ارائه شد. 

که  دارند  باور  سکوالرها  جریان  خالف  بر  اندیشه  این  حامیان 

سیاست دین مداران، عین دیانت شان است و دیانت شان، عین 

سیاست شان.

   آثار قلمی عرفانی
•   حزب وحدت اسالمی افغانستان از کنگره تا کنگره

•    دعا،  پیوند معنوی انسان با خدا

•    اسالم و راهکارهای مقابله با چالش ها

•     اخالق اسالمی – سلسله درس های دوران جهاد

•     صبر از دیدگاه قرآن

•      تحوالت سیاسی و اجتماعی بامیان

•      امام و انقالب اسالمی افغانستان

•       مسئولیت های دینی علما و روشن فکران

•       اسالم و راهکارهای مقابله با چالش ها

•       اسالم و حاکمیت جهانی

سرانجام آقای عرفانی به تاریخ 22 اکتوبر 2015 با هفتاد و یک 

سال زندگی بدرود حیات گفت. از آقای عرفانی 10 دختر و 2 پسر 

از این  باسواد می باشند و برخی  آنان  به جا مانده است که اغلب 

میان، دوره ماستری را تکمیل کرده اند.

آقای عرفانی در سال های 61 و 62 هجری 
خورشیدی که در ایران بود، دو بار به 

افغانستان عزیمت کرد و از جبهه های 
جنگ دیدار نمود. او ضمن تقویت 

مجاهدین و هم چنین تربیت جوانان برای 
جنگ در جبهه جهاد، در پایگاه های نظامی 

به تدریس اخالق پرداخت؛ درس هایی 
که اکنون در قالب کتابی به نام »اخالق 

اسالمی« به چاپ رسیده است. به گفته 
آقای امینی )شاگرد و داماد قربان علی 

عرفانی( وی در ابتدای فعالیت سازمان 
نصر، مسؤلیت بخش فرهنگی این 

سازمان و هم چنین مسؤلیت نشریه 
»پیام مستضعفین« را که ارگان نشراتی 

این سازمان بود، بر عهده داشت. پس 
از مدتی، کشیدگی هایی میان سازمان 

نصر، حرکت اسالمی، شورا و برخی احزاب 
سیاسی دیگر بوجود آمد. در این زمان 

حزب وحدت اسالمی افغانستان ایجاد شد 
که آقای عرفانی یکی از بنیان گذاران آن 

بود.

گزارش از: کبیر دریاوش

قربان علی عرفانی 
کی بود؟



امریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  روز:  اطالعات 
با انتقاد از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
گفته است که دلیل نفوذ ایران در منقطه، حضور 

نظامی زمینی است.
به نقل از بی بی سی، آقای کارتر گفته است که 
اندازه  به  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای 
کافی برای گسرتش نفوذشان در سورسیه و عراق 

تالش منی کنند.
امریکایی  مجله  با  گفت وگو  در  کارتر  آقای 
دلیل  دنبال  به  »اگر  است:  گفته  آتالنتیک 
افزایش نفوذ ایرانی ها باشید، )می بینید( آن ها در 

بازی حضور دارند، روی زمین.«
وزیر دفاع امریکا گفته است که از حضور ایران 
که  است  گفته  و در عین حال  نیست  خشنود 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای حضور 

زمینی، در ارتفاع 30 هزار پایی )فوت( هستند. 
آقای کارتر در حالی از کشورهای عربی انتقاد 
ستاد  رییس  پیش  روز  ده  حدود  که  می کند 
مشرتک ارتش امریکا گفته بود که ایران کم تر 
از دو هزار نیروی نظامی در سوریه و هزار نیروی 

نظامی در عراق دارد. 
آقای کارتر در مصاحبه با مجله آتالنتیک گفته 
است که امریکا تالش می کند برای کشورهای 
حاشیه خلیج فارس روشن کند دلیل عدم نفوذ 
آن ها در عراق و سوریه این است که این کشورها 
داشنت جت های جنگنده  آخرین سیستم را به 

»کار سخت آموزش و تربیت نیروهای زمینی و 
نیروهای عملیات ویژه« ترجیح می دهند.

وزیر دفاع آمریکا گفته است به جز امارات که 
بقیه  دارد  یمن(  )در  قابل«  اما  محدود  »نیرویی 
همین طور  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 

مرص از چنین نیرویی برخوردار نیستند.

به  ائتالف  هوایی  حمالت  روز:  اطالعات 
هفته های  علیه گروه داعش در  امریکا  رهربی 

آینده افزایش می یابد.
رییس  براون،  چارلز  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا 
نیروهای  بین املللی  نشست  در  نوامرب  هفتم 
هوایی در دبی با اعالم این خرب گفت: »رشایط 
زمینی  تحرکات  کند  رسعت  و  هوایی  و  آب 
حمالت  از  گذشته  ماه های  در  تا  شد  موجب 

هوایی ائتالف کاسته شود«.
به گفته ی او، حمالت هوایی روسیه در منطقه 
و  نبوده  ائتالف  گروه  حمالت  کاهش  علت 
از  جلوگیری  برای  روسیه  با  که  توافق نامه ای 

به  طرف  دو  جنگنده های  احتاملی  برخورد 
امضا رساندیم به خوبی در حال اجرا است.

