
آقا »اجازه« هست 
دوباره به قدرت برگردیم؟

امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  از  ماه  شش  و  سال  یک 
پیمان  اجرای  کمیسیون  نشست  اولین  اما  دیروز  گذشت. 
امنیتی با حضور جان کمپبل، فرمانده ناتو در افغانستان و 
معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع در کابل برگزار 
شد. کمپبل در این نشست گفته است که اجازه داده نشود 
تا گروه طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت برسد. او 
عالوه کرد که گروه طالبان می تواند به روند صلح بپیوندد 

اما در صورتی که این گروه دست از خشونت...

سرمقاله | ص2

سیمه ایزه واکمني، د دموکراسی ممثله
د دموکراسی اصطالح، دلرغونی یونان دمتدن دموضوعه اصطالحګانو څخه ده. دنویو پیړیو په اصطالح کې دموکراسی دپرګنو دواکمنۍ څخه عبارت ده چې معموآل دټاکنو له الرې دخلکو اکرثیت 

رایو ته په پاملرنې رسه جوړیږي .

ددموکراسی په رڼا کې دچارو اداره دهغو پرګنو د رایو د اکرثیت په واک ده چې دقانون رسه سم درایو ورکولوحق لري.

په یوه لنډه جمله کې باید ووایو چې د دموکراسی نه منظورد یوې پرګنیزې واکمنۍ مینځته راتلل دي . د داسې یوې واکمنۍ پیدایښت چې د خلکو په مستقیمه رایه دخلکوله پاره جوړه شوې وي، داسې 

یوه واکمني چې د خلکو اراده په هغو کې متثیل شوي وي .په دې حساب که دیوې ټولنې واکمني که داټولنه وړه وي که لویه دخلکو په رایو مینځته رايش نو اغیزمنتوب به یې زیات اود چارو اداره به 

غښتلې وي.

کيل اوسیمه یوه وړه ټولنه ګڼل کیږي په دې وړه ټولنه کې که چیرې دسیمه ایزو چاروښه والی ، د ژوندانه د سمون ، پرمختګ اوآبادۍ له پاره د ټاکنو اورایو له الرې یوه سیمه ایزه واکمني مینځته رايش، 

خامخا یې اغیزه زیاته وي.

په کلیو کې د کلیو د بیارغونې اوپراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام له الرې د کلیو دپراختیایي شوراګانو جوړول د سیمه ایزې ادارې اوواکمنۍ دمینځته راتلو معنی لري.د کيل پراختیایي شوراګانې 

چې د کلیوالو د آزادو رایو اوټاکنو له الرې جوړې شوي او په لیری پرتوسیمو اوکلیو کې یواځیني مدين بنسټونه ګڼل کیږي د خلکو اراده ، قدرت، واک، پریکړه او تصمیم متثیلوي .

نن دکيل هره شورا دیوې سیمه ایزې غښتلې واکمنۍ په توګه د کلیو په سطحه ټولنیزې چارې اداره کوي، د کيل دپرمختګ ،ودانۍ اوآبادۍ له پاره تصمیم نیيس اوپریکړې کوي.

د کلیو پراختیایی شوراګانې دخلکو ترمینځ منازعې، کشالې اواختالفات دسال مشورو له الرې حل اوفصل کوي. دډیری کورنیو او سیمه ایزو مسألو او منازعودهواري په برخه کې هم دکلیو پراختیایي 

شوارګانې رغنده رول لوبوي اوخلک هم ورڅخه تر ډیره بریده رايض ښکاري     . 

دکلیو دبیا رغونې او پراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام کوښښ کړی چې دکلیو دپراختیایي شوراګانو واک او توامنني نوره هم زیاته کړي اوحتی دحکومتي ادارې په عنوان په کلیو کې دسیمه ایزو 

چارو درسته رسولو یوه رسمي مرجع وګڼل يش.

ویلی شو چی دميل پیوستون پروګرام اودکلیو پراختیایی شوراګانې په سیمه ایزه ټولنه کې ددموکراسۍ په غښتيل کیدو کې اسايس نقش لري.

دکلیو دپراختیایي شوراګانو په یوشمیر لویو غونډو اوکنفرانسونو کې چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزارت له خوا په کابل کې دایرشوی ددغه اسايس نقش دال غښتيل کیدو له پاره زیات بحثونه اوهلې 

ځلې شویدي.دکنفرانسونو په پریکړه لیکونو کې دې مسألې ته زیاته پاملرنه شوې چې دکلیو پراختیایي شورګانو په سیمو اوکلیو کې ددموکراسۍ اودخلکو درایو دمتثیلونکو په عنوان خپل حیثیت 

تثبیت کړی.داحیثیت یې له ښه مرغه دخپلو ورځنیو چارو او اجراآتو په ترڅ کې تثبیت کړی او ورځ تربلې یې دیوې غښتلې سیمه ایزې واکمنۍ په توګه ټولنیزې چاری، دپرمختګ ،آبادۍ او ودانۍ 

پالنونه اوهڅې سمبال کړیدي.

کلیوال دخپلو پراختیایي شورګانو دکار اوفعالیت اودچارو دتنظیم اوسمبالښت څخه ډیر رايض دي اودالبریالیتوب له پاره یې دعا کوي.موږبه هم دعا اوهیله وکوو چې دغه شوراګانې نورې هم دکلیو 

پراختیا او آبادۍ ته پاملرنه وکړي او نورهم خپل نقش دکلیو په وړو ټولنو کې ددموکراسۍ داستازي په توګه په ښه شان رسته ورسوی.

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت
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آن چه را شاخص های فساد 
در مورد افغانستان به ما نمی گوید

گل مومنه؛ 

قربانی تجاوز به دنبال 

عدالت در محاکم کابل 

سه گزارش دیده بان های جهانی هفته  گذشته به نشر رسیدند و مخمصه های اهانت آمیز 
افغانستان در سال 2015 را برجسته کردند. یافته های آن ها افزایش فساد و نقض حقوق 
بشر و ناکامی مداوم در استقرار آزادی سیاسی و مدنی را نشان می دهد. شاخص ساالنه 
افغانستان را در رده 166 قرار داد.  سازمان شفافیت بین المللی در میان 168 کشور، 
»گزارش جهانی 2015« که توسط دیده بان حقوق بشر نشر شد، این کشور جنگ زده را 

به خاطر ناکامی در مبارزه موثر علیه سوء استفاده ها در حوزه های کلیدی...

گل مومنه دختری 15 ساله در ماه ششم سال 1393 از منطقه ی قلعه 
نو ناحیه 13 شهر کابل ناپدید می شود. او می گوید که یک زوج به اسم 
سید حسین و شیما او را به بهانه ی انجام کار )مهره دوزی( اختطاف 
کردند و پس از سه ونیم ماه لت و کوب و تجاوزجنسی، سرانجام موفق 

شده از دست آدم ربایان فرار کند. 
گل مومنه می گوید، در حالی که دالیل الزام، اسناد و شواهد کافی برای 
ابتدائیه و  اما محکمه  حکم جزای سنگین به مجرمان وجود داشت، 

سپس استیناف هر دو به نفع مجرمان فیصله کردند. او از...
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اشرف  افغانستان،  رییس جمهور 
اخیر  مصاحبه ی  چندین  در  غنی، 
اگر  که  است  داده  هشدار  خود 
مذاکرات صلح با پاکستان و طالبان 
در چند ماه آینده به نتیجه نرسد، 
سال  در  کشورش  است  ممکن 
او،  گفته ی  به  کند.  سقوط   2016
یورش های سال  گذشته ی  از  پس 
طالبان که منجر به باالترین تلفات 
از  امنیتی  غیرنظامیان و نیروهای 
سال 2001 تاکنون شد، افغانستان 

به سختی سر پا ایستاده است. 
مصاحبه ی  یک  در  غنی  آیا   

تلویزیونی گفت: »اوضاع...

نقش پاکستان 
در ظهور جهاد بین المللی

مراسم تشییع جنازه سید جواد حسینی 29 ساله که در جنوری گذشته قربانی حمله انتحاری طالبان شد

فرمانده نیروهای ناتو: 
به طالبان اجازه نمی دهیم 
دوباره به قـدرت برگردند
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آقا »اجازه« هست 
دوباره به قدرت برگردیم؟

یک سال و شش ماه از امضای پیمان امنیتی با امریکا گذشت. دیروز اما 
اولین نشست کمیسیون اجرای پیمان امنیتی با حضور جان کمپبل، فرمانده 
کابل  در  دفاع  استانکزی، سرپرست وزارت  افغانستان و معصوم  در  ناتو 
برگزار شد. کمپبل در این نشست گفته است که اجازه داده نشود تا گروه 
طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت برسد. او عالوه کرد که گروه طالبان 
می تواند به روند صلح بپیوندد اما در صورتی که این گروه دست از خشونت 
اساسی  قانون  به  و  بپذیرید  را  بردارد، دستاوردهای چهارده سال گذشته 
افغانستان احترام بگذارد. استانکزی نیز هدف از خروج و کاهش نیروهای 
خارجی از افغانستان را کاهش خشونت ها خواند اما افزود که بیرون شدن 
بلکه  نداد  کاهش  را  تنها خشونت ها  نه  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 

بیشتر کرد. 
کشور  دو  کرد.  صرف  را  زیادی  زمانی  پیمان،  این  امضای  برای  امریکا 
جلسات بی شماری برگزار کردند و روی متن و بند بند توافق نامه باهمدیگر 
پیشین  دوامدار، حکومت  مذاکرات  و  تالش ها  همه  با  کردند.  گفت وگو 
حاضر به امضای این پیمان نشد و حامد کرزی امضای این پیمان را مشروط 
به تامین امنیت و صلح پایدار در افغانستان نمود و از جانب امریکا خواستار 
ضمانت شد. لویه جرگه مشورتی برگزار شد و اعضای جرگه با اتفاق آرا 
خواهان امضای این پیمان شدند و حتا پس از آن که این قرار داد امنیتی 
امضا نشد، موجی از انتقادها به آدرس رییس جمهور پیشین حواله شد. 
حکومت وحدت ملی بی درنگ یک روز پس از سوگند وفاداری اشرف 

غنی احمدزی، قرارداد امنیتی با امریکا را امضا کرد. 
در این که شهروندان افغانستان و نیز جامعه بین المللی مشتاق امضای چنین 
با  افغانستان  بهتر  به عبارت  ندارد.  بود شکی وجود  امریکا  با  قرار دادی 
امضای این قرارداد یک شریک مهم و معتبر مثل امریکا را برای خود دست 
قرارداد دشمن  امضای  از  آرزو که پس  این  با  افغانستان  مردم  کرد.  پا  و 
افغانستان دشمن امریکا خواهد بود و امریکا حمله به خاک افغانستان را 
تعرض به قلمرو خود خواهد پنداشت و به آن واکنش نظامی نشان خواهد 
داد، امید بسیاری بست. در واقع این موارد صرفاً یک آرزو نبود بلکه بخشی 
مهمی از قرارداد امنیتی است که دو کشور زیر آن امضا کرده اند. هرچند که 
با امضای این قرارداد امریکا تعهد کرد تا نیروهای نظامی افغانستان را کمک 

مالی و نظامی کند.  
به منظور  امریکا  قرارداد،  این  امضای  بر سر  در هنگامه ی بحث و جدل 
اعمال فشار روی حکومت افغانستان هشدار می داد که اگر افغانستان این 
قرارداد را امضا نکند روزگارش چون عراق تیره، دولت افغانستان مثل بغداد 
بی ثبات و قلمروش به دست شورشیان خواهد افتاد. اکنون و پس از آن که 
قرارداد امنیتی با امریکا امضا شد و نخستین نشست بررسی و نظارت از این 
قرارداد برگزار شده است این سوال مطرح است که آیا وضعیت موجود در 
افغانستان نسبت به عراق؛ کشوری که حاضر نشد قرارداد امنیتی را با امریکا 

امضا کند، بدتر و شکننده تر نیست؟
پاسخ روشن است. پس از امضای قرارداد، قندوز به دست طالبان سقوط 
کرد و اکنون بغالن و هلمند در شرف سقوط قرار دارد. شاهراه های کشور 
در  روزانه  دارد،  قرار  داعش  چون  گروه های  دیگر  و  طالبان  کنترل  زیر 
قتل  به  گروه ها  این  توسط  ملکی  ده ها شهروند  این خاک  کنار  و  گوشه 
می رسند، گروگان گرفته می شوند بدون آن که از سرنوشت آن ها خبری در 
دست باشد. نمونه ی این واقعیت، تظاهرات گسترده دیروز ساکنین والیت 
بامیان بود که به دلیل افزایش ناامنیی ها و گروگان گیری دست به اعتراض 
زدند. بنابر گزارش سیگار، گروه طالبان نزدیک به یک سوم خاک کشور 
را به دست گرفته اند و عماًل در این قلمرو حکمرانی می کنند. گروه داعش 
عماًل یک تهدید است و این گروه در 25 والیت کشور حضور گسترده 
دارد و تا چندی قبل در ننگرهار نشرات رادیویی داشت و از 21 ولسوالی 

ننگرهار، ده ولسوالی آن را در اختیار دارد.
افزون بر این، امریکا می داند که طالبان از حامیان القاعده بود و این که طالبان 
در افغانستان مرتکب جنایت های بشری شده اند، این که نیروهای امریکایی و 
جامعه جهانی قربانیان مسقیم این گروه در افغانستان هستند، با وجود این اما 
امریکا تاهنوز حاضر نشده است گروه طالبان را به عنوان تروریسم به رسمت 

بشناسد. یعنی امریکا طالبان را به عنوان دشمن خود نمی شناسد.
چراغ سفارت امریکا در کابل سرخ است و هرازگاهی آژیر خطر را به صدا 
در می آورد و با نشر اعالمیه های رسمی به شهروندان امریکا توصیه می کند 
که از سفر به افغانستان خودداری کنند. مضحک این است که فرمانده ناتو 
می گوید اجازه داده نشود که طالبان به قدرت برگردند در حالی که گروه 
طالبان عماًل مانند حکومت افغانستان قلمرو ویژه برای حاکمیت خود ایجاد 
کرده اند. طالبان بدون آن که امریکا را آقا خطاب کند و اجازه برگشت به 
قدرت را از او بگیرد، صاحب قدرت نظامی، حامی منطقه ای و دارای دفتر 
با تعریف »ماموریت قاطع« دست از  امریکا از یک طرف  سیاسی است. 
را  پایگاه های شان  و  برایش مصونیت  و  برداشته  تعقیب طالبان  جنگ و 
حیات خلوت ساخته  است و از طرف دیگر حاضر نیست گروه طالبان را 
دشمن شان تلقی کند و این گروه را به مثابه تروریسم به رسمیت بشناسد. 
را چه گونه  افغانستان و عراق  است،  امضا شده  قرارداد  که  اکنون  امریکا 

مقاسیه می کند؟ 
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نیروهای  فرمانده  کمپبل،  جان  جرنال  روز:  اطالعات 
کمیسیون  نشست  اولین  در  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
کابل  در  امریکا  و  افغانستان  امنیتی  موافقت نامه ی  اجرای 
تا  نشود  داده  اجازه  طالبان  به  که  است  این  هدف  گفت، 

دوباره به قدرت برگردند.
آقای کمپبل افزود که برای نرسیدن دوباره طالبان به قدرت، 
نیروهای امریکایی از طریق موافقت نامه ی امنیتی به نیروهای 

امنیتی افغانستان کمک می کنند.
اولین  افغانستان  حکومت  نخستین بار،  برای  گذشته  روز 
میان  امنیتی  توافق نامه ی  اجرای  مشرتک  کمیسیون  نشست 
کابل  در  را  ناتو  و  کابل  میان  تفاهم نامه  و  کابل-واشنگنت 

برگزار کرد.
نشست  این  در  دفاع  وزارت  رسپرست  استانکزی،  معصوم 
گفت که دو طرف توافق کرده اند که سه کمیته کاری اجرای 
کمیته  استانکزی،  گفته ی  به  کنند.  بررسی  را  توافق نامه  این 
کاری نخست، برای رسیدگی به امور مالی افغانستان، کمیته 
مسئولیت  سوم  کمیته  و  مشرتک  تهدیدهای  ارزیابی  دوم، 

دنبال  را  افغانستان  نیروهای  ظرفیت  ارتقای  و  رشد  تا  دارد 
کند.

