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بحران قره باغ؛ 
ارمنستان و 

آذربایجان در حضور 
روسیه توافق کردند

انتخابات امریکا؛ 
دستور دادستان کل 

برای رسیدگی به 
تخلفات احتمالی

جاپان برای حمایت از 
تالش های یونیسف در 

افغانستان ُنه میلیون دالر 
کمک می کند

امنیت ملی افغانستان 
از کشته شدن ییک از 
رهربان القاعده 
در فراه خرب داد

ستاره دانمارکی 
اینتر دوباره 

به تاتنهام 
پیشنهاد شد
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وزارت داخله: 

بیش از ۵۸۰ زندانی رهاشده ی طالبان به میدان های جنگ برگشته اند
امنیتی و دفاعی کشور جنگیده اند. طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله 

دیروز )سه شنبه، ۲۰ عقرب( در یک کلیپ ویدیویی | صفحه 2
از ۵۸۰ زندانی  اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید که بیش 
نیروهای  با  و  برگشته  میدان جنگ  به  دوباره  طالبان  گروه  رهاشده ی 

فارمسیست های بیکار و 
داروفروشان غیرمسلکی

سردردی ام  گذشت.  هفته  چهار  برایم  روز  »چهار 
کنارش  در  بود.  شده  بیشتر  قبل  روزهای  به  نسبت 
دل بدی هم پیدا کرده بودم. دواهایی که داکتر داده 
بدتر  روز  هر  حالم  اما  می کردم.  استفاده  منظم  بود، 
می شد. بعد از چهار روز دوباره به داکتر مراجعه کردم. 
غلط  دواها  این  گفت  تعجب  با  دید  را  دواها  وقتی 
است. دوای سردردی نیست، بلکه دوای کمردردی و 
آنتیبیوتیک است.« گفته های فاطمه غالمی است که 
دواخانه نسخه را غلط خوانده و به او دواهای اشتباهی 
داده است. شماری از باشندگان کابل نیز مانند فاطمه 
از نبود افراد مسلکی در دواخانه ها شکایت دارند. آن ها 
مدعی اند بیشتر افراد که در دواخانه ها کار می کنند، 
افراد غیرمسلکی اند. به همین دلیل بیشتر مردم پس 
داکتر  به  دوباره  می گیرند،  داروخانه  از  دوا  این که  از 
نشان می دهند یا حتا داکتران به بیماران  شان توصیه 
می کنند که پس از گرفتن دارو از دواخانه به داکتر 

نشان دهند...
3

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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تخریب به مثابه ی 
آخرین گزینه

و  هنر  اهالی  اعتراض  روزها  از  پس  سرانجام 
فرهنگ به تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر 
مرکز  در  واقع  پارک،  سینما  ساختمان  تخریب 
شهر کابل، شهرداری کابل صبح روز سه شنبه ی 
خود را با نشر ویدویی که در توضیح آن نوشته 
شده بود »تعمیر فرسوده ی سینما پارک تخریب 
که  است  گفته  شهرداری  این  کرد.  آغاز  شد« 
سینما پارک قابلیت بازسازی را نداشت از همین 

رو آن را تخریب کرده است.
جلسات  در  پارک  سینما  تخریب  تصمیم 
اول  معاون  امراهلل صالح،  ریاست  به  که  امنیتی 
هر   6:3۰ ساعت  افغانستان  ریاست جمهوری 
آقای  است.  شده  گرفته  می شود،  برگزار  صبح 
صالح مدعی است که سینما پارک محل متروک 
و مکانی برای فروش مواد مخدر و استراحت گاه 
معتادان بود و قرار است به جای ساختمان آن 

یک محل فرهنگی دیگر ساخته شود. 
سینما  این  تخریب  به  تصمیم  آن که  از  پس 
و  هنرمندان  از  زیادی  شمار  شد،  گرفته 
اعتراض  تصمیم  این  به  افغانستان  نویسندگان 
کردند. برخی از ادارات دولتی افغانستان از جمله 
وزارت اطالعات و فرهنگ و اداره افغان فیلم نیز 

مخالف تخریب سینما پارک بودند و از...
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عبدالله برای جلب حمایت 
وند صلح افغانستان  منطقه ای از ر
به ازبیکستان رفت

شش شغل پردرآمد افغانستان | طنز

کابل نان؛ 
جادوگر پیش جکشن برق )2(

صفحه 2
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صفحه 3

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی در ادامه ی سفرهای منطقه ای خود 
برای جلب حمایت از تالش های صلح،  بعد از ظهر 
دیروز )سه شنبه، ۲۰ عقرب( در رأس یک...