رییس ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی 
افزایش  با  و  در حال حارض  که  افزوده  امریکا 
تحرکات نیروهای دولتی و مخالفان در جبهه 
و  امریکا  برای  بیشرتی  فرصت های  زمینی، 
حمالت  افزایش  برای  کشور  این  متحدان 
شده  فراهم  داعش  مواضع  به  خود  هوایی 

است.
حمالت  که  صورتی  »در  گفت:  براون  چالز 
حمالت  ندهیم،  افزایش  را  خود  هوایی 
این علت  به  به خصوص  دشوارتر خواهد شد. 
در  داعش  گروه  اعضای  زیاد  احتامل  به  که 

میان غیرنظامیان خود را مخفی می کنند.«
کرده  اعالم  امریکا  ارتش  نیز  جمعه  روز  به 
پنج شنبه  این کشور  متحدان  و  امریکا  بود که 
مواضع داعش در عراق را ۱۴ بار و در سوریه ۹ 
بار هدف حمالت خود قرار دادند. تا کنون از 
تعداد تلفات این حمالت گزارشی ارائه نشده 

است.
بیش  امریکا  رهربی  به  بین املللی  ائتالف 
علیه  هوایی  حمالت  که  سالی ست  یک  از 
مواضع داعش در عراق و سوریه را آغاز کرده 
به  که  است  ماه  دو  حدود  نیز  روسیه  است. 
طور جداگانه مواضع گروه های مخالف دولت 

سوریه را در این کشور مبباران می کند.

آن  از  حاکی  روسیه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
است که جسد دستیار رسانه ای پیشین والدیمیر 
در  هوتلی  در  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین، 

واشنگنت، پیدا شده است.
خربگزاری  و  نووستی  ریا  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
تاس گزارش داده اند، میخائیل لسین که پیش از 
این رییس رشکت قدرمتند گازپروم مدیا بود، روز 

پنج شنبه مرده است.
به رسانه های روسیه گفته اند  لسین  خانواده آقای 

که او از بیامری قلبی رنج می برده است.
گفته می شود که جسد آقای لسین در اتاق هوتلی 

پیدا  منطقه دوپان سیرکل، در مرکز واشنگنت  در 
شده است. پولیس هم اکنون در حال تحقیق در 

مورد مرگ او است. 
رییس  دستیار   200۹ تا   200۴ سال  از  لسین  آقای 
جمهور روسیه بود و به ایجاد شبکه خربی »راشا 

تودی« )روسیه امروز( کمک کرد.
در  لسین  میخائیل  گذاری  تأثیر  از  پوتین  اخیراً 
شکل دهی رسانه های مدرن روسیه قدردانی کرده 

بود.
رشکت  از  را  خود  استعفای  گذشته  سال  لسین    

گازپروم مدیا اعالم کرده بود.

صحی  سازمان  روز:  اطالعات 
کشور  که  است  کرده  اعالم  جهان 
از  کامل  صورت  به  سیرالئون 
بیامری ابوال پاک سازی شده است.

بی سی، جمعه شب  بی  از  نقل  به 
به  کشور  این  مردم  از  نفر  هزاران 
پایتخت  فری تاون،  خیابان های 
ریختند تا پایان دوره ۴2 روزه بدون 

ابتال به ابوال را جشن بگیرند.
در طی ۱۸ ماه حدود ۴ هزار نفر در 
جریان همه گیری ابوال در سیرالئون 

جان خود را از دست دادند.
اعالم پایان شیوع ابوال در این کشور 
آلوده هنگامی صورت می گیرد که 
ابتال، دو دوره  از زمان آخرین مورد 
بیامری(  نهفتگی  )زمان  روزه   2۱

گذشته باشد.
بای  ارنست  نوامرب،   ۶ روز جمعه  به 
سیرالئون  جمهور  رییس  کوروما، 

دلیل  به  جهان  صحی  سازمان  از 
حالت  اعالم  انداخنت  تأخیر  به 
در   - کشور  این  در  فوق العاده 

همین طور  و   - ابوال  شیوع  ابتدای 
دوره  در  رفت وآمد  کردن  محدود 

شیوع انتقاد کرده بود.
هر  زمان  آن  در  کشورش  گفت  او 
انجام  برمی آمده  دستش  از  کاری 
با  مبارزه  برای  کافی  دانش  و  داده 

این بیامری را نداشته است.
 ۴۸00 که  سیرالئون  همسایه  لیربیا، 
اثر شیوع  را در  از شهروندانش  نفر 
سپتامرب  ماه  در  داد،  دست  از  ابوال 
اعالم  ابوال  از  عاری  پیش(  ماه  )دو 

شد.
گینه،  در  که  حالی ست  در  این 
هنوز  آفریقایی،  دیگر  کشور 
بیامری  این  به  ابتال  از  مواردی 