پایان  به  افغانستان  در  مأموریتش  که  کمپبل  جان  جرنال 
روند  در  می توانند  طالبان  که  گفت  هم چنان  است،  رسیده 
صلح با دست کشیدن از خشونت، احرتام به قانون اساسی و 

پذیرش دستاوردهای ۱۵ ساله افغانستان، رشکت کنند.
رسپرست وزارت دفاع نیز گفت که طالبان هیچ بهانه ای برای 
از  یکی  افزود،  او  ندارند.  افغانستان  در  خشونت ها  تداوم 
افغانستان بود که  از  نیروهای خارجی  رشایط طالبان خروج 
با وجود خروج اکرث این نیروها، جنگ در افغانستان بیش از 

هر زمان دیگر شدت گرفته است.
نیروهای  که  زمانی  تا  بودند  کرده  اعالم  قبالً  طالبان  گروه 
از مبارزه مسلحانه دست  بیرون نشوند  افغانستان  از  خارجی 

نخواهند کشید. 
آقای استانکزی با اشاره به این که روند صلح دوجانبه است، 
در  خارجی  نیروهای  شامر   ۲۰۱۴ سال  از  قبل  که  گفت 
خروج  با  ولی  می رسید  نفر  هزار   ۱۰۰ از  بیش  به  افغانستان 

بلکه  نشد،  تنها خشونت کم  نه  افغانستان  از  تدریجی آن ها 
بیشرت شد.

فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان نیز گفت که هدف از 
خروج نیروهای خارجی این بود که خشونت ها در افغانستان 
تنها  نه  اما خشونت ها  ایجاد شود  یابد و آشتی ملی  کاهش 
کم نشد بلکه حمالت نیروهای مخالف دولت افزایش یافت.
امنیتی  موافقت نامه ی  که  کرد  تأکید  دفاع  وزارت  رسپرست 
میان افغانستان و امریکا منی تواند بهانه ای برای صلح نکردن 
مخالفان با دولت باشد. او گفت با توجه به خروج نیروهای 
خارجی افغانستان قدمی که مخالفان دولت در راستای صلح 

گذاشته و به خواست مردم توجه کرده، کدام است.
پس  روز  یک  واشنگنت  کابل-  میان  امنیتی  موافقت نامه ی 
میزان سال  ماه  در  غنی  رییس جمهور  قدرت رسیدن  به  از 
سال  یک  در  افغانستان  امنیتی  اوضاع  شد.  امضا  گذشته 
اداره بازرسی امریکا برای  گذشته بدتر از قبل شده و اخیراً 
بر حدود  اعالم کرد که طالبان  افغانستان )سیگار(  بازسازی 

۳۰ درصد خاک افغانستان کنرتل یا نفوذ دارند.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت بدخشان می گویند 
استخبارات  سازمان  یا  آی  اس  آی  جاسوس  پنج  که 
پاکستان که خود را پرستار جا زده بودند، از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شده اند.
به گفته ی مقام های محلی، این افراد دو مرد و سه زن هستند 

ولسوالی های  شفاخانه های  در  سو  این  به  مدت ها  از  که 
بهارک و کشم کار می کردند.

پولیس بدخشان گفته است که این افراد از ماه ها بدین سو 
بیامران در ولسوالی های  لباس سفید و درمان  با پوشیدن 
پاکستان  استخبارات  سازمان  برای  کشم،  و  بهارک 

می گویند  ننگرهار  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
که پولیس سه تن از خانواده ی ُخرس زبیر خاکسار، خربنگار 

رادیو تلویزیون ملی را به اتهام قتل او بازداشت کرده اند.
زبیر خاکسار، رییس نرشات رادیو تلویزیون ملی در والیت 

ننگرهار، هشت روز پیش از سوی افراد مسلح به قتل رسید.
جنايى  جرايم  با  مبارزه  عمومى  مدير  ظاهر،  عبدالظاهر 
نشست  یک  در  یک شنبه  روز  ننگرهار،  پولیس  فرماندهی 
خربی گفته است که پولیس سه فرد مشکوک را از خانواده ی 

ُخرس خاکسار، به اتهام قتل او بازداشت کرده اند.

آقای ظاهر افزوده که ُخرس، خرسبره و باجه ی زبیر خاکسار 
به  آن ها  پرونده  فعالً  و  شده  بازداشت  او  قتل  اتهام  به 
از  پس  او،  گفته ی  به  است.  شده  سپرده  قضایی  ارگان های 
بررسی نهادهای قضایی چه گونگی انگیزه ی رویداد روشن 

خواهد شد.
پولیس  فرماندهی  سخن گوى  مرشقی وال،  حسین  حرضت   
ابتدایی نشان می دهد که  نیز گفته است، تحقیقات  ننگرهار 
تا  نیز  پولیس  و تحقیقات  دارد  »بُعد خانوادگی«  قتل  انگیزه 

مشخص شدن انگیزه این رویداد جریان دارد.

رسانه ها  به  مورد  در  تاکنون  خاکسار،  ُخرس  خانواده ی 
چيزى نگفته است اما برادر و پرس آقای خاکسار در مراسم 
خاکسپاری او گفته بودند که با کىس دشمنی شخىص ندارند. 
قتل زبیر خاکسار در ماه گذشته میالدی و چند رویداد دیگر 
علیه رسانه ها و خربنگاران این ماه را به خونبارترین ماه برای 
رسانه ها و خربنگاران تبدیل کرده است. این رویداد ده روز 
پس از حمله انتحاری بر موترحامل کارمندان موبی گروپ 

که در آن 7 نفر شهید و 27 نفر زخمی شدند، رخ داد.

عملیات  دو  در  می گوید  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
نیروهای پولیس ملی در والیت میدان وردک، سه  خاص 

طالب به شمول دو فرمانده مهم این گروه کشته شده اند.
گفته است  با نرش خربنامه ای  داخله روز یک شنبه  وزارت 
روستای  در  پولیس  نیروهای  عملیات  در  شنبه شب  که 

فرماندهان  از  یکی  بریالی،  ورک،  نرخ  ولسوالی  مسلِم 
شده است.  کشته  محافظ اش  با  همراه  طالب  هراس افگنان 
به ویژه در  تروریستی،  فعالیت های  فرمانده طالبان در  این 
سهم  ورک  میدان  ساحات  در  تلفون  آننت های  تخریب 

فعال داشته است.

نتیجه ی  در  یک شنبه  صبح  حوالی  که  افزوده  وزارت  این 
ولسوالی  کابلی  شاه  روستای  در  پولیس  نیروهای  عملیات 
نرخ یک فرمانده مهم هراس افگنان طالب به نام عبدالواحد 
کشته شده است. وزارت داخله می گوید که در این عملیات 

به نیروهای پولیس آسیب نرسیده است.

می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
پولیس  فرماندهی  بر  حمله  قصد  که  انتحاری  فرد 
توسط  حمله  انجام  از  قبل  داشت،  را  هلمند  والیت 

نیروهای پولیس بازداشت شد.
با نرش خربنامه ای می گوید،  امنیت ملی روز یک شنبه 
مواد  پولیس  لباس  پوشش  با  طالبان  گروه  عضو  یک 

کاله اش  در  ماهرانه  بسیار  صورت  به  را  انفجاری 
که  بود  شده  پولیس  فرماندهی  داخل  و  کرده  جابه جا 
شناسایی  پولیس  نیروهای  توسط  حمله  انجام  از  قبل 

می شود.
امنیت ملی افزوده که این فرد از سوی حفیظ محمود، 
و  انتحاری  حمالت  سازماندهندگان  از  تن  یک 

انفجاری گروه طالبان برای انجام این حمله مأمور شده 
بود. او اعراف کرده که در چندین حمله تروریستی از 
ناوه  ولسوالی  مردمی  شورای  وکیل  یک  ترور  جمله، 
صافیان  ساحه  در  پولیس  ساتنمن  یک  ترور  هلمند، 
رنجر  موتر  یک  باالی  ماین گذاری  و  لشکرگاه  شهر 

پولیس دست داشته است.

ملی  همبستگی  برنامه  مسئول ساحوی  روز:  اطالعات 
وزارت احیا و انکشاف دهات در والیت بلخ می گوید 
که 35 پروژه انکشافی این برنامه با هزینه ی بیش از 65 
میلیون افغانی در ولسوالی دولت آباد بلخ تکمیل و به 

بهره  برداری سپرده شده است.

احیا  وزارت  ملی  همبستگی  برنامه  رسانه های  ریاست 
این  می گوید،  خرب نامه ای  نرش  با  دهات،  انکشاف  و 
ذخیره های  اجتامعی،  کز  مرا  اعامر  شامل  پروژه ها 
 272 ساخت  استنادی،  دیوار  صحی،  آشامیدنی  آب 
و  صحی  آشامیدنی  آب  چاه های  حفر  پلچک،  پایه 

احداث و جفل اندازی رسک ها می  باشند.
این پروژه ها حدود 11859  از مزايای  افزوده که  منبع 
پروژه ها  این  شده اند.  مستفید  روستا   29 در  خانواده 
طی یک سال اخیر تکمیل و مورد استفاده مردم قرار 

گرفته است.

جاسوسی می کردند.
ریاست صحت عامه بدخشان نیز تأیید کرده است که این 
مردان و زنان هیچ مدرکی در دست ندارد که نشان دهد 

آنان داکرت هستند. 
غالم سخی غفوری، فرمانده پولیس بدخشان گفته است، 
داکرت،  نام  زیر  افراد  این  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
گزارش  پاکستان  استخبارات  سازمان  به  را  اطالعاتی 
بازداشت  ملی  امنیت  مأموران  همکاری  با  که  می دادند 
سوی  از  همواره  پاکستان  استخبارات  سازمان  شده اند. 
مقام های افغانستان به حامیت از تروریستان متهم شده اند. 

فرمانده نیروهای ناتو: 
به طالبان اجازه نمی دهیم دوباره به قدرت برگردند

پنج جاسوس استخبارات پاکستان 
در بدخشان بازداشت شدند

سه تن به اتهام 
قتل زبیر خاکسار بازداشت شدند

دو فرمانده مهم طالبان 
در میدان وردک کشته شدند

حمله انتحاری بر فرماندهی پولیس هلمند 
خنثا شد

35 پروژه انکشافی در بلخ به بهره برداری رسید



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی، در چندین مصاحبه ی 
اخیر خود هشدار داده است که اگر مذاکرات صلح با پاکستان 
است  ممکن  نرسد،  نتیجه  به  آینده  ماه  چند  در  طالبان  و 
کشورش در سال 2016 سقوط کند. به گفته ی او، پس از 
باالترین  به  منجر  که  طالبان  گذشته ی  سال   یورش های 
تلفات غیرنظامیان و نیروهای امنیتی از سال 2001 تاکنون 

شد، افغانستان به سختی سر پا ایستاده است. 
 آیا غنی در یک مصاحبه ی تلویزیونی گفت: »اوضاع چه قدر 
بدتر از این خواهد شد؟ پاسخ بستگی به این دارد که ما تا چه 
میزان می توانیم روی همکاری های منطقه ای حساب کنیم، 
و میانجی گری ها و فشارهای بین المللی چه قدر می تواند برای 

ایجاد قواعد بازی میان کشورها اعمال شود«. 
دارد  این  به  بستگی  پاسخ  که  است  این  او  منظور  درواقع 
توقف  برای  را  پاکستان  تا چه حد  بین المللی  جامعه ی  که 

ستیزه جویی اش تحت فشار قرار می دهد. 
تقصیر  این  می گویند،  افغانستان  حکومت داری  منتقدان 
است.  فروپاشی  درحال  همسایه اش  که  نیست  پاکستان 
آن ها به نقاط ضعف فراوانی که در دولت افغانستان وجود 
ضعیف،  نهادهای  سیاسی،  اختالفات  می کنند:  اشاره  دارد، 

جنگ ساالران و فساد. 
این که  بر  مبنی  یافته اند،  بسیاری  شواهد  کارشناسان  اما 
ایاالت  را تسهیل می کرده است.  پاکستان حمالت طالبان 
متحده و چین، مدت هاست که از پاکستان می خواهند طالبان 
را برای مذاکرات صلح متقاعد کند، اما افغانستان معتقد است 
که اسالم آباد هیچ کاری برای مهار طالبان انجام نداده است 
و اگر دلیلی برای سهم گرفتن داشته باشد، امید به کسب نفوذ 

در هرگونه توافق نامه برای اشتراک قدرت است. 
این مسئله تنها مربوط به افغانستان نیست. پاکستان در تعداد 
دیگری از درگیری های خارجی نیز مداخله می کند. سرویس 
نیروهای  اداره کننده ی  مدت ها  کشور،  این  استخباراتی 
جهادی بین المللی بوده است که بسیاری از آن ها افراط گرایان 
سنی مذهب هستند. حتا حدس وگمان هایی وجود دارد که این 
کشور احتمااًل در ظهور دولت اسالمی نیز نقش داشته است. 
زمانی که  شد.  تشدید   2014 سال  در  طالبان  حمالت 
نیروهای ایاالت متحده و ناتو درحال کاهش عملیات های 
خود در افغانستان بودند و برای خروج از این کشور آمادگی 
رفتارهای  سال ها  از  پس  پاکستان،  همزمان،  می گرفتند. 
را  القاعده  و  تا جنگ جویان طالبان  دوپهلو، تصمیم گرفت 
از پناهگاه های شان در مناطق قبیله ای پاکستان در وزیرستان 

شمالی پاک سازی کند. 
 - بودند  دشوار  و  جدی  تالش هایی  قطعاً  حمالت  این 
مهمات  انبارهای  و  شکنجه  اتاق های  طالبان،  پایگاه های 
یکسان شدند  با خاک  بازارهای شهر  پاشیدند،  ازهم  آن ها 

و بیش از یک میلیون غیرنظامی آواره گشتند. 
به  بود و  از آن به شبه نظامیان رسیده  اما خبر حمله پیش 
گفته ی رؤسای قبایل و جنگ جویان طالبان، صدها تن فرار 
کرده بودند. بسیاری از آن ها به آن سوی مرز به افغانستان 
افغانستان  که  حساسی  لحظه ی  در  دقیقاً  بودند؛  گریخته 
مسئولیت امنیت خود را به دست می گرفت. در آن تابستان، 
نود جنگ جوی خارجی همراه با خانواده های شان به والیت 
پکتیکا رسیدند و این هشداری برای مقامات افغانستان بود. 