وقتی قصه های من و جادوگر پیش جکشن برق 
طوالنی شد، اطراف ما نیز خلوت شد. من از فرصت 
استفاده کرده چند سوال خصوصی از او...

ناکامی استخباراتی یا جنگ اطالعاتی؟
»مردم قیمت بازی ها را می پردازد«

ساختمان استاژ دانشکده حقوق برای دانشجویان صنف 
مضمون  عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکده  »ج«  چهارم 
هنوز  می کرد.  تدریس  را  سازمانی«  توسعه  »مدیریت 
ساعت درسی تمام نشده بود که یک اتفاق غیرمعمول و 

دور از انتظار نه تنها آرامش یک روز عادی...

هوای نسبتا سرد پاییزی برگ های زرد درختان دانشگاه 
کابل را از بدنه ی درختان جدا می کرد. یک روز عادی 
مثل دیگر روزها در دانشگاه کابل. قرار بود آن روز در 
بزرگ ترین نهاد علمی افغانستان نمایشگاه کتاب برگزار 
از صنف  های  یکی  در  ابراهیمی  استاد محمدفواد  شود. 
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PSG تایید کرد؛ 
مذاکره با نیمار و 
امباپه شروع شد

و  فرهنگیان  اعتراض های شدید هنرمندان،  میانه ی  در 
امراهلل  به دستور  کابل  از شهروندان، شهرداری  کثیری 
صالح، معاون رییس جمهور، چنگ بلدوزرها را شبانه به 

در و دیوار عمارت فرسوده ی یکی از...

توهم اقتدار در 
»حکومت بلدوزرها«

2

رییس جمهور غنی

سران شانگهای از صلح پایدار در چارچوب 
جمهوری اسالمی افغانستان حمایت کنند
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عبدهللا برای جلب حمایت منطقه ای از روند صلح افغانستان به ازبیکستان رفت
معاون نخست وزیر، وزیر خارجه، رییس بورد اسالمی، رییس کمیسیون امور دینی جمهوری 

ازبیکستان و شماری دیگر از مقام های بلندرتبه این کشور دیدار می کند.
طبق معلومات شورای عالی مصالحه ملی، عبداهلل در دیدار با رهبران جمهوری ازبیکستان 
درباره ی روند صلح افغانستان و حمایت منطقه ای از تالش های صلح در افغانستان بحث 
روند صلح  از  به منظور جلب حمایت منطقه ای  این  از  و گفت وگو می کند. عبداهلل پیش 

افغانستان، به پاکستان، هند و ایران نیز سفر کرده بود.

سفرهای  ادامه ی  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
منطقه ای خود برای جلب حمایت از تالش های صلح،  بعد از ظهر دیروز )سه شنبه، ۲۰ 

عقرب( در رأس یک هیأت بلندرتبه به ازبیکستان رفت
رسمی  دعوت  به  عبداهلل  آقای  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای 

حکومت جمهوری ازبیکستان، به شهر تاشکند رفته است.
در اعالمیه گفته شده است که آقای عبداهلل در جریان این سفر خود با رییس جمهوری، 

امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ییک از رهربان القاعده در فراه خرب داد
این ریاست افزوده است که او در سال ۲۰۱۰ به همکاری گروه طالبان به والیت هلمند و 
سپس به والیت فراه رفته است. او در والیت های فراه، هلمند و نیمروز فعالیت داشته است.