گزارش می شود.
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بگو مگو از

اگر رشایط طوری شود که ارتش پاکستان به صورت مستقیم به 

کشور ما یورش آورده و قسمتی از خاک ما را مستقیاًم اشغال 

آن صورت  در  بود.  خواهد  ما  ابدی  پیروزی  آغاز  آن روز  کند، 

میان ما و پیروزی بزرگ و مستحکم فاصله اندک زمانی وجود 

با  بنام طالب و یا هر گروه دیگر  خواهد داشت. میان ما و دشمن اصلی ما الیه ای 

پاکستان  این که  دالیل  از  یکی  داشت.  نخواهد  وجود  مذهب  و  دین  دروغین  قبای 

هیچ گاه افغان ها را وادار به ترک خاک خویش منی سازد همین است که می خواهد 

ذخیره بزرگ رسبازگیری در اختیار داشته باشد. توسل به جنگ میان دو دولت هرچند 

تغییر خواهد  بنیاد  از  برای همیشه  را  اما رشایط  دارد  اول هزینه  در  افغانستان  برای 

داد. عریان سازی اهداف و چهره اصلی دشمن یکی از مشکالت ماست. تا زمانی که 

الیه های تقلبی دین و هویت نیم بند افغانی را از طالب دور نساخته ایم ما هزنیه زیاد 

می پردازیم و پاکستان هزینه به مراتب کم تر. برای تصفیه قندوز چند هزار رسباز ما 

مرصوف است در حالی که می دانیم این عملیات از کجا طرح ریزی شده بود و با چه 

وسایلی. پس بیایید فکر کنیم اگر ما جنگ را از مرزهای خود بیرون سازیم فردایش 

چه خواهد شد؟ مبباردمان شهرهای ما؟ تحریم اقتصادی؟ افزایش کمک های نظامی 

به طالب؟ اشغال کشور و یا چه؟ آیا راهی هست که ما جنگ فرسایشی صادر شده را 

به جنگ فیصله کن تبدیل کنیم. جنگ فرسایشی هویت ملی را ضعیف می سازد، حس 

تعلق به خاک و مالکیت را ضعیف می سازد، اقتصاد را از رشد و حرکت باز می دارد اما 

جنگ بین دو دولت بیداری ملی، روحیه بسیج همگانی و یک رنگی را ایجاد می مناید. 

تاریخی فکر  و  از قفسه ها و کلیشه های فکری  بیرون  و  تنها فکر کنید  درین مرحله 

کنید.

جوان ابزاری به شیوه جوان گرایی

نظریات  و می خواهم  اشتباه غرق شده ام  تفکر  در  شاید من 

شام را با خود داشته باشم.

به  شورا  هفته وار  جلسات  از  بعد  دوستان  از  جمعی  با  دیروز 

رستورانت رفتیم تا چند دقیقه ای در کنار هم نشسته و غذا بخوریم. چیزی ذهن مرا 

به خود مشغول کرده بود که آن را با آقای رحامنی و دیگر دوستانم رشیک ساختم. 

از  متفاوت تر  عکس هایی  تغییر  و  اصالح  برای  فعال  جوانان  شبکه  قبل  روز  چند 

همیشه را از صفحه خویش نرش کردند که حاوی عکس های آقای عمر داوودزی، 

وزیر و سفیر اسبق دولت آقای کرزی، بود که با مردم دیدارهایی داشته است. برایم 

از  تغییر که داد  بود که چه رابطه ای میان شبکه جوانان برای اصالح و  این  ابهام 

جوان گرایی می زند و می خواهد نسل جوان را بسیج کند و آقای داوودزی بازنشسته 

سیاسی است؟ البته من قبال هم حرکت 35% تغییر برای جوانان را که از سوی این 

نهاد جوان گرا برگزار شده بود نقد کردم و در روزنامه های مختلفی مانند راه مدنیت 

و وب سایت های خربی گوناگون چاپ شد. واقعًا من از این شبکه ها و نهادها بنام 

اهداف خاص  با  نگرانم که همه و همه زیرمجموعه سیاسیون که  و  جوان ترسیده 

مشخصی  سمت  به  هدایت  و  افکار  تغییر  پی  در  و  می کنند  هدایت  را  همه  خود 

هستند و اعتامد آدم نسبت به این نهادها از بین می رود. واقعًا زمانی که سخن گوی 

پوشش  تحت  را  جوان  هزار   100 از  بیش  ما  می گوید  تلویزیون  در  جوانان  شبکه 

قرار داده ایم و از سوی دیگر آقای داوودزی در میان شان پیدا می شود و دیدارها را 

رشوع می کند، برایم بیشرت دفرت کمپاین و اپوزیسیون را تداعی می کند که جوانان 

این مملکت بنام های این و آن همیشه ابزار قدرت بوده اند و از روح، روان و جسد 

شان برای گام نهادن و رسیدن بر مسند قدرت استفاده می شود. من که شخصا آقای 

داخله  امور  وزارت  پست های  در  کرزی  آقای  اواخر حکومت  همین  در  را  داوودزی 

اوج بی باوری است.  بیان گر  این تصاویر  و ریاست دفرت شناختم و بس.  و سفارت 

بنام جوان و جوانان اعتامد کرد چون حاال می دانم  یعنی منی توان به هیچ حرکتی 

پشت رس همه یک دست هدفدار نهفته است که همه را به سوی خود می کشد ... 