در  سیا  سازمان  رهاشده ی  پایگاه های  طالبان  جنگ جویان 
امتداد مرز والیت پکتیکا را اشغال کردند. یکی از وکیالن 
این منطقه گفته بود که آن ها از این مواضع برای طراحی 
استفاده  کابل  خود  تا  حتا  و  افغانستان  قلب  به  حمالتی 

می کنند. تعدادی از ویران کننده ترین حمالت انتحاری در این 
والیت، در ماه های پس از آن رخ داد. 

در همین حال، در پاکستان، شبکه ی حقانی که قوی ترین 
شاخه ی طالبان است، از وزیرستان شمالی به منطقه ی مجاور 
پناهگاهی  از  نیز  آن جا  در  گروه  این  شد.  منتقل  خرم  آن 
آمریکایی،  اهداف  علیه  را  و حمالتش  است  برخوردار  امن 

بین المللی و افغان اجرا می کند. 
پاکستان، افغانستان را به عنوان حیاط خلوت خود می بیند. این 
کشور که مصمم است  به رقیب بزرگش هند، اجازه ی نفوذ 
در افغانستان ندهد، و برای تضمین این که افغانستان هم چنان 
از  هوشیارانه  می ماند،  باقی  سنی  اسالم گرای  اردوگاه  یک 
طالبان استفاده می کند. این کشور بخشی از طالبان را که در 
جهت پیشبرد اهداف آن کار می کند تشویق کرده و دیگران 
به طور  می کند.  نمی دهند سرکوب  انجام  را  کار  این  که  را 
مشابه، همین رفتار در رابطه با جنگ جویان القاعده و دیگر 

جنگ جویان خارجی وجود دارد. 
سه  این که  است  ممکن  مسایل،  این  تمام  دانستن  با  حتا 
در  آزادانه  اصلی  خشونت گرای  جهادی  احزاب  زمام دار 

پاکستان زندگی می کنند، حیرت آور باشد. 
اولین آن ها سراج الدین حقانی، رهبر شبکه ی حقانی و دومین 
فرد تاثیرگذار طالبان است. او آزادانه در پاکستان سفر می کند 
و حتا از مقر استخباراتی پاکستان برای جنگ افغانستان در 

راولپندی بازدید کرده است. 
پس از او، رهبر جدید طالبان مال اخترمحمد منصور است 
که آشکارا جلسات نظامی و شورای رهبری را در نزدیکی 
شهر کویته ی پاکستان برگزار می کند. پس از به قدرت رسیدن 
در  را  خود  بزرگ ترین حمالت  طالبان  گذشته،  سال  در  او 
افغانستان انجام دادند، شهر شمالی قندوز را تسخیر کردند 
و در تالش برای به دست گرفتن کنترل والیت غنی از مواد 

مخدر هلمند هستند. 
درنهایت، رهبر القاعده، ایمن الظواهری است که پناهگاهی 
امن در پاکستان دراختیار دارد - براساس گزارشی اخیر، او 
در بخش جنوب غربی بلوچستان زندگی می کند. او تالش 
دارد تا کمپ هایی آموزشی در جنوب افغانستان دایر کند. در 
ماه اکتوبر، نیروهای عملیات ویژه ی ایاالت متحده پس از 
چندین روز درگیری و استفاده از حمالت هوایی، توانستند تا 
کمپ های این گروه را پاک سازی کنند. به گفته ی فرماندهان 
القاعده ی  مبارزه می کردند،  با آن ها  آمریکایی، گروهی که 
شبه قاره ی هند بودند -شعبه ی جدید که توسط الظواهری 
معرفی شد و مسئولیت قتل وبالگ نویسان و فعاالن را در 
برعهده  را  بنگالدش، و هم چنین حمالتی دیگر  و  کراچی 

گرفته است. 
پاکستان اتهام پناه دادن به طالبان و القاعده را انکار کرده و 
تروریسم  قربانی  نیز  این کشور، خود  بیان داشته است که 
است. اما بسیاری از تحلیل گران، با جزئیات توضیح داده اند 
که چه گونه ارتش پاکستان گروه های شبه نظامی اسالم گرا را 
به عنوان ابزار سرکوب جنبش های ملی، به ویژه درمیان اقلیت 

پشتون ها در داخل و خارج، پرورش داده است. 
بر  مبنی  باشند  گزارش هایی  اخبار،  نگران کننده ترین  شاید 

این که پاکستان در ظهور دولت اسالمی نقش داشته است. 
پیش از عملیات 2014 پاکستان در وزیرستان شمالی، صدها 
علیه  مبارزه  برای  را  قبیله ای  مناطق  خارجی  جنگ جوی 
افراد  بودند.  کرده  ترک  سوریه  در  اسد  بشار  رییس جمهور 
قبایل و اعضای طالبان در این منطقه گفته اند جنگ جویان 
آن جا  در  می کردند؛  پرواز  قطر  به  کویته،  به  سفر  از  پس 

به  از رسیدن  بعد  و  دریافت می کردند  پاسپورت های جدید 
ترکیه، به سوریه می رفتند. تعداد دیگری از آن ها نیز ازطریق 
مسیر زمینی، توسط قاچاق چیان از مسیر پاکستان، ایران و 

عراق به سوریه رفته بودند. 
در زمان مناسب به آن جا رسیدند، تهاجمات  مبارزان دقیقاً 
داعش به عراق افزایش یافتند و دولت اسالمی در تابستان 

سال 2014 ایجاد شد. 
شاید  و  قطر  با  پاکستان  باشند،  صحیح  روایت ها  این  اگر 
بین المللی  سنی  جهادی های  انتقال  برای  کشورها،  دیگر 
)شامل 300 پاکستانی( از مناطق قبیله ای پاکستان، جایی که 
آن ها دیگر موردنیاز نبودند، به میدان جنگ جدید در سوریه 
سیاست مداران  از  یکی  گفته ی  به  است.  کرده  همکاری 
پاکستانی که به شرط افشانشدن نامش از مسایل استخباراتی 
با من گفت وگو می کرد، این فقط مدرک دیگری برای اثبات 
دخالت محوری پاکستان در خلق و اداره ی گروه های جهادی 

ستیزه جو است.
این روند، برای بیش از 30 سال ادامه داشته است. در سال 
1990، من در سفری جاده ای با تعدادی از اویغورهای چینی 
جوان، مسلمانانی از منطقه ای ناآرام در شمال غربی چین، 
در مدارس  آموزش  ماه ها  به تازگی  آن ها  بودم.  همراه شده 
پاکستان را تمام کرده بودند. این آموزش شامل تاخت وتازی 
کوتاه به افغانستان، برای به دست آوردن درکی از میدان جنگ 
نیز می شد. آن ها درحال بازگشت به خانه بودند، درحالی که 
پاسپورت های پاکستانی به همراه داشتند – هدیه ای که اغلب 

به تمام کسانی که به جهاد بپیوندند اعطا می شود. 
سال ها بعد، درست پس از پیداشدن و کشته شدن اسامه بن 
الدن در پاکستان، من با یک فرمانده ی چریکی در مناطق 
موردمناقشه ی کشمیر مصاحبه کردم که پانزده سال را در 
ارتش پاکستان، در سفرهای آموزشی و کمک به شورشیان 

در بوسنی، چچن، کشمیر و افغانستان، سپری کرده بود. 
برخوردم که  به چندین روحانی جوان  در سال 2012، من 
از مدرسه ی حقانی در پاکستان فارغ التحصیل شده بودند و 
به روستاهای مادری خود در افغانستان بازمی گشتند. آن ها 
مبلغ قابل توجهی پول نقد همراه داشتند و برای راه اندازی 
مساجد، جذب نیرو و سازمان دهی گروهی وفادار به طالبان 

آماده بودند. 
من در سال 2013 از آن مدرسه دیدار کرده بودم. این مدرسه، 
مادر طالبان افغانستان بود و تعداد زیادی از رهبران جنبش در 
آن آموزش دیده بودند. این روحانیان، سرسختانه از طالبان 
یوسف  سید  می ماندند.  وفادار  آن  به  و  می کردند  حمایت 
واقعیت  یک  »این  گفت:  من  به  مدرسه،  شاه، سخن گوی 
سیاسی است و طالبان روزی قدرت را به دست می گیرند. 
ما کارشناسان طالبان هستیم«. او در ادامه گفت که اکثریت 

مردم افغانستان »هنوز از آن ها حمایت می کنند«. 
استخبارات  قدیمی  ساختمان  در  ایجادشده  مدرسه،  این 
در  قومی  اقلیت های  از  مردمی  آموزش  درحال  پاکستان، 
میان  از  خود  دایمی  مشتریان  با  همراه  افغانستان،  شمال 
پشتون ها است. هدف اصلی کنترل شمال افغانستان از طریق 
این فارغ التحصیالن جوان است. از آن جا، چشم انداز بعدی 
آسیای مرکزی و غرب چین خواهد بود. روحانیان پاکستان 
چینی  اویغورهای  رادیکال سازی  و  آموزش دادن  درحال  نیز 
و مردمی از آسیای مرکزی از جمهوری های شوروی سابق 

هستند. 
هرگز کسی پاکستان را برای این رفتارش بازخواست نکرده 

است. چرا پاکستان اکنون باید آن را کنار بگذارد؟ 
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13 روز از آغاز عملیات علیه طالبان در والیت بغالن می گذرد. اما هیچ 

پیرشفتی حاصل نشده. 13 روز جنگ در یک نقطه روایت خوبی برای 

افغانستان و حکومت وحدت ملی نیست. شاید اولین چیزی که در ذهن 

توانایی الزم  امنیتی  نیروهای  این است که  ایستای جامعه خطور کند، 

برای پیرشفت و شکست طالبان را ندارند. اما اگر به حافظه رجوع کنیم، 

می بینیم که ماه ها قبل وزیر رسحدات، اقوام و قبایل افغانستان در راس 

یک هیئت حکومتی به والیت بغالن رفت و چیزی به نام معاهده امضا 

با طالبان امضا شده  کرد. آن روزها گفته می شد که معاهده ی متذکره 

دو  این  در  نظامی  دولتی حق تحرک  نیروهای  معاهده،  و طبق همین 

ولسوالی را نداشتند. 

گرچه بعدها آقای گالب منگل اظهار داشت که این معاهده با طالبان 

در  معلوم می شود که  اما  امضا شده  ولسوالی  دو  این  با مردم  بلکه  نه، 

کفش حکومت درشت ریگ هایی وجود داشت. بغالن را دروازه ی شامل 

اسرتاتژیک ترین والیت  در حال حارض  بغالن  این حیث،  از  می نامند، 

کشور محسوب می شود. انتقال جنگ به شامل کشور، منی تواند پالن 

ناشده باشد. معلوم می شود که غیر از طالبان مسلح، بازیگران دیگری 

از  بازیگرانی که به مراتب خطرناک تر  هم در این سناریو شامل است. 

طالبان است. منی توان به رصاحت ادعا کرد که به طور مثال چه تعداد از 

مقامات حکومتی و در کدام سطح، اما درک این مسئله آن قدرها سخت 

نیست که طراحان اصلی تغییر جبهه در درون همین حکومت و در سطوح 

بسیار باالیی حکومت حضور و فعالیت دارند. 

و  نظامی  فعالیت  نوع  هر  انجام  از  امنیتی  نیروهای  دست  قبل  چندی 

به  و دهنه غوری کوتاه شد. طالبان  امنیتی در ولسوالی های دندغوری 

نیروهای  تقویت  به  از یک طرف  استفاده کردند.  این فرصت  از  خوبی 

خویش پرداختند و از طرف دیگر، موقعیت ها و موضع های جنگی خویش 

را طوری انتخاب و تنظیم کرده اند که نیروهای حکومتی در 13 روز جنگ 

علیه این نیروها، هیچ پیرشفتی حاصل نکرده اند. معلوم نیست نیروهای 

حکومتی چه وقت بر طالبان غلبه می کند، اما آن چه هویدا است، رنج انبوه 

در بغالن است که بغالنی ها با آواره شدن، فروریخنت خانه ها و تعطیل 

شدن زندگی های شان بدوش می کشند. شاید هم این نیروهای حکومتی 

باشند که در جنگ بغالن شکست می خورند.

پای  هنوزهم  شاید  قبایل  و  اقوام  رسحدات،  وزیر  منگل،  گالب  آقای 

هامن معاهده یا تفاهم نامه بایستد و به شدت از آن دفاع کند، حتا ممکن 

استدالل کند یا سند بیاورد که آن تفاهم نامه با طالبان نه، بلکه با مردم 

ولسوالی های دند غوری و دهنه غوری باشد. اما سوالی که مطرح است 

این است که چند ماه قبل، این دو ولسوالی امن بود، به حدی که هیئت 

دولت، بدون هیچ مزاحمتی به آن جا رفت، چند شب و روزی را سپری 

کرد، بعد از امضای تفاهم نامه به کابل برگشتند و هیچ اتفاقی برای شان 

نیافتاد. اما بعد چند ماه، طالبان در دند غوری به حدی قوی شده اند که 

حکومت در سیزده روز نتوانسته کنرتل این ولسوالی را به دست گیرد. حاال 

این جابه جایی رسیع چه طور ممکن است؟ 

جوابش در هامن بلوای امضای تفاهم نامه با طالبان است. طرح انتقال 

مرکز والیت از پلخمری به بغالن مرکزی، ترفندی دیگریست که حکایت 

از بازی کثیف حکومت افغانستان با امنیت و رسنوشت مردم، به خصوص 

شامل کشور دارد. اگر فرصتی که پس از امضای تفاهم نامه در بغالن 

برای طالبان ایجاد شد را با بلواهای دیگری که برای این والیت خلق 

شده، کنارهم قرار بدهیم، به جواب این سوال که چرا در 13 روز جنگ با 

طالبان هیچ پیرشفتی حاصل نشده؟ می رسیم. یعنی از اول بحث پیرشفت 

مردود بوده. فرستادن جرنال مراد به بغالن و خیلی زود فراخواندن آن به 

کابل، حدیث دیگری است که از رس و کولش شک می بارد. 