در اعالمیه تأکید شده است که این رهبر شبکه ی القاعده برای شبه قاره ی هند با طالبان 
انفجاری،  مواد  تعبیه ی  چگونگی  گروه  این  جنگ جویان  به  و  داشته  »تنگاتنگ«  روابط 

ساخت موتربمب ها و ساخت وساز ماین های خودساخت را به طالبان آموزش می داد.
همچنان ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که در این عملیات نیروهای امنیت ملی، 

دو زن دارای تابعیت پاکستانی نیز بازداشت شده اند.
ابومحسن  که  بود  کرده  اعالم  عقرب  سوم  تاریخ  در  ریاست  این  که  است  درحالی  این 
المصری، فرمانده ارشد شاخه ی القاعده در شبه قاره ی هند و فرد شماره دوم این شبکه در 

نتیجه ی عملیات نیروهای قطعات خاص امنیت ملی در غزنی کشته شده است.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعالم کرده است که محمدحنیف با اسم 
فراه کشته  قاره ی هند در والیت  برای شبه  القاعده  از رهبران شبکه ی  مستعار عبداهلل، 

شده است.
در خبرنامه ای که دیروز )سه شنبه، ۲۰ عقرب( از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به نشر 
رسیده، آمده است که این رهبر شبکه ی القاعده در نتیجه ی یک عملیات هدفمند نیروهای 

این ریاست در ولسوالی بکواه فراه کشته شده است.
به نقل از خبرنامه، این فرد باشنده ی اصلی شهر کراچی پاکستان بوده است.

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این رهبر شبکه ی القاعده برای شبه قاره ی هند 
در ابتدا عضویت گروه طالبان را داشته و پس از سال ۲۰۱۰ میالدی به شبکه ی القاعده 

پیوسته است.

یران کابینه را هفته ی آینده آغاز می کند مجلس نمایندگان روند رأی دهی به نامزدوز
معصومه خاوری، نامزدوزیر تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس، عباس بصیر، نامزدوزیر 

تحصیالت عالی و فضل احمد معنوی، نامزدوزیر عدلیه از جمله ی این نامزدوزیران است.
آینده در مورد سرنوشت  این مجلس در هفته ی  تأکید کرد که  همچنان خان آغا رضایی 
ملی،  دفاع  نامزدوزیر  خالد،  اسداهلل  اجتماعی،  امور  و  کار  نامزدوزیر  ته ینج،  بشیراحمد 
محمدمسعود اندرابی، نامزدوزیر امور داخله، قاسم حلیمی، نامزدوزیر حج و اوقاف و نثاراحمد 

غوریانی، نامزدوزیر صنعت و تجارت رأی می دهد.
نامزدوزیران کابینه ی حکومت در تاریخ 3۰ میزان برای اخذ رأی از سوی رییس جمهور غنی 

به مجلس نمایندگان معرفی شدند.

مجلس  به  حکومت  کابینه ی  نامزدوزیران  معرفی  از  پس  هفته  سه  حدود  روز:  اطالعات 
نمایندگان، این مجلس می گوید که روند رأی دهی به آنان را از هفته ی آینده آغاز می کند.

خان آغا رضایی، از اعضای کمیته ی »ارزیابی اسناد نامزدوزیران« این مجلس دیروز )سه شنبه، 
۲۰ عقرب( به روزنامه اطالعات روز گفت که براساس فیصله ی این کمیته، روند رأی دهی به 

نامزدوزیران از روز دوشنبه ی هفته ی بعدی آغاز می شود.
آقای رضایی افزود که در هفته ی آینده، نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت ده نامزدوزیر 

رأی گیری خواهند کرد.
به گفته ی او، محمدحنیف اتمر، نامزدوزیر امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر مالیه، 

چین، قرغیزسـتان، پاکسـتان، اوزبیکسـتان 
کشـورهای  از  شـماری  و  تاجیکسـتان  و 
ایـن سـازمان و سرمنشـی سـازمان  ناظـر 
ملـل متحـد از طریـق ویدیوکنفرانـس باهم 

کردنـد. گفت وگـو 
کرده  امیدواری  ابراز  روسیه  رییس جمهور 
است که صلح و ثبات دایمی در افغانستان 
برقرار شود و همه شاهد افغانستان صلح آمیز 

و عاری از تروریزم باشند.
در  نیز  پاکستان  نخست وزیر  خان،  عمران 
افغان ها  که  است  گفته  شانگهای  نشست 
استفاده  صلح  برای  تاریخی  فرصت  از  باید 
کرده و برای تقویت این روند خشونت ها را 

کاهش دهند.