من که دیگر اعتامدی به نهادهای جوان و جوان گرایی ندارم. این همه حرکت های 

و  دوستان چیست  نظر شام  قدرت.  به  رسیدن  برای  هدفمند  و  یعنی منادین  مدنی 

چه برداشتی از این حرکت های به اصطالح جوان دارید؟ شاید من در تفکر اشتباه و 

منفی گرایی غرق شده باشم....

با عرض سالم!

رخشانه  خانم  که  اند  باور  این  به  حقیقی  مسلامنان  اکرثیت 

آلود قاضی ها و مالهای شده است که  قربانی فتوای هوس 

با دخرت خود زنا کرده و از او کودک چهار ساله دارند و بدتر 

است  شده  نیز  اگوره ختک  و  حقانیه  مدرسه  هم جنس گرایان  فتوای  قربانی  این  از 

که دین را بدتر از بی دینان از زیر ناف تا زیر شکم می بینند و گندیده گی های فکری 

شان را زیر پوشش دین توجیه می کنند که حاال تعفن شان منطقه و جهان را گرفته 

است. آری رخ داد سنگسار یک خانم بنام رخشانه در والیت غور نه تنها خالف دین 

بلکه عملی است دین ستیزانه که دین اسالم  ندارد  با روحیه دین سازگاری  و  است 

نوکران شبکه های  و  و رسول خدا  آن جز دشمنان خدا  و عامالن  دارد  نفرت  آن  از 

جهنمی شخص دیگری منی باشند. هدف شان بد نام کردن و راندن دین از جامعه 

است و ایجاد نفرت دینی در میان مردم تا بساط دین از جامعه برشی برچیده شود و 

دین به حیث پدیده دشمن انسان مطرح گردد. آن چه که از همه برایم رنج آورتر است 

شورای علامی افغانستان در مورد خاموش اند .

Amrullah Saleh

Mehrabuddin Sherzad

Ahmad Saeedi





وزیر دفاع امریکا:
 دلیل نفوذ ایران در منطقه حضور آنان روی زمین بازی است

حمالت هوایی ائتالف به رهبری امریکا
 در سوریه و عراق افزایش می یابد

دستیار رسانه ای پوتین در واشنگتن درگذشت

اعالم رسمی پایان شیوع ابوال در سیرالئون
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یورگن کلوپ، رسمربی لیورپول عنوان کرد که قصد دارد در 
لیگ اروپا به روند انتخاب ترکیب تیمش ادامه دهد و نگران 

روند بازی های لیگ برتر نیست. 
رسمربی آملانی از ترکیب اصلی خود در دیدار مقابل روبین 
کازان که با برتری ۱-0 تیمش همراه بود استفاده کرد و حال 
عنوان کرد که قصد دارد به این روند ادامه دهد و فاصله کم 
بازی های لیگ اروپا و لیگ برتر مشکلی برای تیمش ایجاد 

منی کند. 
او گفت: اگر در چمپیونزلیگ حضور داشته باشید، تیم شام 
روزهای چهارشنبه و شنبه بازی می کند. هیچ کس منی گوید 
که باشه، با بازیکنان ۱7 ساله مقابل رئال بازی می کنیم. این 
نه تجربه ی الزم  بازیکنان تجربه دارند ولی  نیست.  عادالنه 
را. باید بازی کنیم، منی توانیم اسرتاحت بدهیم. این رشایط 
هفته  است. چهار  رفته  پیش  به حال هم خوب  تا  ماست. 
است که با هم دیگر، در کنار یک دیگر کار می کنیم. شش 
آن  از  مشرتک  تجربه  که  نیست  زیادی  بازی  تعداد  بازی؟ 
داشته باشیم. باید با این فکر پیش برویم که بهرتین مترین 

در حال حارض، بازی های ماست. 

که  کرد  عنوان  منچسرتیونایتد  رسمربی  فان خال،  لوئیس 
قصد دارد در خط حمله خریدهایی انجام دهد. 

چهار  در  گول   2 تنها  رساندن  مثر  به  با  رسخ  شیاطین 
بازی اخیرشان، به شدت تحت فشار مطبوعات و رسانه ها 
به  کننده  خسته  فوتبال  برچسب  بسیاری  و  گرفته اند  قرار 
تیمش می زنند. فروش آنخل دی ماریا و عدم  و  فان خال 
موفقیت در خرید پدرو باعث شده تا رسمربی هلندی باز 

هم به دنبال خرید در خط حمله تیمش باشد. 
موافقم  ایده  این  با  بزنیم و من  بیشرت گول  باید  او گفت: 
ولی فقط یک گول بیش از حریف. این چیزست که من 
به آن فکر می کنم و البته هنوز به بازیکنانی نیاز داریم که 
به کناره ها اضافه کنند. 5 ماه پیش  خالقیت و رسعت را 
گفتم، 3 ماه پیش گفتم و حاال می گویم و دوباره خواهم 