شاید تلخ باشد، اما جنجالی که میان ظاهر قدیر و حنیف امتر )مشاور 

امنیت ملی رییس جمهور( برپا شده بود، این روزها اتهام این که آقای امتر 

از شورشیان حامیت می کند را اثبات می کند. هامن گونه که دموکراسی 

نیمه بند افغانستان این روزها در تیررس نابودی قرار دارد، آینده هم روی 

میز است تا قامر زده شود. شاید همه دیده باشیم که آقای غنی چه قدر با 

ولع از فرصت ترانزیتی افغانستان در منطقه سخن می گفت، هامن گونه 

که ما مسیر خوبی برای ترانزیت گاز و نفت و فرآورده های تجاری هستیم، 

به صورت  هم  را  منطقه  به  تروریست  ترانزیت  فرصت  پیامنه  به هامن 

باالقوه داریم. هرچند از هیچ کدام از این فرصت ها استفاده ی نشده، اما 

از فرصت  این مسئله است که استفاده  رویدادهای جاری کشور، گواه 

برای ترانزیت تروریستان، در اولویت کاری متولیان امور قرار دارد. چرا؟ 

چون جنگ، مثل جنگ های قدیم نیست. بلکه جنگ در عرص حارض، 

یک تجارت است. سودی که در این تجارت وجود دارد، هنگف تر از بقیه 

راه های تجاری است. 

بغالن؛ 
میدان جنگ یا تجارت؟

نیویورک تایمز/ کارلوتا گال

ترجمه: معصومه عرفانی

نقش پاکستان 
در ظهور جهاد بین المللی

مراسم تشییع جنازه سید جواد حسینی 29 ساله که در جنوری گذشته قربانی حمله انتحاری طالبان شد
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گل مومنه دختری 15 ساله در ماه ششم سال 1393 از منطقه ی قلعه نو ناحیه 13 شهر کابل 

ناپدید می شود. او می گوید که یک زوج به اسم سید حسین و شیما او را به بهانه ی انجام 

کار )مهره دوزی( اختطاف کردند و پس از سه ونیم ماه لت و کوب و تجاوزجنسی، سرانجام 

موفق شده از دست آدم ربایان فرار کند. 

گل مومنه می گوید، در حالی که دالیل الزام، اسناد و شواهد کافی برای حکم جزای سنگین 

به مجرمان وجود داشت، اما محکمه ابتدائیه و سپس استیناف هر دو به نفع مجرمان فیصله 

کردند. او از نهادهای عدلی و قضایی کشور می خواهد تا در تصمیم خود تجدید نظر کرده و 

مجرمان را مطابق به احکام قانون مجازات کنند. 

روایت اختطاف 

بر اساس اسنادی که روزنامه اطالعات روز به آن دست یافته، گل مومنه فرزند محمد  انور به 

تاریخ 1393/6/27 از منطقه قلعه نو ناحیه 13 شهر کابل الدرک می گردد. 

بر اساس اظهارات گل مومنه، زنی به اسم »شیما« تکه ای بخمل را برای مهره دوزی به 

وی می دهد تا در بدل پول آن را مهره دوزی کند. پس از این که دوبار، گل مومنه این کار را 

انجام می دهد، »شیما« از او می خواهد که پس از این برای دریافت کار جدید و تحویل دهی 

کارهای قدیمی به خانه شان بیاید. بر اساس این توافق گل مومنه روزی در هماهنگی با 

خانم سید حسین می رود به منطقه قلعه نو و از آن جا با درخواست زن سید حسین سوار موتر 

از  تا  بلد شود.   را  آدرس خانه  و  برود  به خانه اش  تا  »سیدحسین«، شوهر شیما، می شود 

این پس خودش مسئولیت انتقال تکه را برای مهره دوزی از خانه »شیما« به عهده بگیرد. 

حسین  سید  موتر  سوار  گل مومنه  که  این  از  پس  پدرش،  و  مومنه  گل  ادعای  اساس  بر 

می شود، وی و همسرش به این دختر نوجوان نوشیدنی را می دهد که منجر به خواب طوالنی 

مدت گل مومنه می گردد. 

گل مومنه پس از تقریباً دو و سه روز به هوش می آید و متوجه می شود که در جای تنگ و 

تاریک در خانه ی سید حسین قرار دارد و بر او تجاوز جنسی نیز صورت گرفته است. 

او پس از به هوش آمدن تالش می کند که به خانه خود باز گردد، اما با مخالفت و مقاومت 

سید حسین و پدرش سید اسحق مواجه می شود. به نقل از گل مومنه، افراد متذکره وی را 

سخت مورد لت و کوب قرار می دهند و به مدت سه و نیم ماه سید اسحاق پدر سید حسین 

از طرف روز از گل مومنه نگهبانی می کند و نمی گذارد که او از خانه بیرون شود. هرازگاهی 

که گل مومنه اصرار و تالش بر رفتن می نمود، از سوی سید اسحاق مورد لت و کوب قرار 

می گرفت. 

در تمام این مدتی که گل مومنه در خانه سید حسین بوده، مورد لت و کوب و تجاوز جنسی 

نیز قرار گرفته است. گل مومنه در گفت وگو با اطالعات روز می گوید که سید حسین بارها بر 

او تجاوز کرده است و پدرش سید اسحق بارها او را لت و کوب کرده است. 

 اسنادی که اطالعات روز به آن ها دست یافته نشان می دهد که تمام موارد لت و کوب و 

اذاله بکارت دختر را ریاست خدمات طب عدلی، شفاخانه تمدن و شفاخانه جمهوریت، تایید 

کرده و دو همسر مجرم اصلی )سیدحسین(، نیز در اظهارات خود نزد هیئت تحقیق گفته اند 

که سیدحسین با گل مومنه هم بستر شده و شب ها به ترتیب با هریکی از آنان هم بستر شده 

است.  

سرانجام، گل مومنه موفق می شود پس از سه و نیم ماه بعد از آن که سید اسحق مریض و به 

شفاخانه انتقال می گردد، از خانه سید حسین فرار کند و به خانه خود باز گردد. 

مراجعه به پولیس

از آن که دخترش الدرک می شود، موضوع را به قوماندانی  انور پدر گل مومنه پس  محمد 

امنیه کابل  با جرایم جنایی قوماندانی  امنیه کابل اطالع می دهد. ریاست تحقیقات مبارزه 

به تاریخ 1393/7/1 به آمریت حوزه 13 پولیس راجع کرده و از آنان می خواهد برای ردیابی 

این دختر اقدام کنند. 

پس از سه و نیم ماه که گل مومنه موفق به فرار از خانه سید حسین می شود، موضوع را 

طی عریضه ی مطبوع رسمی به آمریت حوزه 13 اطالع می دهد و خواهان رسیدگی پولیس 

به این مسئله می شود. 

پس از این پولیس در همکاری با گل مومنه خانه سیدحسین را شناسایی و او و خانمش شیما 

نام و سیداسحق پدرش را گرفتار نموده و پرونده ی آنان را به تاریخ 1393/10/22 به ریاست 

تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل می فرستد. 

این پرونده پس از طی مراحل اداری و تحقیق در سارنوالی منع خشونت علیه زنان، به اداره 

دعوای  اقامه  و  تحقیق  خارجی  و  داخلی  امنیت  سارنوالی  می گردد.  احاله  ملی  امنیت   40

می نماید، وسپس دوسیه را به محکمه می فرستد.  

حکم محکمه

 دیوان جزایی حوزه سوم محکمه ابتداییه شهر کابل، در جلسه قضایی مورخ 1394/7/13 

به عنوان  که حبس گذشته ی سید حسین،  چنین حکم می کند  فیصله شماره 325 خویش 

مجرم اصلی این پرونده، برای او کافی است و شیما و سید اسحاق از طرف محکمه برائت 

حاصل می کنند. 

حکم دیوان جزایی حوزه سوم محکمه ابتدائیه صرفاً بر اساس لت و کوب گل مومنه توسط 

سید حسین، صادر شده و در این حکم اختطاف و تجاوز جنسی بر گل مومنه نادیده گرفته 

شده است. 

محکمه  به  پرونده  نمی پذیرد،  را  ابتداییه  محکمه  مومنه حکم  گل  خانواده  این که  از  پس 

استیناف کابل راجع می شود. 

دیوان جزایی محکمه استیناف کابل چهار جلسه مقدماتی را با طرفین قضیه برگزار می نماید، 

اما در هیچ یک از این جلسات، متهمین، شاهدان و مال امامی که نکاح خط عرفی جعلی 

را نوشته، حضور نمی یابند.  

شاهدان  حضور  بدون  کابل  والیت  استیناف  محکمه  جزایی  دیوان  ریاست  سرانجام، 

 1394/10/22 منعقده  قضایی  جلسه  در  کرده  ترتیب  را  عرفی  خط  نکاح  که  شخصی  و 

از تاریخ  ابتداییه را تایید می کند و توقیف متهم را  حکم دیوان جزایی حوزه سوم محکمه 

1393/10/22 تا 1394/7/13 کافی می داند.

تناقض اسناد و شواهد و نکاح نامه ی جعلی

اسناد و مدارکی که در روند تشکیل این پرونده، ساخته شده اند، دچار تناقض شدید می باشند. 

به نظر می رسد در حکم محکمه، این تناقضات نادیده گرفته شده و حکم به گونه ی یک 

جانبه و غیرمنصفانه صادر شده است. 

بر اساس اسناد موجود، گل مومنه به تاریخ 1393/6/27 الدرک می شود و پدرش بالفاصله 

موضوع را به قوماندانی امنیه کابل اطالع می دهد، در حالی که متهم پرونده مدعی می شود 

که متضرر را به دلیل نداشتن سرپرست بنا به خواست خودش به عقد خود درآورده است. 

هم چنین، در نکاح نامه ای عرفی ای که توسط متهم قضیه ساخته شده، اسم دختر گل مومنه 

نیست و نکاح خط مذکور به اسم فرشته نوشته شده است. از سوی دیگر، گل مومنه هنوز 

به سن قانونی ازدواج نرسیده )15 ساله می باشد( و این مسئله خود نیز به لحاظ قانونی جرم 

محسوب می شود.

نقیض  و  به گونه ی ضد  نیز  نکاح خط  اظهارات شاهدان  نشان می دهند که  اسناد موجود 

می باشند. به گونه ی مثال متهم پرونده )سید حسین( گفته که موقع نکاح تنها بوده و نکاح 

خط در مسجدی در خوشحال خان نوشته شده است. درحالی که یکی از شاهدان به اسم 

سیدحامد گفته است که نکاح در خانه متهم صورت گرفته است. 

از طرف دیگر پرتوکول قضایی نشان می دهد که شاهدان و مال امام که نکاح خط را نوشته 

است، حضور شان در محکمه الزامی بوده و باید حاضر می گردید. اما متهم )سید حسین( 

هیچ یکی از شاهدان و مال امام مسجد را نتوانسته است در چهار قرار قضایی پیهم حاضر 

کند. 

درحالی که نکاح نامه به اسم فرشته است و مدعی ادعا دارد که بر او تجاوز شده است و خانم 

اعترافات خود تصدیق کرده  را در  نیز هم بستر شدن گل مومنه و سیدحسین  سید حسین 

نادیده  او  بر  بر تجاوز جنسی  ابتداییه و استیناف ادعای گل مومنه را مبنی  است، محاکم 

گرفته و بر این جرم هیچ فیصله ی صورت نگرفته است. 

تناقض حکم محکمه با مواد قانون

با وجودی که شواهد و مدارک کافی مبنی بر اختطاف، لت و کوب و تجاوز بر گل مومنه 

توسط سیدحسین و خانواده اش، محکمه ابتدائیه حکم خود را صرفاً بر اساس لت وکوب این 

دختر صادر کرده و دو مورد، تجاوز و اختطاف را نادیده گرفته است. 

در بند 1 ماده 6 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان آمده است: »شخصی که دیگری 

را با تهدید یا استعمال قوه یا انواع دیگر ارعاب و یا با استفاده از مواد مسموم کننده اختطاف 

نماید، به حبس طویلی که از دوازده سال کم تر نباشد، محکوم می گردد.« 

در مورد تجاوز جنسی نیز حکم قانون جزای سنگینی در نظر گرفته است. براساس بند 2 ماده 

17 قانون منع خشونت علیه زنان »شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نابالغ گردد، با 

درنظر داشت حکم مندرج ماده 426 قانون جزا به حداکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی 

علیها به اعدام محکوم می گردد.« 

تطابق اسناد موجود با مواد قانون و هم چنین حکم محکمه نشان می دهند که محکمه نه 

محتوای اسناد را بررسی کرده و نه هم احکام قانون را در نظرگرفته است. 

این که چه عواملی در این زمینه نقش داشته تا این پرونده به گونه ی یک جانبه بررسی شود 

و حکم در مورد آن صادر شود تاکنون روشن نیست. اما به اساس ادعای پدر گل مومنه، 

تعدادی از افراد زورمند به شمول وکالی پارلمان از جمله کبرا مصطفوی بارها با زبان تهدید 

از وی خواسته است تا دست از ادامه ی این دعوا بردارد. به گفته ی نام برده، حتا این وکیل 

پارلمان در حضور مسئوالن عدلی و قضایی وی را تهدید به مرگ نموده است.

با وجود تالش های مکرر روزنامه اطالعات روز، هیچ کسی از محکمه ابتداییه حوزه سوم و 

محکمه استیناف کابل حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نشد. هم چنان تالش های ما برای 

برقراری ارتباط با متهمین این پرونده به منظور کسب اظهار نظر آن ها نتیجه نداد. 

اکنون گل مومنه که در شرایط وخیم روانی قرار دارد، از اداره عالی لوی سارنوالی و دادگاه 

عالی کشور خواهان بررسی مجدد و عادالنه پرونده اش می باشد. به گفته ی پدر گل مومنه، 

اگر صدای آن ها از سوی ارگان های عدلی و قضایی ناشنیده باقی بماند، وی خود و دخترش 

را در پیش دادگاه عالی آتش خواهد زد. 