۷۵ تا ۸۵ درصد مردم از جمهوریت حمایت 
هشت  تا  چهار  تنها  که  افزود  او  می کنند. 

درصد مردم از طالبان حمایت کرده اند.
طبق گفته های غنی، تحمیل اراده ی اقلیت 
جنگ  ادامه ی  به  منجر  مطلق،  اکثریت  بر 

خواهد شد. 
بیستمین نشست سازمان همکاری های  در 
عقرب(   ۲۰ )سه شنبه،  دیروز  که  شانگهای 
رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  ریاست  به 
همکاری های  مورد  در  شد،  برگزار  روسیه 
تجارتی، صنعتی، نوآوری، تکنالوژی، سکتور 
با ویروس کرونا  انرژی و مبارزه ی مشترک 

صحبت شد.
سـران کشـورهای روسـیه، هند، قزاقستان، 

غنی افزود که اجماع قدرتمند در چارچوب 
سازمان همکاری شانگهای برای رسیدن به 

یک توافق صلح کمک خواهد کرد.
او تأکیـد کـرد که از ماهیت شـانگهای برای 
غالب شـدن بـر گذشـته ی غم انگیـز و ایجاد 
یـک آینـده ی مملـو از همـکاری اسـتفاده 

شود.
در  خشونت ها  افزایش  به  همچنان  او 
نه  طالبان  که  گفت  و  کرد  اشاره  کشور 
تنها خشونت ها را کاهش نداده و آتش بس 
قابل  به صورت  را  خشونت  بلکه  نکرده اند، 

مالحظه افزایش داده اند.
گفت  دیگر  طرفی  از  غنی  رییس جمهوری 
کشور،  در  متعدد  نظرسنجی های  طبق  که 

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
می گوید که احترام به حاکمیت و استقالل 
همکاری های  سازمان  در  اساسی  اصل  یک 
و  عضو  کشورهای  از  و  است  شانگهای 
روند  یک  از  که  خواست  سازمان  این  ناظر 
پایدار در چارچوب جمهوری اسالمی  صلح 

افغانستان حمایت کنند.
بیستمین  در  را  اظهارات  این  غنی  آقای 
که  شانگهای  همکاری های  سازمان  نشست 
به صورت آنالین برگزار شده بود،  مطرح کرد.

آقای غنی در این نشست همکاری دولت با 
را یک  و جهانی  منطقه ای  در سطح  دولت 
امر کلیدی در راستای مبارزه با شبکه های 

تروریستی خواند.

ییس جمهور غین ر
رسان شانگهای از صلح پایدار در چارچوب جمهوری اسالمی افغانستان حمایت کنند

طالبان در مورد رهاکردن زندانیان این گروه، 
مسئول می دانند.

افغانستان  حکومت  که  است  درحالی  این 
براساس  را  طالبان  زندانی  پنج هزار 
که سال  طالبان  و  امریکا  توافق نامه ی صلح 
گذشته ی خورشیدی در دوحه، پایتخت قطر 

امضا شد، رها کرده است.
همچنان حکومت افغانستان بیش از یک هزار 
نشان  به خاطر  را  طالبان  گروه  دیگر  زندانی 
دادن حسن نیت از زندان های مختلف کشور 

رها کرده است.

افغانستان می شوند. 
آرین تأکید کرده است که نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغان با تمام توان شان پاسخ هر نوع 

تهدیدات و تحرکات طالبان را خواهند داد.
دوم  معاون  دانش،  سرور  پیش  روز  دو 
گفته  کابل  در  نشستی  در  ریاست جمهوری 
گروه  رهاشده ی  زندانیان  اکثریت  که  بود 
طالبان از زندان های دولت افغانستان، خالف 
جنگ  میدان های  به  دوباره  تعهدات شان 
مردم  که  بود  گفته  دانش  آقای  برگشته اند. 
افغانستان حکومت را به خاطر امتیازدهی به 

خشونت ها را افزایش داده اند که در نتیجه ی 
خشونت های این گروه به هزاران نفر خسارات 

جانی و مالی وارد شده است.
او افزوده است که رویکرد انفجار موتربمب های 
کشور  ولسوالی های  از  شماری  در  طالبان 
باعث تخریب خانه های مسکونی و تأسیسات 
عامه شده و ده ها غیرنظامی نیز کشته و یا 