گفت که ما باید پیرشفت کنیم. 
فکر  گفت:  او  از  انتظارات  بودن  باال  درباره  فان خال 
باید  می کنید،  بازی  منچسرتیونایتد  برای  وقتی  می کنم 
باشگاه  فرهنگ  این  باشید.  حارض  خود  فرم  بهرتین  در 
حس  را  فشار  می آیند  این جا  که  بازیکنانی  همه  است. 
البته، وقتی من  با این فشار کنار آمد. ولی  باید  می کنند. 
بودیم و فصل گذشته  ما در رده ی هفتم  این جا آمدم  به 
خیلی خوب کار کردیم. این فصل از فصل گذشته هم به 

قهرمانی نزدیک تر هستیم. 

دیدار  امتام  از  پس  گذشته  شنبه  سه  رونالدو  کریستیانو 
به سمت رسمربی  پاری سن ژرمن،  و  مادرید  رئال  تیم های 
PSG رفت و با وی بصورت درگوشی چند ثانیه ای صحبت 

کرد. 
از آن روز، گامنه زنی های زیادی در مورد آن چه که رونالدو به 
بالن گفت، شنیده شده است. بحث پیوسنت رونالدو به پاری 
از همیشه پی گیری  نیز داغ تر  تابستان آینده  سن ژرمن در 
می شود. نرشیه لوپاریزین دیروز ادعا کرد که رونالدو به بالن 
گفته است: تیم شام خیلی خوب بازی می کند و من عالقه 
دارم با شام کار کنم. جالب این جاست که این نرشیه چاپ 

پاریس، از صحت ادعای خود اطمینان دارد. 
بسیار  ژرمن  سن  پاری  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  دیگر 
خدمت  به  را  رونالدو  آینده،  تابستان  در  تا  است  عالقمند 
بگیرد و این حرکت رونالدو، به عالوه خوش و بش گرم او در 
تونل ورزشگاه با نارص الخلیفی، مالک قطری PSG، بر این 

شایعات قوت بخشیده اند. 
رونالدو در حال حارض 2۱ میلیون یورو سالیانه از رئال حقوق 
دریافت می کند و باشگاه بعدی او باید چیزی در همین حد 
به وی پرداخت کند. گزینه های زیادی در اروپا وجود ندارند 
اما  کنند  تامین  را  پرتگالی  نابغه  مالی  نیازهای  بتوانند  که 

بدون شک PSG یکی از گزینه های معدود است. 
همه این ها در حالی است که ژرژ مندس، مدیر برنامه های 
که  کرد  اعالم  شایعات  این  به  واکنش  در  دیروز  رونالدو، 

رونالدو فوتبالش را در رئال به پایان خواهد رساند. 

رونالدو: 
مسی باعث ایجاد انگیزه در من منی شود

گواردیوال:
 این گونه به نیمه نهایی CL هم منی رسیم

پیگرینی: 
سیلوا به بازی مقابل لیورپول میرسد

بنزما بازی با سویا را از دست داد

شتزنی: آرسنال خانه من است

اوزیل راز موفقیتش در این فصل را 
فاش کرد

مورینیو:
 این محرومیت من را تغییر می دهد

بابت  از  شلوغی  هفته  رونالدو  کریستیانو 
دنیا می گذراند.  معترب  با رسانه های  مصاحبه 
 ،TALKSPORT و  کیکر   ،BBC از  پس 
با  تا  رسیده   ،BTSPORTS به  نوبت  حاال 
اختصاصی  مصاحبه ای  پرتگالی  ستاره  فوق 

ترتیب بدهد. 
ویدئوی این مصاحبه قرار است امروز پخش 
اما گزیده های آن دیروز پخش شد که  شود 
نشان می داد مصاحبه جذابی از آب درآمده 
است. رونالدو در بخشی از این مصاحبه در 
مورد 5 چهره جوانی که می توانند در آینده، 
به شامره یک دنیا بدل شوند این گونه پاسخ 
داد: اودگارد با این که هنوز ۱۶ سال سن دارد 
فوتبال  دنیای  در  ستاره  یک  به  می تواند  اما 
البته  و  پوگبا  هازارد،  دیپای،  از  شود.  بدل 
نیامر هم می توانم نام بربم که هرکدام شانس 

تبدیل شدن به شامره یک دنیا را دارند. 
گفت:  امسال  طالی  توپ  مورد  در  رونالدو 
منی توانم  هستم.  صادقی  انسان  همیشه  من 
نشوم،  طال  توپ  برنده  اگر  که  کنم  پنهان 

از  همیشه  کرد.  خواهم  ناامیدی  احساس 
ولی  می دهد  آزار  مرا  طال  توپ  دادن  دست 
بردن این افتخار تنها به خودم بستگی ندارد؛ 
این عنوانی است که با رای دیگران به دست 

می آید. 
عنوان  این  من  ندارم.  شکایتی  مساله  این  از 
بار تصاحب کرده ام؛ درحالیکه زمانی  را سه 
حتی فکرش را هم منی کردم که یک بار نیز 
توپ طال را به دست بیاورم. سه بار فاتح توپ 
طال شدن، انگیزه مضاعفی به من داده است 
و باید سخت تالش کنم تا یک بار دیگر به 

این افتخار برسم. 
من  گفت:  چنین  مسی  مورد  در  رونالدو 
نیاز  این کار  برای  و  هستم  انگیزه  با  همیشه 
نیست  مسی  این  ندارم.  دیگری  بازیکن  به 
یک  او  می کند.  ایجاد  انگیزه  من  در  که 
به  مرا  شاید  و  است  باورنکردنی  فوتبالیست 
سمت بهرتین و بهرتین شدن سوق می دهد؛ 
با این حال اطرافیانم می دانند که من همیشه 

پراز انگیزه هستم. 