4

قدرت احمدی

قربانی تجاوز 
به دنبال عدالت در محاکم کابل 



5

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120شش ماهه

200$ USD یک ساله یک ساله

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

3000 افغانی Months 20006 افغانی
5000 افغانی 4000Annual افغانی

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

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

                                     jawad.najee@gmail.com                                          سردبیر: جواد ناجی
دبیر خبر: عصمت اهلل سروش 

گزارشگر: نازنین شفایی، راحله رسیل
ویراستار: الیاس نو اندیش
صفحه آرا: هادی دریابی

بازاریاب: محمد حسین جویا    0767152062
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل

آدرس: کابل، کارته سه، سرک شورا 
شماره تماس:0789645160

مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322














دو شنبه |  19 دلو، 1394 | سال پنجم | شماره 1006

اهانت آمیز  مخمصه های  و  رسیدند  نشر  به  گذشته  هفته   جهانی  دیده بان های  گزارش  سه 

افغانستان در سال 2015 را برجسته کردند. یافته های آن ها افزایش فساد و نقض حقوق بشر 

و ناکامی مداوم در استقرار آزادی سیاسی و مدنی را نشان می دهد. شاخص ساالنه سازمان 

شفافیت بین المللی در میان 168 کشور، افغانستان را در رده 166 قرار داد. »گزارش جهانی 

ناکامی در  2015« که توسط دیده بان حقوق بشر نشر شد، این کشور جنگ زده را به خاطر 

مبارزه موثر علیه سوء استفاده ها در حوزه های کلیدی مورد انتقاد قرار داد. گزارش ساالنه »خانه 

آزادی« افغانستان در جمله کشورهایی قرار داد که »آزاد نیستند«.

حامیان  و  افغانستان  حکومت  برای  هشداری  باید  یافته ها  این  است  درست  که  حالی  در 

باید  گزارش های ساالنه جهانی  این گونه  در  نمره گذاری  و  رده بندی  از  باشد،  آن  بین المللی 

مفهومی ساخته شود. در مورد افغانستان، این ارزیابی صرف نشانه هایی از مشکالت اساسی تر 

را توصیف می کند. جنگ های جاری که تمدید و در سال 2015 خونین تر شد، به شدت در 

وضع تیره و تار حقوق بشر و هم چنین محدود شدن آزادی های مدنی و سیاسی در مناطق ناآرام 

کمک کرده است. 

جامعه جهانی

عامل دیگری که اغلب در چنین گزارش ها از قلم انداخته شده است، دست سنگین جامعه 

جهانی، به ویژه ایاالت متحده، در شکل دهی رویدادها در افغانستان از سال 2001 بدین سو 

است. مهم تر از همه، فساد، نقض دوامدار حقوق و آزادی های مدنی محدود، نشانه هایی از 

ضعف در استقرار حاکمیت قانون هستند.

نهادها  به عنوان سیستمی تعریف شده است که حکومت ها،  حاکمیت قانون به صورت کلی 

و افراد را در برابر قوانین و مقرارت پاسخ گو ساخته و مطیع آن می سازد و از اقدام خودسرانه 

جلوگیری می کند. این قوانین و مقررات باید به طور مساویانه و بدون طرفداری از افراد، گروه ها 

یا صاحبان قدرت اعمال شود. فرهنگ سیاسی و اجتماعی افغانستان عمیقاً در مفهوم عدالت 

ریشه داشت. در واقع، مفهوم »حاکم عادل« سنگ بنای نظریه های اسالمی حکومت داری 

است و مسلماً مهم ترین عامل مشروعیت دولت است. در فرهنگ سیاسی جدید، زندگی باالتر 

از قانون به یکی از امتیازات بارز نخبگان با نفوذ تبدیل شده است. 

نباید عمق و گستردگی خسارتی را که سه دهه جنگ و بی قانونی در افغانستان باعث شده است، 

بر آن افزود، رفتار غیرمسئوالنه جامعه جهانی و رهبری سیاسی  دست کم گرفت. آن چه که 

افغانستان از سال 2001 بدین سو است که فرصت استقرار حکومت داری خوب و حاکمیت 

قانون در این کشور را هدر داد.

ثبات به قیمت تمام چیزها

از  تعدادی  و  آمدند  افغانستان  به   2001 سال  در  ائتالفش  شریکان  و  متحده  ایاالت 

ناخوش آیندترین چهره ها را از میان رهبران و فرماندهان پیشین مجاهدین به عنوان متحدان 

شان دست چین کردند. سیاست جامعه جهانی در قبال افغانستان براساس حفظ ثبات به قیمت 

تمام چیزها بنا شده بود. حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و عدالت موضوعات ثانوی و 

تزئین اسناد رسمی و سخنرانی ها بودند. با آغاز سرازیر شدن کمک های خارجی، بسیاری از 

قراردادهای ساخت و ساز زیربناها، تدارکات نظامی، سوخت و امنیت به همان شخصیت های 

مشکوکی اهدا شدند که به لطف حمایت امریکا به نخبگان سیاسی جدید تبدیل شده بودند. 

انحصار  از تجارت غیرقانونی،  افغانش، چشم پوشی  به متحدان  امریکا  مهربانی و سخاوت 

از  فیصدی  حتا  و  کالن  قراردادهای  در  دالری  میلیون  کمیشن های  زمین،  غصب  بازارها، 

تجارت پرسود مواد مخدر را شامل بود. نفوذ سیاسی همراه با میلیون ها دالری که این نخبگان 

جدید افغانستان در حساب بانکی های خود داشتند، آن ها را قادر ساخت تا فرمان جابه جایی 

خویشاوندان و دوستان شان در موقف های کلیدی در تمام نهادهای دولتی صادر کنند. به 

عبارت دیگر، کمک های خارجی به افغانستان تمام ساختارها و ابزارهای قانونی ای را که در 

یک سیستم دموکراتیک به آن ها نیاز است، داد؛ اما از فرایندهای استقرار و نظارت چشم پوشی 

شد. فقدان اراده ی سیاسی برای محدود کردن فساد، هم در حکومت رییس جمهور کرزی و 

هم در کشورهای کمک کننده، نه تنها مانع استقرار رفتار قانونی در سکتور دولتی شد، بلکه در 

شگوفایی اقتصاد واقعی داخلی نیز اختالل ایجاد کرد.

پول مالیه دهندگان آمریکایی

نبود نظارت و مسئولیت پذیری در سکتور امنیت افغانستان، چه به صورت عمدی یا به اشکال 

ایاالت  به صورت مطلق ضایع شود.  امریکایی  مالیه دهندگان  پول  باعث شده است  دیگر، 

متحده میلیاردها دالر را در زمینه ی ایجاد و حفظ نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان 

کمک کرده است.  با این حال، مقیاس تکان دهنده ی پرسونل ارواح، هزینه سوخت و مهمات 

گم شده کامالً به حال خودش واگذار شده است. واشنگتن، همزمان با تصمیم پایان دادن 

به جنگ امریکا در افغانستان، تصمیم گرفت تا به منظور پر کردن خالها در نیروهای در حال 

رشد ملی امنیتی و دفاعی افغانستان، نیروهای ملیشه ای محلی ایجاد کند. همانند قراردادهای 

سودآور مراحل اولیه جنگ، بودجه نیروهای ملیشه، )تحت نام پولیس محلی افغانستان( به 

جیب های همان افراد با نفوذ سرازیر شد و به آن ها بیشتر انگیزه داد تا باالتر از قانون رفتار کنند.

 رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، بیش از یک سال پیش عنان 

قدرت را به دست گرفتند و به افغان ها و کمک کنندگان بین المللی اطمینان دادند که اراده ی 

استقرار حاکمیت قانون و حکومت داری خوب را دارند. غنی در ادامه ادعا کرد که برنامه های 

ویژه ای برای رسیدن به این اهداف کالن دارد. ایجاد کمیسیون تدارکات ملی برای بازبینی 

قراردادهای کالن حکومتی، بازگشایی پرونده درهم و برهم کابل بانک، اخراج یک تعداد از 

مقام های بلندپایه والیات که به ظن فاسد بودن و بی کفایتی آن ها می رفت و بهبود ارتباطات با 

مقام های والیات از جمله نخستین تالش های غنی بودند. رییس جمهور افغانستان به تازگی 

اختیارات  و فرایند تفویض  ارتقا داد  را  امور والیات  والیان در  نظارتی  و  نقش تصمیم گیری 

بودجه ای را آغاز کرد. به دنبال آن، او به والیانش مسئولیت بیشتری در محدود کردن فساد 

محلی داد.

در جریان سال گذشته، پیشرفت هایی در راستای استقرار روندهای موثر به دست آمده است، 

اما اقدام جدی علیه عوامل کالن فساد روی دست گرفته نشده است. استقرار حاکمیت قانون 

نیازمند آنست تا با نخبگان سیاسی و شبکه های حمایتی آن ها که به خوبی جاافتاده اند مبارزه 

شود. این وظیفه، به نوبت خود، نیازمند یک همکاری کامل، صادقانه و دوامدار بین حکومت 

افغانستان و حامیان بین المللی اش است.

منبع: الجزیره/هلینا ملکیار
ترجمه: حمید مهدوی

حاکمیت قانون به صورت کلی به عنوان سیستمی 
تعریف شده است که حکومت ها، نهادها و افراد 

را در برابر قوانین و مقرارت پاسخ گو ساخته و 
مطیع آن می سازد و از اقدام خودرسانه جلوگیری 
می کند. این قوانین و مقررات باید به طور مساویانه 

و بدون طرفداری از افراد، گروه ها یا صاحبان 
قدرت اعامل شود. فرهنگ سیاسی و اجتامعی 

افغانستان عمیقاً در مفهوم عدالت ریشه داشت. در 
واقع، مفهوم »حاکم عادل« سنگ بنای نظریه های 

اسالمی حکومت داری است و مسلامً مهم ترین 
عامل مرشوعیت دولت است. در فرهنگ سیاسی 
جدید، زندگی باالتر از قانون به یکی از امتیازات 

بارز نخبگان با نفوذ تبدیل شده است. 

آن چه را که 
شاخص های فساد 

در مورد افغانستان به ما نمی گوید



اطالعات روز: کره شاملی یک شنبه، 7 فربوری، 
پی  در  که  کرد  آزمایش  برد  دور  موشک  یک 
امنیت  شورای  بُرد  دور  موشک  این  آزمایش 
سازمان ملل متحد اعالم کرد نشست اضطراری 

برگزار می کند.
به نقل از رادیو زمانه و به گزارش رویرتز، آزمایش 
مبب  آزمایش  از  پس  هفته  چند  موشک  این 
گرفته  صورت  کشور  این  سوی  از  هیدروجنی 

است.
را  شاملی  کره  اخیر  اقدام  کشورها  بسیاری 
تحریم های  به  نسبت  بی اعتنایی  و  رسپیچی 

سازمان ملل عنوان کرده اند.
از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل اعالم 
کرده که در این رابطه نشستی اضطراری و فوری 

را همین امروز )7 فربوری( برگزار خواهد کرد.
این  که  کرده  اعالم  یانگ  پیونگ  حال  این  با 
و  سئول  اما  است،  بوده  ماهواره  حامل  موشک 
پوششی  را  شاملی  کره  اخیر  اقدام  واشنگنت 
قاره پیام  بالستیک  موشک های  آزمایش  برای 

می دانند.
پارک گئون های، رییس جمهوری کره جنوبی 
شیوه  شاملی  »کره  کرد:  اعالم  واکنشی  در 
گرفته  پیش  تحملی  غیرقابل  و  تحریک آمیز 
است. این کشور متام هشدارهای جامعه جهانی 
را نادیده گرفته و با پرتاب یک موشک دور بُرد 
پس از انجام آزمایش های مکرر هسته ای، جهان 

را تهدید می کند.«

سامانه  استقرار  خواستار  جنوبی  کره  هم چنین 
این  مرز  در  امریکا  سوی  از  پیرشفته  موشکی 
شنبه  روز  است.  شده  شاملی  کره  با  کشور 
کره  نظامیان  همراه  به  امریکا  نظامی  مقامات 
جنوبی در منطقه مرزی این کشور با کره شاملی 
حارض شدند تا اتحاد خود را به منایش بگذارند.
نیز  این، وزارت خارجه چین و جاپان  بر  عالوه 
آزمایش موشکی کره شاملی را محکوم کردند 
و هدف این آزمایش را در راستای افزایش تنش 

در شبه جزیره کره دانستند.
تا  از سوی کره شاملی  برد  پرتاب موشک دور 
رییس  که  است  شده  برانگیز  جنجال  حدی 
ضمن  نیز  اوالند،  فرانسوا  فرانسه،  جمهوری 
بیانیه ای  در  اقدام  این  خواندن  تحریک آمیز 
خواستار »واکنش رسیع و شدید« جامعه جهانی 

نسبت به کره شاملی شد.
موشک  پرتاب  به  کره  دو  شهروندان  واکنش 

پیونگ یانگ
از  یک شنبه  روز  شاملی  کره  دولتی  تلویزیون 
از  پس  کشور  این  مردم  خوشحالی  و  استقبال 

پرتاب موشک »ماهواره بر« خرب داد.
پخش  با  شبکه  این  نیوز،  یورو  گزارش  به 
پیونگ  آهن  راه  مرکزی  ایستگاه  از  تصاویری 
پخش  هنگام  که  داد  نشان  را  عابرانی  یانگ، 
اخبار مربوط به پرتاب در مقابل صفحه منایش 
با  را  خرب  و  کرده اند  تجمع  آهن  راه  بزرگ 

خوشحالی دنبال می کنند.

می گوید:  یانگ  پیونگ  شهروندان  از  یکی 
بگویم.  چه  منی دانم  که  خوشحامل  »آن قدر 
وقتی خرب پرتاب موفقیت آمیز موشک ماهواره 
کشور  چه  کردم  احساس  واقعاً  شنیدم  را  بر 

قدرمتندی داریم.«
دانشجوی  این که  »از  می گوید:  دیگر  فرد 
چنان  فناوری  و  علم  در  که  هستم  دانشگاهی 
پیرشفته است که با دانش متعلق به خود ماهواره 
تالش  با  من  می بامل.  خودم  به  می کند  پرتاب 
بیشرتی درس خواهم خواند تا بتوانم سهمی در 

پیرشفت و توسعه فناوری کشورم داشته باشم.«
از  موشک  پرتاب  جنوبی  کره  مردم  مقابل  در 
دنبال  نگرانی  با  را  خود  شاملی  همسایه  سوی 

کردند.
بر  تأکید  ضمن  سئول  شهروندان  از  یکی 
این  به  جهانی  جامعه  شدید  واکنش  لزوم 
جامعه  و  جنوبی  کره  نظرم  »به  می گوید:  اقدام 
دیگر  شاملی  کره  تا  شوند  متحد  باید  جهانی 
یا  هسته ای  آزمایش  قبیل  از  کارهایی  نتواند 
باید  می کنم  فکر  دهد.  انجام  موشک  پرتاب 
تحریم های  شوند،  وضع  بیشرتی  تحریم های 

شدید و مؤثر.«
و  توسعه  به  را  شاملی  کره  جهانی،  جامعه 
پوشش  در  پیام  قاره  موشک های  آزمایش 
برنامه ماهواره ای خود متهم می کند، اما پیونگ 
یانگ می گوید هدف از این پرتاب تنها توسعه 

توامنندی های علمی است.