زخمی شده اند.
سخن گوی وزارت داخله در ادامه عالوه کرده 
است که طالبان به هیچ یک از تعهدات شان 
پایبند نیستند و همه روز باعث کشتار مردم 

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید 
گروه  رهاشده ی  زندانی   ۵۸۰ از  بیش  که 
با  طالبان دوباره به میدان جنگ برگشته و 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جنگیده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز 
)سه شنبه، ۲۰ عقرب( در یک کلیپ ویدیویی 
گفته است که تعداد زیادی از این زندانیان 
رهاشده در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان کشته شده اند.
طالبان  است که  گفته  آرین همچنان  آقای 
اخیر،  ماه  یک  در  رویکردشان  تغییر  با 

وزارت داخله: 
بیش از ۵۸۰ زنداین رهاشده ی طالبان به میدان های جنگ برگشته اند

از سوی هم، احمدجواد عثمانی، سرپرست 
اداره ی  و  به جاپان  نیز  عامه  وزارت صحت 
خدمات  که  است  داده  اطمینان  یونیسف 
و  زنان  برای  را  کتلوی  معافیت  باکیفیت 
سازی  ریشه کن  بر  و  کرده  ارائه  کودکان 

پولیو تمرکز می کنند.
جاپان از ۱۹ سال به این طرف در زمینه های 
زیرساخت ها،  امنیت،  جمله  از  مختلف 
ظرفیت سازی  روستایی،  توسعه  زراعت، 
همکاری های  و  صحت  معارف،  بشری، 
بشردوستانه به افغانستان کمک مالی کرده 
از  جاپان  مالی  کمک های  مجموع  است. 
سال ۲۰۰۱ میالدی تا کنون به حدود 6.۸ 

میلیارد دالر رسیده است.

در  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  کابل  در 
دیکر  مانند  افغانستان  نزدیک  آینده ی 
از  عاری  کشور  یک  به  جهان،  کشورهای 

پولیو تبدیل شود.
نماینده ی موقت یونیسف نیز گفته است که 
همه ساله نیم میلیون کودک در افغانستان 
دسترسی شان  مختلف  چالش های  دلیل  به 
را به برنامه ی تطبیق واکسین پولیو از دست 

می دهند.
سخت  شرایط  دوام دار،  درگیری های  از  او 
کم  تقاضای  نامناسب،  آب وهوای  و  جوی 
غلط  باورهای  و  شایعات  دلیل  به  واکسین 
زمینه  این  در  اساسی  چالش های  به عنوان 

یاد کرده است.

حضور داشته است.
به نقل از اعالمیه، این پروژه توسط یونیسف 
و اداره هماهنگی بین المللی جاپان )جایکا( 
افغانستان  عامه  صحت  وزارت  همکاری  به 

تطبیق می شود.
با تطبیق این پروژه قرار است یونیسف بیش 
از ۱.۴ میلیون نوزاد را واکسین و بیش از ده 
میلیون کودک زیر پنج سال را در برابر پولیو 

محافظت کند.
کمک  این  که  است  شده  گفته  همچنان 
از  بیش  برای  تا  می سازد  قادر  را  یونیسف 
واکسین  باروری  سن  در  زن  میلیون   3.۱

تیتانوس فراهم کند.
از اعالمیه، شارژدافر سفارت جاپان  به نقل 

میلیون   ۹۴۰ مبلغ  جاپان  روز:  اطالعات 
دالر  میلیون  نُه  حدود  معادل  جاپانی  ین 
نیازهای  به  رسیدگی  برای  را  امریکایی 
فوری کودکان و زنان افغان به اداره حمایت 
)یونیسف(  متحد  ملل  سازمان  کودکان  از 

کمک می کند.
سفارت  و  یونیسف  مشترک  اعالمیه ی  در 
موافقت نامه  که  است  آمده  کابل  در  جاپان 
فراهم سازی این کمک دیروز )سه شنبه، ۲۰ 
عقرب( توسط تکاهاشی یوشیاکی شارژدافر 
سفارت جاپان و شیما سین گوپتا نماینده ی 