نشست  در  بایرن،  رسمربی  گواردیوال،  پپ 
بازی  شیوه  از  انتقاد  به  خود  دیروز  خربی 
در  پرداخت؛  آرسنال  مقابل  شاگردانش 
سود  به   ۱-5 بایرنی ها  را  بازی  این  حالیکه 

خود خامته دادند. 
نتیجه  با  شد  موفق  بایرن  گذشته،  هفته 
عالی 5-۱ از سد آرسنال گذر کرده و انتقام 
تیم  این  از  را  پیش  هفته  دو  شکست 0-2 
بگیرد؛ با این حال پپ گواردیوال، چندان هم 

از شیوه بازی شاگردانش راضی نیست. 
او که در نشست خربی بازی با اشتوتگارت 
مقابل  بازی  مورد  در  بود،  کرده  رشکت 
 35 فقط  آرسنال  مقابل  گفت:  آرسنال 

بیشرتی  کنرتل  باید  ما  بودیم.  دقیقه خوب 
روی توپ داشته باشیم و اجازه ندهیم تیم 
مقابل به ما ضدحمالت زیادی بزند؛ کاری 
با  بودند.  موفق  انجامش  در  که آرسنالی ها 
این بازی ها منی توانیم به نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان هم صعود کنیم. 
جلو   0-3 وقتی  هم  ولفسبورگ  مقابل 
محتاط تر  و  کرد  افت  بازی مان  افتادیم، 
توجه  باید  است.  اشتباه  این  که  شدیم 
داشت که آرسنال مقابل ما ۴ غایب بزرگ 
آرتتا،  و  والکات  چمربلین،  رمزی،  داشت. 
حارض  ما  مقابل  اگر  که  بودند  ستارگانی 

می شدند، شاید آن نتیجه رقم منی خورد. 

منچسرتسیتی،  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 
اعالم کرد که داوید سیلوا، ستاره اسپانیایی 
آینده  هفته  ملی  از  دیدارهای  بعد  تیمش، 

می تواند به میادین برگردد.  
سیلوا که در دیدار ماه گذشته تیمش ملی 
مقدماتی  در  لوکزامبورگ  مقابل  اسپانیا 
آسیب  دچار  پا  قوزک  ناحیه  از   20۱۶  یورو 
رس  از  را  متریناتش  تازگی  به  شد،  دیدگی 

گرفته است.  
پیگرینی اکنون اعالم کرد که سیلوا می تواند 
در دیدار مقابل لیورپول که دو هفته دیگر 

برگزار می شود،  سیتی را همراهی کند.  
سیلوا  پای  قوزک  گفت:  خربنگاران  به  او 

است.  نکرده  پیدا  بهبود  درصد   ۱00 هنوز 
او روبراه شود.  این   ۱5 روز،  از  بعد  امیدوارم 
می دانستند  هم  اسپانیا  ملی  تیم  مربیان 
نظر  این  از  و  کند  بازی  منی تواند  او  که 

 مشکلی وجود ندارد.  
این مربی شیلیایی در مورد سایر بازیکنانی 
رس  پشت  را  مصدومیت  تازگی  به  که 
گذاشتند، گفت: کلیشی و  دلف برگشته اند 
اما شاید هنوز آماده بازی در ترکیب اصلی 
ملی  بازی های  از  بعد  امیدواریم  نباشند. 
بازی های  هنوز  ما  کنند.  پیدا  همه  بهبود 
در  بیشرت  بتوانیم  امیدوارم  داریم.  زیادی 

ترکیب اصلی تغییر ایجاد  کنیم.  

شایعات  و  فراوان  کش وقوس های  از  پس 
بازی  به  بنزما  مورد رسیدن  در  که  بسیاری 
وجود  سویا  مقابل  رئال  امروز  حساس 
ستاره  که  کرد  تایید  دیروز  بنیتس  داشت، 
فرانسوی برابر سویا حضور نخواهد داشت. 
مارکا دیروز ادعا کرده بود که بنیتس قصد 
او  تا  بنزما مقابل سویا میدان دهد  به  دارد 
رشایط  به  بدنی  و  روحی  لحاظ  از  بتواند 
مطلوب بازگردد. بنزما هفته گذشته درگیر 
پرونده اخاذی از والبوئنا بود و یک شب را 
قرار  پلیس  بازداشت  پاریس تحت  نیز در 

خربی  نشست  در  که  بنیتس  رافا  داشت. 
مورد  در  بود  کرده  رشکت  سویا  با  بازی 
بنزما گفت: او مراحل پایانی بهبودی خود 
در  دادم  ترجیح  من  و  می کند  سپری  را 
موردش ریسک نکنم. بنزما به بازی مقابل 
روحی  لحاظ  از  اما  رسید  نخواهد  سویا 

وضعیت مطلوبی دارد.
می تواند  ملی  بازی های  وقفه  از  پس  او   
بنزما،  بر  عالوه  رئال  کند.   بازی  ما  برای 
در  نیز  را  مارسلو  و  خسه  ناواس،  کیلور 

اختیار نخواهد داشت. 