بگو مگو از

بامیان؛ زندان بدون زندانبان

مسیر  بودن  ناامن  به  اعرتاض  در  بامیانی  هزاران  امروز 

از  تعداد  تازگی ها  به  کردند.  تظاهرات  بامیان-کابل 

مسلح  دزدان  توسط  غوربند  دره  در  بامیانی  مسافرین 

خانواده های  از  آن ها  رهایی  بدل  در  و  شده اند  اختطاف 

گروگان ها پول خواسته شده است. اختطاف شدن بامیانی ها٬ قتل و شکنجه بامیانی ها 

در راه های منتهی به بامیان خرب تازه ای نیست. بارها شاهد مثله شدن و رسهای بریده 

بامیانی ها در مسیر غوربند و جلریز بوده ایم.

بامیان و هزارجات در کل در محارصه کوه ها قراردارد. با این که دالیل اقتصادی و انسانی 

جدی وجود دارد اما هیج یکی از حکومت های کابل نشین تاهنوز نخواسته اند محارصه 

خشن جغرافیایی این مناطق را بشکند. هزاره جات نه به سوی غرب کشور راه دارد٬ نه به 

شامل و نه به جنوب. تنها راه که از استندارد کافی برخوردار هم نیست٬ راه رشقی و نیمه 

کاره کابل تا بامیان است. اما در این مسیر همواره خون هزاره جاری است و حکومت در 

برابر تامین امنیت این مسیر مسئولیت منی گیرد و به بامیانی ها نیز اجازه منی دهد تا خود 

از این مسیر مراقبت کنند.

رسک گردن دیوال که کابل را از مسیر هزارجات به غرب کشور وصل می  کند، تقریبًا 

نصف راهی است که کابل از مسیر قندهار به حوزه غرب بهم می  رسد. این رسک برای 

اولین بار توسط داوودخان یعنی چهل سال قبل طرح و برنامه ریزی شد. در سال های بعد 

از طالبان حامد کرزی و هم چنین رییس جمهور غنی بارها از اعامر این راه سخن گفتند 

اما هیج یکی از این وعده ها تاهنوز جامه عمل نپوشیده است.

طرح دیگر که وزارت فواید عامه از چند سال بدین سو روی آن کار می  کند٬ رسک شامل-

جنوب از مسیر هزارجات )سمنگان-بامیان-دایکندی-ارزگان( است. وعده و نویدهای از 

طرف وزارت فواید عامه وجود داشت که یک بخش از این رسک از یکاولنگ تا دره صوف 

به زودی به قرارداد سپرده خواهد شد. اما روز پنج شنبه گذشته طرح این پروژه از سوی 

کمیته تدارکات ملی که شخص رییس جمهور ان را رهربی می  کند، رد گردید. استاد 

رسوردانش به عنوان مناینده هزارجات در این کمیته عضویت دارد و اما این که وی در 

این جلسه چه گفته است و برای این رسک چه کرده است و یا اصاًل چرا سکوت کرده 

است٬ ما خرب نداریم و به ادامه اطالعیه ارگ نیز کدام سخنی نگفته است.

از هزارجات و در مرکزیت آن بامیان٬ به عنوان »جزیره امن« افغانستان یاد می  شود. 

اما این جزیره امن کوهستانی شبیه یک زندان در محارصه قرار دارد؛ محارصه کوه ها٬  

محارصه فقر٬ محارصه تعصب ها و تبعیض ها٬ محارصه آدم های که تشنه بخون هزاره 

اند٬ محارصه منایندگان سیاسی که شایستگی و توانایی منایندگی از هزارجات را ندارند. 

بامیان یک زندان متام عیار است؛ یک زندان طبیعی٬ یک زندان تاریخی و یک زندان 

که همه کس برایش زندانبانی می  کند و اما در عین حال هیچ کسی عهده دار این زندان 

و زندانبان نیست.

مسئولین ارشد دولتی!

وزارت  رتبه ی  پایین  کارمند  یک  به صفت  من  که  آن چه 

زراعت با آن روزانه مواجه هستم، با شام رشیک می  سازم.

روزانه حداقل چهار الی پنج تن که آن ها را منی شناسم، به 

منظور کاریابی نزد من مراجعه می کنند در حالی که فارغین 

پوهنتون هستند ولی با گلوهای بغض آلود می گویند که حارض اند به صفت چوکی دار یا 

صفاکار، کار کنند. این جمله ی شان مثل خنجری زهرآگینی است که از بعضی های شان 

می شنوم. روزانه خون دل می خورم و آرام آرام گریه می کنم.

آیا این جوانان به امید همین روز  آیا این جوانان به امید همین روز تحصیل کردند؟ 

سخنان خوب و اخطارهای استادان پوهنتون های دولتی را شنیدند؟ آیا این جوانان به 

امید همین روز بی خوابی کشیدند و درس خواندند؟ آیا این جوانان به امید همین روز 

حداقل چهار سال شان را به مشکل سپری کردند؟ و ده ها آیای دیگر...

ما می گوییم که فساد، جرایم و پیوسنت به مخالفین دولت رو به افزایش است. یکی از 

علت های آن همین موضوع است. ما منی توانیم به جوانان تحصیل کرده ی خود زمینه ی 

کار را فراهم مناییم، پس از جوانانی که تحصیل نکرده اند، چه گونه استحصال وظیفه 

خواهیم کرد؟ رسنوشت این جوانان به کجاها خواهد کشید؟ چرا شکایت می کنیم که 

جوانان منحرف می شوند و دست به اعامل خالف می زنند؟ اگر شام باشید چه خواهید 

کرد؟ طفل مریض، پدر ضعیف و مادر مریض تان را مجسم کنید که چشم امید شان به 

شامست ولی شام اصاًل کاری از دست تان بر منی آید. آیا روانی نخواهید شد؟

امروز به منظور همکاری با یک تن از مراجعین به کسی زنگ زدم و او گفت که این 

شخص مشکل روانی دارد و چندین بار شارت لیست اش کرده است.

از پوهنتون فارغ شده باشد و کسی برای کار  اگر هر کسی باشد و چندین سال قبل 

جذب اش نکند، دیوانه و روانی خواهد شد. من اصاًل منی دانم که راه حل چیست ولی 

می توانم که راه حل های ذیل را پیشنهاد کنم:

1. تقاعد کسی متدید نشود، حتا اگر عقل و ذهن اش به حد لقامن حکیم باشد. در 

عوض افراد جدید جذب شوند.

2. برای بست های پایین دولتی، تجربه اصاًل مد نظر گرفته نشود. کسی که تازه فارغ 

می شود از کجا تجربه داشته باشد؟

بودجه ی هامن  در  وزارت ها  انرتنشپ در متامی  یا  کارآموزی  افزایش  3. زمینه های 

وزارت به شکل اجباری گنجانیده شود. این کار حداقل سه فایده دارد: یکی کسب تجربه 

به کارآموز، دوم درآمد برای کارآموز و سوم آماده ساخنت کارآموز به خاطر گرفنت وظیفه.

4. پروسه تقرری دولتی کوتاه تر شود. ماه ها را در برمی گیرد تا کسی جذب یکی از 

ادارات دولتی شود.

کار  این  یابند.  افزایش  برابر  چند  دولتی  شبانه  پوهنتون های  آموزشی  5. زمینه های 

حداقل چند فایده دارد: اول این که زمینه ی تحصیل به جوانان تازه فارغ مساعد خواهد 

شد که خود فارغین جدید را تا چند سالی مرصوف خواهد کرد، دوم استادان بیشرت جذب 

خواهند شد که خود زمینه ی کاری است و سوم کسانی که موتر های شهری دارند در حمل 

و نقل محصلین بیشرت مرصوف خواهند شد.

لطفًا به این معضل بزرگ رسیدگی کنید. شام مسئولیت دنیوی و اخروی دارید.

Jalil Benish

Naim Atarud   
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اطالعات روز: گزارش ها می رساند که در حال حارض 
موجود  آملان  در  پناهندگی  برای  تقاضا  هزار   770
است که تاهنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند. ادارات 
بلندپروازانه  برنامه  حاال  آملان  مهاجرت  به  مربوط 

دارند تا کار بررسی آن ها رسیع تر انجام شود.
آملان  وارد  که  پناه جویی  هر  وله،  دویچه  از  نقل  به 
بدهد،  پناهندگی  کتبی  تقاضای  یک  باید  می شود 
برای  یا  و  ندارند  را  توانایی آن  پناه جویان  گاهی  اما 
انتظار  طوالنی  مدت  شان  تقاضاهای  تصمیم گیری 
در  مهاجر  هزار  صدها  حاال  دلیل  این  به  می کشند. 
بحران  ترتیب  این  به  می برند.  رس  به  انتظار  حالت 
مهاجرت به یک مشکل بروکراتیک نیز تبدیل شده 

است.
در  فدرال  آملان  اداره  آمر  وایزه،  یورگن  فرانک 
در  که  می زند  تخمین  پناهندگان  و  مهاجرین  امور 
برای  ناشده  بررسی  تقاضای  هزار   770 حارض  حال 

پناهندگی روی میز است.
پناه جویان  شان  هزار   370 تقاضاها،  این  میان  در 
هستند که در مورد شان تا هنوز تصمیم گرفته نشده 
میان 300 هزار و 400  وایزه گامن می برد که  است. 
تا هنوز راجسرت  پناه جوی دیگر هم هستند که  هزار 

نشده اند.
فقط  را  دوم  گروه  این  دقیق  میزان  که  می افزاید  او 

بار  از آن ها چندین  بعضی  می توان تخمین زد. زیرا 
راجسرت شده اند، شامری هم دیگر در کشور نیستند 
و نیز شامری دیگر شاید اصالً هویت شان مشخص 
نشده است. آمر اداره آملان فدرال در امور مهاجران 
»غیر  این وضعیت  به  که  می کند  تاکید  پناهندگان  و 

قابل قبول« باید حاال خامته داد.
از سویی هم، تا نیمه ی سال جاری قرار است پرسونل 
پناهندگان  و  پناه جویان  امور  در  فدرال  آملان  اداره 
دو برابر افزایش یابد. در پایان سال 2015، این اداره 
است  قرار  نیمه سال 2016  تا  داشت.  کارمند   3500
به این شامر 1000  به 6300 تن برسد که  این شامر 
با  افزوده می شوند.  ادارات دیگر  از  امدادی  کارمند 
افزایش شامر کارمندان در بخش تصمیم گیری، قرار 
است از 1.1 تا 1.2 میلیون مورد تقاضا های پناهندگی 

مورد بررسی قرار گیرند.
امور  در  فدرال  آملان  اداره  محاسبه،  این  براساس 
پناه جویان و پناهندگان روی آمدن 500 هزار مهاجر 

جدید در سال جاری 2016 حساب می کند.
در پهلوی افزایش پرسونل، قرار است جریان بررسی 
به  تا  آن چه  از  دیگر  طور  پناهندگی  تقاضاهای 
پناه جویان  یعنی  می گیرد، عملی شود.  حال صورت 
انتقال  به مراکز در نظر گرفته شده  از مرزها  مستقیامً 
می یابند. قرار است در هر ایالت دست کم یک مرکز 

اردوغان، رییس جمهور  اطالعات روز: رجب طیب 
که در صورت رضورت کشورش  است  گفته  ترکیه، 
که  سوری  پناه جوی  هزاران  دهد  اجازه  است  آماده 
از درگیری ها در حلب گریخته اند، وارد خاک ترکیه 

شوند.
اروپا  اتحادیه  مقامات  پیشرت  بی بی سی،  گزارش  به 
از ترکیه خواستند تا اجازه دهند ده ها هزار پناه جوی 
سوری که در مرز این کشور با سوریه تجمع کرده اند، 

وارد خاک ترکیه شوند.
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
اروپا، گفته است وظیفه اخالقی ایجاب می کند که از 

این پناه جویان حامیت کنیم.
خانم موگرینی افزوده است اتحادیه اروپا کمک های 
مالی را به ترکیه ارائه داده است تا مطمنئ شود که این 
کشور وسایل و منابع الزم را در اختیار دارد تا بتواند 

از پناه جویان میزبانی و از آن ها حامیت کند.
در  که  تعداد سوری هایی  که  اعالم کرد  ترکیه  پیشرت 
شامل  در  جنگ  گرفنت  شدت  با  همزمان  تالشند 
برابر شده  دو  تقریباً  ترکیه شوند،  وارد خاک  سوریه 

است.
ترکیه  در  کیلیس  مرزی  شهر  شهردار  گفته ی  به 
تجمع  مرزی  مناطق  در  پناه جو  هزار   35 دست کم 

کرده اند.
این  به  کمک  تدارک  در  که  کرده  اعالم  ترکیه 
پناه جویان است، اما مرزهای کشورش را به روی این 

پناه جویان باز منی کند.
به خاک  ورود  اجازه  آوارگان  این  به  ترکیه  هر چند 
از  عبور  با  ترکیه  امدادگران  اما  منی دهد،  را  خود 
کمک  آن ها  به  و  می شوند  سوریه  خاک  وارد  مرز، 

می کنند.

ایجاد شود و در سطح کشور 20 مرکز از این گونه 
وجود خواهد داشت.

در این مراکز داده ها و اطالعات اشخاص در یک 
این  سپس  می شود.  ثبت  اطالعات  مرکزی  بانک 
قرار  بررسی  مورد  آملان  پولیس  توسط  اطالعات 
می گیرد تا مشخص شود که فرد پناه جو بدون سابقه 
جنایی است و اسنادش تقلبی نیست. به همین ترتیب 

مهاجرین مورد آزمایش صحی قرار می گیرند.
شخص  باشد،  درست  چیز  همه  که  صورتی  در 
او  و  می کند  دریافت  ورودی«  »سند  یک  مهاجر 
غذایی  کمک های  و  مسکن  از  سند،  این  با  فقط 
به همین  برخوردار می شود.  نوع کمک ها  دیگر  و 
پناهندگی  تقاضا  رهایشی،  مراکز  همین  در  ترتیب 

داده می شود.
این که چه مدتی پناه جو در این مراکز ویژه رهایشی 
کشور  کدام  از  که  دارد  این  به  بستگی  می ماند، 
خوبی  دورمنای  که  مهاجرانی  مورد  در  می آید. 
آوارگان سوریه،  مانند  دارند  در آملان  ماندن  برای 

در ظرف 48 ساعت تصمیم گرفته می شود.
محالت  در  رسیع  صورت  به  پناه جویان  این  بعد 
آملان توزیع می شوند. این تدابیر جدید تا به حال 
قرار  آزمایش  مورد  آملان  شهرهای  از  بعضی  در 
این کشور  قرار است در سطح  گرفته است و حاال 
توسعه یابد. سیاست مداران آملان از ماه ها به این سو 
روی این موضوع باهم مشاجره کرده اند که چه گونه 
بتوانند سیستم قدیمی را در این ارتباط اصالح کنند. 
حاال یک برنامه کامالً جدید طرح ریزی شده است.