موقت یونیسف در کابل امضا شده است.
احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت 
عامه نیز در مراسم امضای این موافقت نامه 

جاپان برای حمایت از تالش های یونیسف در افغانستان ُنه میلیون دالر کمک می کند
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خود  تصمیم  در  تا  بودند  خواسته  حکومت 
بازنگری کرده و به جای تخریب ساختمان این 

سینمای قدیمی، آن را بازسازی کند.
وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان روز دوشنبه 
که  خواست  کابل  شهرداری  و  صالح  امراهلل  از 
»شکیبایی«  پارک  سینما  تخریب  مورد  در 
بازنگری  را  خود  فیصله ی  و   دهند  خرج  به 
کنند. این وزارت گفته است که این سینما از 
»میراث های مهم فرهنگی قابل حفظ و جزئی از 
خاطره های هنری هنرمندان افغانستان« است. 
بود که تخریب  این وزارت آمده  در اعالمیه ی 
افکار  پذیرش  مورد  وجه  »به هیچ  این سینما 

عمومی و شهروندان کشور« نیست. 
عالوه بر آن، صحرا کریمی، رییس افغان فیلم 
این سینما  تخریب  کرد جلو  روزها تالش  نیز 
به  گذشته  روز  شام  سرانجام  او  شود.  گرفته 
ساختمان سینما رفت و اعالم کرد که اعتصاب 
کرده و می خواهد مانع تخریب سینما می شود 
اما ساعتی بعد ویدیویی منتشر شد که وی را در 
حال گریه نشان می داد. رییس افغان فیلم اعالم 
کرد که پولیس به زور او را از داخل ساختمان 
بیرون کرده و شهرداری ساختمان سینما پارک 

را تخریب کرده است.
از  نیز  افغانستان  هنرمند  و  نویسنده  ده ها 
سینما  تخریب  از  تا  بودند  خواسته  حکومت 
آن ساختمان  به جای  و  پارک خودداری کرده 
این  از  شماری  کنند.  بازسازی  را  سینما  این 
افراد خاطرات خود از حضور در این سینما را در 
گذشته یادآوری کرده اند. اما حکومت افغانستان 
بازسازی  قابلیت  پارک  سینما  این که  بیان  با 
مسئوالن،  اعتراضی  صدای  به  نداشت،  را 
هنرمندان و نویسندگان افغان گوش نداد. تنها 
حکومتی  مقام های  سوی  از  که  روشنی  دلیل 
محل  و  بودن  متروک  همانا  است،  اعالم شده 

خواب معتادان بودن سینما پارک است.
پاسدار  را  خود  همواره  افغانستان  حکومت 
ارزش های مدنی و دموکراتیک معرفی می کند 
و رهبران آن بارها از تاریخ و فرهنگ گذشته ی 
افغانستان به نیکویی یاد کرده اند. اما به زمین 
پارک  سینما  طالیی رنگ  ساختمان  نشستن 
از  بسیاری  خاطرات  سه شنبه،  روز  صبح  در 
هنرمندان، سینماگران و شهریان کابل را تبدیل 
به آهن پاره و تَل خاک و ویرانه کرد. بی پاسخ 
گذاشتن درخواست های نهادهای رسمی دولتی 
حکومت  سوی  از  سینما  و  هنر  اهالی  نیز  و 
و  حکومت  برای  که  می دهد  نشان  افغانستان 
رهبران آن خواست جمعی مردم و شهروندان 
اهمیتی ندارد. آن ها هرآنچه خود الزم ببینند 
انجام می دهند و به صدای اعتراضی مردم و اهل 

هنر وقعی نمی گذارند. 
آقای  از  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
صالح و شهرداری کابل خواسته بود که موضوع 
مدیریت سینما ها و سینما پارک از شهرداری ها 
به این وزارت در شورای عالی فرهنگی به بحث 
گرفته شود. رییس افغان فیلم نیز بارها اعالم 
شهرداری  به  را  خود  بدیل  طرح  او  که  کرد 
اما پاسخ منفی دریافت کرده  ارائه کرده  کابل 
نهادهای  درخواست  بی پاسخ گذاشتن  است. 
رسمی دولتی از سوی حکومت می تواند حامل 
این معنا باشد که نقش نهادهای تخصصی در 
مسائل مرتبط به حوزه ی کاری شان به رسمیت 
شناخته نمی شود و به جای پیشبرد امور مربوط 
از سوی  وزارت اطالعات و  به هنر و فرهنگ 
فرهنگ یا اداره افغان فیلم، معاون رییس جمهور 