تیم  لهستانی  دروازه بان  شتزنی،  وویتخ 
قراردادی  با  فصل  این  ابتدای  که  رم،   AS
در  است،  آمده  ایتالیا  پایتخت  به  قرضی 
fuTBOLfejS. PL  اعالم کرد که  با  مصاحبه 
دوست دارد دوباره به آرسنال برگردد: من از 
برای  و  کردم  زندگی  لندن  در  سالگی   ۱۶
توپچی ها به میدان رفتم، بدیهی است که 
برگردم  برتر  لیگ  به  دوباره  دارم  دوست 
من  خانه  آرسنال  کنم.  بازی  آرسنال  برای 
است و بی نهایت به این تیم عشق می ورزم. 
به میدان می روم،  برای رم   در حال حارض 
با متام تالشم برای تیمم بازی می کنم؛ در 
دو ماهی که به رم آمده ام، شیفته این شهر، 
ما  شده ام؛  قدرت مندمان  تیم  و  مردمش 
تیم خیلی خوبی داریم و می توانیم در این 

فصل قهرمان رسی A شویم. 
از  پیغامی  دوباره  روزی  اگر  حال  این  با   
به  قطعا  کنم،  دریافت  آرسنالی ها  سوی 
بگویم  منی خواهم  گردم.  برمی  تیم  این 
برایم مهم نیست، بر عکس، من تیمم  رم 
را خیلی دوست دارم، ولی اگر عالقه وافر 
به چیزی را درک کنید، این مسأله برای تان 
را  آرسنال  چه قدر  که  است  هضم  قابل 

دوست دارم. 
 من به عنوان یک دروزاه بان، چه در آرسنال 
بازی کنم و چه در رم و حتی در تیم ملی 
دوست دارم دروزاه ام را بسته نگه دارم. این 
بهرتین عملکرد برای یک دروزاه بان است 
دست  امر  این  به  تا  می کنم  مترین  من  و 

پیدا کنم. 

کرد  عنوان  آرسنال  هافبک  اوزیل،  مسوت 
فصل،  پیش  در  کامل  و  مداوم  حضور  که 
راز عملکرد درخشانش در طول فصل بوده 

است. 
اوزیل در ۱0 بازی برای آرسنال، ۹ پاس گول 
برای هم تیمی هایش ارسال کرده و بیش از 
هر بازیکن دیگری در اروپا موقعیت ایجاد 
کرده است. حال او معتقد است که راز این 
فصل،  این جای  به  تا  درخشانش  عملکرد 
بوده  تیمش  فصل  پیش  در  کامل  حضور 

است. 
او گفت: فصل گذشته به دلیل مصدومیت 
به دور  میادین  از  ناحیه زانو چند ماهی  از 
بودم. امسال آماده هستم. هیچ مصدومیتی 
ندارم و می توانم در بازی ها مفید واقع شوم. 

در حال حارض، همه چیز خیلی خوب پیش 
خانواده  یک  مثل  آرسنال،  در  ما  می رود. 
کوچک برای یک دیگر می جنگیم. این را 
می توان در زمین حس کرد. نشان می دهد 
که ما تشنه موفقیت هستیم و برای همین 
است که می خواهم از کل تیم متجید کنم. 
می توان در بازی ها دید که ما بازیکنان خود 
بازیکن  ژیرو  می دهیم.  تغییر  راحتی  به  را 
سانچز  یا  والکات  به  نسبت  متفاوتی 
و  مهم  بازیکنان  حمله  خط  در  ما  است. 
نام  که  بازیکن  سه  این  داریم.  انگیزه ای  با 
بردم، این فصل خیلی خوب گول زده اند و 
برای همین است که به آن ها احتیاج داریم 
برای  زیرا می خواهیم گول زنی کنیم. آن ها 

آرسنال خیلی مفید هستند. 