پشتیبانی  با  سوریه  ارتش  گذشته  روز  چند  در 
جنگنده های روسیه پیرشفت هایی در شامل سوریه 

و در حوالی شهر حلب داشته است.
بریتانیا  در  که  سوریه  برش  حقوق  بر  نظارت  مرکز 
درگیری های  جریان  در  می گوید  است،  مستقر 
روز جمعه در حلب 120 نفر از هر دو طرف کشته 

شدند.
در این چند روز بیش از 20 هزار نفر ازمردم حلب از 

این شهر گریخته اند.

روش های تازه آلمان 
برای رسیدگی به درخواست های پناهندگی

اردوغان: درصورت ضرورت 
مرز ترکیه را به روی پناه جویان باز می کنیم



لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد، 
باور ندارد که این باشگاه در حال مذاکره 
با ژوزه مورینیو است  و شایعات در مورد 

آینده اش را مزخرف توصیف کرد. 
در  زیادی  شایعات  اخیر  هفته  چند  در 
منچسرتیونایتد  به  مورینیو  پیوسنت  مورد 
مدیران  می شود  گفته  و  شده   منترش 

یونایتد با او دیدارهایی هم داشته اند.     
فان خال تایید کرد که این شایعات روی 
خانواده اش تاثیر داشته اما هرگز در مورد 
توانایی هایش دچار  تردید نشده و انتظار 

ندارد که جایش را به آقای خاص بدهد. 
او به خربنگاران گفت: دو ماه گذشته برای 
خیلی  دوستانم  و  نوه ها  فرزاندان،  همرس، 

اما  همین طور  هم  برای  خودم  بود.  دشوا 
می توانم با این رشایط کنار بیایم. 

آن  از  مغرورتر  من  که  می دانند  هلند  در 
اما  کنم  شک  توانایی هایم  به  که  هستم 
من  مورد  مزخرفاتی  در  چه  که  می دانم 
ساخته اند. باور ندارم که متاس هایی بین 
صورت  منچسرتیونایتد  و  مورینیو  ژوزه 

گرفته  است. 
ساخنت  دلیل  به  رسانه ها  از  من 
من  می کنم.  انتقاد  مورد  بی  داستان های 
ام  نیروی  خانواده  اعضای  برای  هرگز 
من  هیچ وقت.  نکردم؛  استخدام  محافظ 
و  می زنم  قدم  خیابان  در  محافظ  بدون 

مردم با روی باز با من  برخورد می کنند.

گاس هیدینک، رسمربی چلسی مدعی 
فان  و  گواردیوال  سیستم های  که  شد 

خال در انگلیس جواب منی دهد.
نتایج  نتوانسته  یوناتید  در  خال  فان 
دوم  فصل  در  و  کند  کسب  خوبی 
بر  مبنی  زیادی  شایعات  حضورش 
می شود.  شنیده  اخراجش  احتامل 
و  است  سیتی  راه  در  نیز  گواردیوال 
هدایت این تیم را در تابستان بر عهده 
خواهد گرفت. حال گاس هیدینک که 
فصل  پایان  تا  چلسی  موقت  رسمربی 
است مدعی شد که سیستم های مورد 
برتر  لیگ  در  مربی  دو  این  استفاده 
با  فوتبالی  هواداران  و  منی دهد  جواب 

رسعت باال و مستقیم را دوست دارند.
را  فوتبال  سبک  آن  هواداران  گفت:  او 
داریم  دوست  هم  ما  که  دارند  دوست 
است.  همراه  بیشرت  گول زنی  با  که 
توپ  دارند  دوست  آن ها  هم چنین 
بیشرت در محوطه دو تیم باشد. البته که 
تفاوت هایی در سبک فوتبال من و فان 
خال وجود دارد و دیدگاه ما نیز متفاوت 
است. این واضح است. فرهنگ فوتبال 
مربی ها  اگر  است.  مشخص  انگلیس 
جامعه  دهند،  تغییر  را  آن  بخواهند 
فوتبال  در  بود.  نخواهد  موافق  آن  با 
تیم های  داریم  دوست  ما  انگلیس 

بسیار جذاب را ببینیم. انگلیس رسعت 
سبک  این  دارد.  دوست  را  جنگ  و 
همین  برای  است.  انگلیس  مناسب 
است که این لیگ خیلی اهمیت دارد. 
رس  خاطر  به  تان  همسایه  نیست  الزم 
از  فوتبال(  متاشای  )از  شام  صدای  و 

خواب بیدار شود.
توپ  مالکیت  درصد  به  هلند  در   
ولی  می شود  داده  زیادی  اهمیت 
می گفتند:  که  بودند  هم  حریف هایی 
نیست،  مهم  توپ  مالکیت  ما  »برای 
بیشرت  است«.  مهم  گول ها  تعداد  فقط 
را  توپ  مالکیت  می خواهند  تیم ها 
کنند.  کار  چه  آن  با  ولی  باشند  داشته 
حمله  از  سبک  این  با  می خواهید  آیا 
حریف دفاع کنید یا با آن حمله کنید.

من  گفت:  گواردیوال  درباره  هیدینک 
او دوست دارد  را می شناسم.  گواردیوال 
با  او  تیم های  کند.  ارائه  زیبا  فوتبالی 
هم  دروازه بان  و  دفاع  بین  کاری  پاس 
را در  حفظ توپ می کنند. آن ها توپ 
این که  بدون  می دهند  حرکت  عرض 
داشته  جلو  به  رو  حرکت  برای  هدفی 
باشند. ولی در این کشور اجازه به چنین 
کاری نخواهند داد. فکر می کنم اولین 
فکری که به ذهن بازیکن می رسد باید 

رو به جلو باشد.
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ا نیامر  ب ا نسبت به متدید قرارداد  بارسلون مدیر ورزشی 

اطمینان دارد و از این جهت آسوده خاطر است.

به  گول  دو  ا  ب لوانته  زمین  در  شد  موفق  دیروز  بارسا 

مستحکم  را  خود  صدرنشینی  و  یافته  دست  پیروزی 

به  بازی  این  مورد  در  ا  بارسلون ورزشی  مدیر  کند.  تر 

نیز  باد  کانال پالس گفت: بازی دشواری بود و جهت 

باعث شده بود نتوانیم در نیمه دوم کیفیت همیشگی 

در  که  باشیم  خوشحال  باید  دهیم.  ارائه  را  خودمان 

نهایت پیروز بازی شدیم. به همین روند ادامه خواهیم 

داد چون اگر فکر کنیم از حاال قهرمان هستیم دچار 

ما  مربی  و  بازیکنان  را  این  و  ایم  شده  بزرگی  اشتباه 

خیلی خوب می دانند.

هیچ  گفت:  نیامر  قرارداد  متدید  مورد  در  فرناندز 

اضطرابی بابت این مساله نداریم چون نیامر از حضور 

را  قراردادش  زودی  به  و  است  خوشحال  بارسلونا  در 

متدید خواهیم کرد. خیال مان از این بابت راحت است.

تیری آنری، مهاجم سابق بارسلونا به بازیکنان منچسرتسیتی 
هشدار داد که با حضور گواردیوال، هیچ کس در منطقه امن 

قرار نخواهد داشت و همه باید خود را ثابت کنند.
آنری یک دوره تحت هدایت گواردیوال در بارسلونا بازی 
کرد و به خوبی رسمربی اسپانیایی را می شناسند. گواردیوال 
بر عهده خواهد گرفت  پایان فصل هدایت سیتی را  در 
که  شد  مدعی  حال  و  شد  خواهد  پیگرینی  جانشین  و 

بازیکنان سیتی باید خود را بار دیگر ثابت کنند.
او گفت: شکی نیست که گواردیوال به محض حضور در 
این تیم، تغییرات زیادی ایجاد خواهد کرد. او می داند به 
باال  معیارها  بگذارد،  اتحاد  به ورزشگاه  پا  این که  محض 
خواهد رفت و اگر شام نتوانید خود را با آن تطبیق دهید، 
بدون توجه به این که چقدر باشگاه برای خریدتان هزینه 
کرده و یا چقدر حقوق می گیرید و در گذشته چه بدست 
اید، حذف خواهید شد. هیچ کس در منطقه امن  آورده 

قرار نخواهد داشت.
آنری ادامه داد: گواردیوال فقط برای کسب لیگ برتر به 
انگلیس منی آید بلکه می آید که در این جا سلطنت کند 
رقبای سیتی خواهد  برای  ترسناک  موقعیت  این یک  و 
بود. او در بارسا به عنوان مربی انتخاب شد و هواداران فکر 
می کردند منی توان آن تیم را بهبود بخشید ولی او بارسا را 
به سطحی دیگر برد و با یک سبک فوتبالی عالی تیم را 

به پیروزی های متعدد رساند.

در  رسنوشتش  که  است  معتقد  پاریسی ها  رسمربی 
پی  نتیجه گیری  به  ارتباطی  منی تواند  آینده  فصل 
اس جی در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا داشته 

باشد.
رسنوشت لورن بالن، رسمربی پی اس جی فرانسه، در 
ابقای  بسیاری  و  است  مبهم  هم چنان  آینده  فصل 
لیگ  پاریسی ها در  نتایج  را در گرو  او در سمتش 
قهرمانان اروپا می دانند. با این حال بالن این مساله را 

تکذیب می کند.
هنوز  داد  قرار  متدید  برای  گفت:  خربنگاران  به  او 
این  در  جدیدی  اخبار  زودی  به  اما  کرد  صرب  باید 
اما  است  به جلو  رو  من  نگاه  شنید.  زمینه خواهید 
آینده شغلی من در این باشگاه به نتایجم در لیگ 
به  باشگاه  داشت.  نخواهد  ارتباطی  اروپا  قهرمانان 
ما  اروپا رخ دهد،  اتفاقی در  من گفته است که هر 

خواهان متدید قرار داد هستیم.
پیرامون جدال حساس تیمش مقابل  ادامه  بالن در 
مارسی در هفته جاری صحبت کرده است: مارسی 
در حال سپری کردن فصلی سخت است اما دیدار 
در  تیم  این  بخش  نجات  بازی  می تواند  ما  مقابل 
فصل جاری باشد. با این حال ما در هر صورت تنها 

به دنبال کسب هر سه امتیاز خواهیم بود.
مارکو  مارسی،  مقابل  هفته  این  جدال  در  پاریس 
وراتی و فن در ویل را به علت مصدومیت در اختیار 

ندارد.

انریکه: رکورد فعالً اهمیتی ندارد

فان خال: باور نمی کنم 
یونایتد با مورینیو تماس داشته

هیدینک: تفکرات گواردیوال 
در انگلیس جواب نمی دهد

مورینیو: باشگاه بعدی ام لندنی نیست

دی بوئر: فان خال سهمیه نگیرد،اخراج می شود

محرز: باید به رویاپردازی 
برای قهرمانی ادامه بدهیم

پیگرینی: هیچ بهانه ای 
برای شکست مقابل لستر نداریم لوانته  بر   0-2 برتری  ا  ب دیروز  ا  بارسلون

موفق شد تعداد بازی های بدون شکست 

خود در این فصل را به 28 بازی برساند. 

بارسا در 28 بازی متوالی صاحب 23 برد 

و 5 تساوی شده است.

ا این پیروزی موفق شد  لوئیس انریکه ب

در  که  گواردیوال  پپ  بارسای  رکورد  ا  ب

برابری  بود  خورده  رقم   2011-2010 فصل 

ا در نشست خربی  کند. رسمربی بارسلون

پس از بازی در همین رابطه گفت: این 

باید  نیست.  مهم  چندان  فعال  رکورد 

دستاوردی  چه  فصل  انتهای  در  بینیم  ب

در  توانسته  رکورد  این  آیا  و  ایم  داشته 

خیر.  یا  کند  کمکی  ما  به  جام  کسب 

در آن مقطع می توان این رکورد را بهرت 

ارزیابی کرد.

یک  لوانته  گفت:  بازی  مورد  در  انریکه 

گذاشته  منایش  به  را  من  تو  من  بازی 

بود و می توانم بگویم که به این سبک 

بازی حریفان عادت کرده ایم. اگر بازی 

را به لوانته می دادیم می توانست کار را 

عقب   0-1 وقتی  کند.  پیچیده  ما  برای 

یک  به  اقدام  که  بود  طبیعی  افتادند، 

چیزی  دیگر  چون  کنند  ریسکی  بازی 

برای از دست دادن نداشتند. 

واقعیت این است که لوانته می توانست 

ما  به  گول  یک  مورالز  توط  اول  نیمه 

بزند. در مجموع از بازی بازیکنانم کامالً 

رضایت دارم چون منایش کاملی داشتند 

این  پیروز  ما  بود،  این  از  غیر  اگر  که 

باد  نیمه دوم وزش  در  بازی منی شدیم. 

نیز به رضر ما بود. لوانته بازیکنان خوبی 

ا این کیفیت می تواند خود را از  دارد و ب

سقوط نجات دهد.

چلسی،  سابق  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 

هدایت  تا  است  آماده  این که  اعالم  ا  ب

برعهده  بگیرد،  را  لندن  از  خارج  تیمی 

نیمکت  روی  حضور  مورد  در  شایعات 

منچسرتیونایتد را تقویت کرد. 

مورینیو دو ماه قبل به دلیل کسب نتایج 

این  در  و  شد  اخراج  چلسی  از  ضعیف 

او  حضور  مورد  در  زیادی  شایعات   مدت 

عنوان  به  رسخ  شیاطین  نیمکت  روی 

شده  خال  مطرح  فان  لوئیس  جانشین 

است.  

بعد  اش  مصاحبه  اولین  در  که  او 

به  زود  به  گفت  چلسی  از  جدایی  از 

دلیل  مورد  در  برمی گردد.  میادین 

 2013 سال  در  چلسی  به   بازگشتش 

گفت: وقتی بچه هایم کوچک تر بودند، 

جابجا  شویم  بیشرت  می توانستیم  ما 

کنیم؛  تجربه  را  مختلف  کشورهای  و 

فوتبال های  ا  ب مختلف  باشگاه های  در 

متفاوت.  

ثبات  به  آن ها  که  رسید  فرا  زمانی  اما 

سه  ابراین  ن ب داشتند.  نیاز  بیشرتی 

لندن  به  که  گرفتیم  تصمیم  قبل  سال 

 برگردیم و زندگی حرفه ای ام را در این جا 

ادامه بدهم. 

زندگی  برای  فوق العاده ای  شهر  لندن 

آن ها  تحصیل  برای  همین طور  و  است 

این که  همه  و  شان  آینده  کردن  پیدا  و 

خانواده کنار هم باشیم. 