کرد  اعالم  چلسی،  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 
یک  محرومیت  گذاشنت  رس  پشت  از  بعد 
همه  ورزشگاه،  در  از  حضور  اش  جلسه ای 

چیز برایش تغییر خواهد کرد.  
دیدار  داور  به  توهین  دلیل  به  خاص  آقای 
از  جلسه  یک  برای  وستهام،  مقابل  تیمش 
 حضور در ورزشگاه محروم شد و نتوانست 
در دیدار دی شب مقابل استوک، تیمش را 

همراهی کند.  
قبال  من  گفت:  محرومیت  این  مورد  در  او 
بودم  شده  محروم  نیمکت  روی  حضور  از 
اما محرومیت از  حضور در ورزشگاه، باعث 

می شود کال نتوانم کارم را انجام بدهم.  
این جریمه من را تغییر می دهد. همه چیز 
این  اندازه  را.  چیز  همه  می دهد؛  تغییر  را 
تاثیر  چیز  همه  وضوح  روی  به  محرومیت 
کامال  سواالت  به  من  پاسخ  می گذارد. 
متفاوت خواهد بود. شیوه مشارکت من در 

بازی ها متفاوت خواهد بود.  

یورگن  رفتار  به  اشاره  با  هم چنین  مورینیو 
کلوپ در دیدار چلسی- لیورپول، بار دیگر 
با  فوتبال  اتحادیه  که  برخورد  کرد  اعالم 

خودش متفاوت از سایرین است.  
در دیدار چند روز قبل، من ۹0 دقیقه کنار 
زمین ایستادم اما مربی حریف مانند مایکل 
جوردن می پرید و  اتفاقی نیفتاد. می دانم که 
برای من همیشه چیز متفاوت است. باید با 
پیامی  می کنم  فکر  بیایم.  کنار  مسئله  این 
که  مقامات می خواهند به من بدهند، کامال 

واضح است.  
این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مورینیو 
شود  باعث  است  ممکن  محرومیت ها 
لیگ برتر را ترک کند،  گفت: منی دانم. در 
آینده، مربیان زیادی از حضور در ورزشگاه 
از  حضور  محرومیت  زیرا  می شوند  محروم 
بسیار  کلامت  جانشین  باید  ورزشگاه  در 
بسیار توهین آمیزی شود که من منی خواهم 

استفاده کنم.  















کلوپ: 
قصد اسرتاحت دادن 
به بازیکنانم را ندارم

فان خال:
 باید خط حمله یونایتد تقویت شود

فاش شدن مضمون صحبت رونالدو 
در گوش بالن
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محل اعالنات تجارتیمحل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

فعاالن  و  دانشجویان  از  شامری  روز:  اطالعات 
جامعه مدنی روز گذشته با راه اندازی راهپیامیی 
علت های  از  را  مبهم  آینده  و  کار  امنیت،  نبود 

اصلی فرار جوان از کشور عنوان کردند.
نارضایتی  موجود  وضعیت  از  کنندگان  اشرتاک 
با حمل پالک کارت های: »من محصل  را  شان 
انجنیر  لیسانس و ماسرت هستم، من  هستم، من 
هستم، من داکرت هستم، من برای آینده ی اطفامل 
به خارج پناهنده می شوم، من امنیت و کار ندارم 

و...« بیان کردند.
 به نقل از اعالمیه ی مؤسسه ی مشارکت و عدالت، 
اشرتاک کنندگان این راه پیامیی علت فرار جوانان 
مناسب،  شغل  نداشنت  امنیت،  نبود  را  کشور  از 
نیاز مندی های جوانان و  به  توجه نکردن دولت 

تغییر یک زندگی مبهم و پر خطر دانستند.
هم چنان در این راهپیامیی تیاتر خیابانی به منظور 
مهاجرت های  ناگوار  عواقب  از  دهی  آگاهی 

غیرقانونی نیز اجرا شد.
تیاتر  کنندگان  اجرا  از  یکی  حیدری،  اسدالله 
خیابانی هدف از اجرای منایش را آگاهی دادن 
از خطر های مهاجرت های غیر قانونی بیان کرده 
و تأکید می دارد که مهاجرت در رشایط کنونی، به 

هرعنوانی از مهاجران قربانی می گیرد.
کنندهای  اشرتاک  از  دیگر  یکی  سلطانی،  زهرا 
امنیت را بزرگ ترین چالش  نبود  این راهپیامیی 
مردم  که  گفته  و  دانسته  افغانستان  مردم  فراروی 
افغانستان هیچ گونه امنیت ندارند، از امنیت کاری 

گرفته تا امنیت شغلی و امنیت روانی.

این اعرتاض ها و نگرانی از فرار شهروندان کشور 
در حالی ست که از آغاز سال جاری، شهروندان 
به شکل سیل آسا کشور  به ویژه جوانان  کشور 
ترک  اروپایی  کشورهای  به  رسیدن  منظور  به  را 

کردند.
بیشرت  که  آملان  کشور  اخیر  روزهای  در  اما 
کرد،  اعالم  داده  جای  خود  در  را  پناه جویان 
پناه جویان افغان که به درخواست آن ها جواب رد 

داده می شود از این کشور اخراج خواهد شد.
این موضع نگرانی های زیادی را میان شهروندان 
نگرانی ها  است.  بار آورده  به  افغان  پناه جویان  و 
این است که در وضعیت فعلی کشور برگرداندن 
این پناه جویان جفا در حق آن ها است و کشور 

آمادگی الزم را برای پذیرش آنان ندارد.

نبود امنیت، کار و آینده مبهم باعث فرار جوانان
 از کشور می شود