و  ندارم  شغلی  من  حارض  حال  در 

خواهد  کجا  را  من  فوتبال  منی دانم 

منی دانید  هرگز  فوتبال  در  زیرا  برد 

بی تردید،  اما  می دهد.  رخ  اتفاقی   چه 

بی تردید و بی تردید خانه ما در انگلیس 

خواهد بود و در لندن. البته  واضح است 

جدید  جای  یک  به  رفنت  آماده  من  که 

هستم. 

به عنوان یک حرفه ای، من آماده ام به 

این که  ویژه  به  بروم؛  جدید  شهر  یک 

باشگاه  ها... نظر  از  لندن،  در  فوتبال 

فکر می کنم واضح است که باید به جای 

دیگری بروم.

هلند  فوتبال  اسطوره  بوئر،  دی  رونالد 

ا  ب نتواند  خال  فان  اگر  که  شد  مدعی 

منچسرتیونایتد سهمیه بگیرد، در پایان 

فصل اخراج خواهد شد.

یونایتد  ا  ب خوبی  نتایج  هلندی  رسمربی 

نتوانسته  و  نگرفته  فصل  ابتدای  از 

حال،  این  ا  ب کند.  برآورده  را  انتظارات 

در   2016 سال  در  مثبت  روندی  تغییر 

یونایتد به چشم می خورد و به نظر این 

است.  شده  نزدیک  خوبش  فرم  به  تیم 

خال  فان  نزدیک  دوست  که  بوئر  دی 

است عنوان کرد که اگر رسمربی هلندی 

را  یونایتد  هدایت  بعد  فصل  می خواهد 

بر عهده داشته باشد، باید سهمیه لیگ 

قهرمانان را کسب کند.

درک  دیگران  از  بیش  لوئیس  گفت:  او 

ا توجه به وجهه باشگاهی مثل  کرده که ب

کسب  او  از  خواسته ها  حداقل  یونایتد، 

سهمیه لیگ قهرمانان است. اگر نتواند 

پایان  در  برسد،  دستاوردی  چنین  به 

منتظرش خواهد  می داند چه رسنوشتی 

بود. به نظر من لوئیس یک مربی درجه 

یک است و در یونایتد دوام خواهد آورد. 

ولی متام انتقادات از سبک بازی یونایتد 

تیم  سازمان یافتگی  است.  وارد  کامالً 

فصل  به  نسبت  اش  تاکتیک پذیری  و 

گذشته صد برابر بهرت است ولی مشکل 

اصلی آن عدم جذابیت است، مخصوصاً 

در خط حمله.

از  پس  لسرتسیتی،  ستاره  محرز،  ریاض 

پیروزی 3-1 مقابل منچسرتسیتی، اعالم 

رویای  می تواند  هم چنان  تیمش  کرد 

داشته  رس  در  را  برتر  لیگ  در  قهرمانی 

در  شدند  موفق  رانیری  شاگردان  باشد.  

ورزشگاه اتحاد با گول های روبرت هوت 

شکست  را  سیتی  محرز،  و  گول(    )دو 

بدهند و فاصله شان در صدر جدول را به 

باید  6 امتیاز برسانند. آن ها هفته  آینده 

آرسنال  برابر  دیگر  دشوار  دیدار  یک  در 

به میدان بروند و محرز که در این فصل 

14 گول به مثر  رسانده است، تاکید کرد 

تیمش برای این چالش آماده است. 

او به خربنگاران گفت: ما به یک پیروزی 

بزرگ دست پیدا کردیم. هنوز بازی های 

ابراین منی توانیم در  ن زیادی باقی مانده  ب

مورد قهرمانی صحبت کنیم.  

این یک پیروزی بسیار بسیار عالی بود اما 

باید برای دیدار بعدی مقابل آرسنال آماده 

شویم. ما برای  قهرمانی می جنگیم و باید 

بینیم چه کاری می توانیم بکنیم. حتی  ب

خودمان انتظار پیروزی 3-1 را نداشتیم؛ 

ابراین باید به رویا پردازی ادامه بدهیم  ن  ب

بینیم چه خواهد شد.  و ب

ضعیف  منایش  منچسرتسیتی  رسمربی 
دفاعی  خط  در  را  تیمش  بازیکنان 
مقابل  تلخ  شکست  عامل  مهم ترین 

لسرتسیتی در خانه می داند.
پس از شکست تلخ 3-1 منچسرتسیتی 
مانوئل  لسرتسیتی،  مقابل  خانه  در 
نشست  در  سیتی  رسمربی  پیگرینی 
و  کرد  رشکت  بازی  از  پس  خربی 
بود.  خربنگاران  سواالت  پاسخ گوی 
هیچ  که  کرد  تاکید  سیتی  رسمربی 
ندارد  این شکست وجود  برای  توجیهی 
و اعالم کرد خرب آمدن پپ گواردیوال در 
برای  بهانه ای  منی تواند  آینده،  تابستان 

این شکست باشد. 
مورد  در  می کنم  فکر  گفت:  پیگرینی 
صحبت  خیلی  گذشته  هفته  اتفاقات 
چنین  به  دیگر  منی خواهم  و  کردم 

سواالتی پاسخ بدهم.
اگر  نباشد  عادالنه  که  می کنم  فکر 
شکست  این  برای  توجیهی  بخواهیم 
بازی  طول  در  زیادی  مسائل  کنیم.  بیان 
مقابل  ما  که  چرا  رفت  پیش  اشتباه 
بودیم.  گرفته  قرار  خوب  بسیار  تیمی 

بازی عملکرد  کلیدی  لحظات  در  لسرت 
فاز  در  نیز  ما  و  داشت  خوبی  بسیار 
شدیم.  ظاهر  ضعیف  بسیار  تدافعی 
ایستگاهی  رضبات  روی  علی الخصوص 
در  کردند.  کار  بد  بسیار  ما  مدافعان  که 
نیز علی رغم داشنت مالکیت  ادامه بازی 
برای  کافی  شانس های  نتوانستیم  توپ 

گول زنی و جربان نتیجه ایجاد کنیم.
منی خواهم روی یک صحنه مخصوص 
بد  مجموع  در  ما  که  چرا  کنم  صحبت 
تا  داشتییم  خوبی  فرصت  کردیم.  کار 
لسرت  از  افتاده  عقب  امتیازات  خانه  در 
این  از  امتیاز   6 اکنون  اما  کنیم  را جربان 
تیم کم تر داریم. از این پس باید بازی به 
بازی پیش رویم و از همه مهم تر تالش 
شکست  خانه  در  را  تاتنهام  که  کنیم 

دهیم.
شانس  پیرامون  پایان  در  پیگرینی 
اگر  که  البته  گفت:  لسرتسیتی  قهرمانی 
آن ها به همین شکل پیش روند، شانس 
خواهند  قهرمانی  عنوان  کسب  اصلی 
بود. با این حال هنوز 13 بازی باقی مانده 

و منی شود آینده را پیش بینی کرد.















هیچ اضطرابی بابت تمدید 
قرارداد با نیمار نداریم

هشدار آنری به بازیکنان سیتی 
درباره گواردیوال

بالن: آینده من در PSG به 
لیگ قهرمانان بستگی ندارد

دو شنبه |  19 دلو، 1394 | سال پنجم | شماره 1006ورزش



هزاران معترض در والیت بامیان خواهان تأمین امنیت 
راه های مواصالتی این والیت شدند

راهپیمایی باشند گان قندوز 
در اعتراض به افزایش ناامنی ها

آثار تاریخی بدست آمده از مس عینک 
در جمهوری چک به نمایش گذاشته شد

اطالعات روز: هزاران تن از باشندگان والیت بامیان 

و  آدم ربایی ها  ناامنی ها،  به  اعرتاض  در  یک شنبه  روز 

در  این والیت،  به  منتهی  در مسیرهای  گروگان گیری 

مرکز شهر بامیان راهپیامیی کردند.

معرتضان از همه اقشار جامعه که تعداد شان به چندین 

هزار نفر می رسید، با رسدادن شعارهای »دولت دولت 

است،  توسعه  اساسی  رکن  »امنیت  امنیت«،  امنیت 

آن را از مردم نگیرید« و » امنیت حق ماست« از دولت 

خواستند که برای تأمین امنیت این مسیرها جدی اقدم 

کند.

از  تن  ده ها  گذشته  هفته های  در  می گویند  معرتضان 

بامیان  که متام  ویژه  به  باشندگان والیت های مرکزی 

والیت  این  راه های  مسیر  در  هستند  غیرنظامی  آنان 

از  می گذرد،  پروان  و  ورک  میدان  والیت های  از  که 

در  آنان،  گفته ی  به  ربوده شده اند.  مسلح  افراد  سوی 

مواردی افراد مسلح پس از ربودن در بدل رهایی آنان، 

از خانواده های آن ها، ده ها هزار دالر خواسته اند.

تأمین  در  حکومت  بی توجهی  از  شدید  انتقاد  با  آنان 

امنیت مسیر بامیان- کابل هشدار دادند که بی توجهی 

در این زمینه در آینده پیامدهای بدی را به دنبال خواهد 

داشت.

که  گفتند  هم چنان  راهپیامیی  این  کنندگان  رشکت 

بارها این مشکل با دولت مرکزی مطرح شده ولی دولت 

درصورتی که  کردند  تهدید  آنان  است.  نکرده  اقدامی 

دولت به این موضوع رسیدگی نکند، آنان در شهر کابل 

کنندگان  تظاهر  کرد.  خواهند  برپا  اعرتاضی  تجمع 

اعالم کردند که اگر اعرتاض مدنی آنان نتیجه الزم را 

امنیت  تأمین  برای  مردم مجبورند  باشد،  پی نداشته  در 

مسیر به اقدام های دیگری دست بزنند.

بامیان از والیت های امن کشور است اما ساحات دره 

غوربند و سیاه گِرد در والیت پروان و ساحات ولسوالی 

والیت  این  راه های  مسیره  در  وردک  میدان  جلریز 

شدیداً ناامن است که به گفته ی باشندگان بامیان، از 

یک ماه بدین سو، حدود 30 نفر در این ساحات از سوی 

افراد مسلح مخالف دولت ربوده  شده اند.

راه های  مسیر  در  گروگان گیری  و  آدم ربایی  ناامنی، 

به  را  مردم  هرازگاهی  کشور  مختلف  والیت های 

این  از  پیش  است.  کرده  مواجه  جدی  مشکالت 

و  مالستان  جاغوری،  ولسوالی های  منتهی  مسیرهای 

بوده  ربایی  آدم  مورد  چندین  شاهد  غزنی  مرکز  به  ناور 

امسال  عقرب  ماه  در  دهنده،  تکان  رویداد  در  است. 

گروه طالبان 7 تن از باشندگان ولسوالی جاغوری را در 

والیت زابل رسبریدند که اعرتاضات گسرتده به دنبال 

داشت.

مسئله آدم ربایی در والیت های مرکزی ختم منی شود، 

فاریاب دست  در والیت  افراد گروه طالبان  روز شنبه، 

فاریاب  پولیس  روز یک شنبه  بودند.  ربوده  نفر   80 کم 

گفته است که 80 نفر آنان را آزاد کرده اند.

اطالعات روز: صدها تن از باشندگان والیت قندوز روز 

گذشته در اعرتاض به افزایش ناامنی ها در این والیت 

دست به راهپیامیی زدند.

معرتضان، حکومت وحدت ملی را در قبال تأمین امنیت 

این والیت ناکارا و بی پروا می دانند. اعرتاض کنند گان 

گسرتده ای  عملیات  حکومت  اگر  که  دادند  هشدار 

راه  شورشیان  وجود  از  والیت  این  پاک سازی  برای  را 

اندازی نکند، به زیان خود شان تصمیم خواهد گرفت.

رشکت کنندگان این راهپیامیی گفته اند که جنگ های 

شهر  در  نیز  طالبان  و  دارد  جریان  قندوز  در  پراکنده 

جابه جا می شوند. آنان هشدار می دهند که اگر حکومت 

خواهد  سقوط  دوباره  قندوز  نکند،  اندازی  راه  عملیات 

کرد. 

ربانی، عضو شورای والیتی  نیوز، غالم  به گزار طلوع 

خسته  بی خامنانی  از  قندوز  »مردم  است:  گفته  قندوز 

ما  شده اند.  خسته  خانه های شان  حریق  از  شده اند، 

مجبور هستیم که بگوییم دولت دروغگو است. رییس 

جمهور دروغ می گوید، شام هیچ نوع سیاست در قبال 

قندوز ندارید.«

روز شنبه نیز شامری از اعضاى شوراى واليتى، فعاالن 

گردهاميى  در  قندوز  در  موسفيدان  و  جوانان  مدىن، 

بايدعمليات  که  بودند  داده  وقت  روز  حکومت١٠  به 

پاک سازی عليه مخالفان مسلح آغاز شود. آنان هشدار 

مقام های  نشود  راه اندازی  عملیات  اگر  که  بودند  داده 

محلی را از این والیت اخراج خواهند کرد.

در همین حال حمدالله دانشی، رسپرست والیت قندوز 

گفته  است که نگرانی مردم قندوز از افزایش ناامنی ها 

برای  نهادهای مسئول خواسته که  از  او  به جا است. 

نابودی جنگ جویان از شهر قندوز تصمیم جدی بگیرند.

ابراز  حالی  در  قندوز  در  ناامنی   افزایش  از  نگرانی ها 

دست  به  میزان   6 تاریخ  به  قندوز  شهر  که  می شود 

طالبان سقوط کرد. طالبان به مدت سه روز کنرتل شهر 

اطالعات روز: وزارت اطالعات و فرهنگ می گوید که 

معدن  از  آمده  به دست  تاریخی  آثار  نخستین بار  برای 

مس عینک در کشور چک به منایش گذاشته شد. 

این منایشگاه چهار ماه ادامه دارد و تاکنون مقام های 

بلند رتبه چک از آن دیدن کرده اند.

و  اطالعات  وزارت  به  مربوط  باخرت،  خربی  آژانس 

فرهنگ، گزارش داده است که براساس قراردادی که 

سفارت  و  فرهنگ  وزارت  میان  پیش  ماه  شش  حدود 

چک در کابل امضا شد، دو روز پیش آثار مس عینک 

در پراگ پایتخت این کشور به منایش گذاشته شد .

شان را رقم زدند. را به دست داشتند و پس از 14 سال بزرگ ترین پیروزی 

از  تاکنون  از سال 2009 میالدی  آمده که  در گزارش 

ساحات باستانی مس عینک 1037 اثر به دست آمده که 

145 اثر براساس قرارداد به چک فرستاده شده و بعد از 

ارزیابی و مرمت، اکنون به منایش گذاشته شده است 

. قرار است در اواخر ماه می این آثار با بیمه بین املللی 

افغانستان  به  منایشگاه،  عواید  فیصد  پنجاه  کسب  و 

منتقل شود. از سویی هم، وزارت اطالعات و فرهنگ 

در نظر دارد تا زمینه منایش حدود صد هزار اثر باستانی 

افغانستان را در کشورهای مختلف فراهم کند.
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