یا شهرداری تصمیم می گیرد.
و  رییس جمهور  معاون  که  بود  آن  بهتر 
شهرداری کابل به جای تخریب ساختمان سینما 
پارک به صورت شبانه، به صدای اعتراضی گوش 
به  معترضان  با  حوصله  و  صبر  با  و  می دادند 
گفت وگو می نشستند. گفت وگو با معترضان نه 
مقام حکومتی  از جایگاه یک  نه  و  است  ننگ 
می کاهد. الزم بود که حکومت افغانستان صدای 
اداراتی چون وزارت اطالعات و فرهنگ و افغان 
فیلم و سینماگران و هنرمندان را شنیده و در 
نتیجه ی بحث و گفت وگوی مستقیم همدیگر 
را قناعت می دادند. نیاز بود که شهرداری کابل 
دالیل روشن و نتیجه ی ارزیابی های فنی خود 
را با مردم و نهادها شریک می  کرد و سپس اقدام 
می کرد. هنوز مردم به جز از همان یک جمله 
که ساختمان سینما پارک فرسوده شده و قابل 
درباره ی  مدرکی  و  دلیل  دیگر  نبود،  بازسازی 
تخریب  نشنیده اند.  و  ندیده  پارک  سینما 
ساختمان هر زمانی ممکن بود و باید به عنوان 
اولین  نه  گرفته می شد  نظر  در  گزینه  آخرین 

گزینه. 

گزارشخبرهای داخلی

انجمن انسجام فارمسیت ها می گوید 
حکومت نباید با جان مردم بازی کند، زیرا 

عرضه مستقیم دارو با سالمت شهروندان 
رابطه مستقیم دارد. از نظر این نهاد تجدید 

در قانون صدور جواز داروخانه امر حتمی 
باید باشد

بـرق  جکشـن  پیـش  جادوگـر  و  مـن  قصه هـای  وقتـی 
طوالنـی شـد، اطـراف مـا نیـز خلـوت شـد. مـن از فرصت 
اسـتفاده کـرده چند سـوال خصوصی از او پرسـیدم. اولین 
سـوالم ایـن بـود کـه چـرا قرآنـت ایـن قـدر کهنه اسـت؟ 
قرآنـش آن قـدر کهنـه بود کـه جلدش از دو طـرف از بین 
رفتـه بـود. شـاید جزء هایـی از اول و آخـر نیـز نابود شـده 
بـود. پرسـیدم چـرا از کتاب فروشـی ها برایـت یـک قـرآن 
جدیـد نمی خـری؟ مـال با اعتـراض حرفـم را قطـع کرد و 

گفـت، قـرآن خریـده نمی شـود، هدیـه می شـود. 
گفتـم وقتـی بـه کتاب فروشـی بـروی، قرآن هـای زیـادی 
بـرای فـروش موجـود هسـت کـه قطـع برخـی کالن و 
و  دارنـد  اصـل  ورق  تعـدادی  اسـت.  کوچـک  شـماری 
تعـدادی بـدل. بابـت هرکـدام کـه خوشـت بیایـد، بایـد 
بـه  مفـت  کتاب فـروش  بپـردازی.  مختلـف  قیمت هـای 
آدم قـرآن هدیـه نمی دهـد؛ می دهـد؟ چنانچـه ناشـران 
ماشـین چـاپ  زیـر  را  قـرآن  بی فایـده  پاکسـتان  الهـور 
مکـدر شـد  و  مـال مسـتاصل  نمی فرسـتند. می فرسـتد؟ 
ولـی نظـرش عـوض نشـد. گفت بـرای کالم خـدا پول هم 

کـه بدهـی نامـش خریـدن نیسـت، هدیـه اسـت. 
گفتـم بسـیار خـوب، حاال چرا شـما بـرای خود یـک قرآن 
جدیـد هدیـه نمی کنیـد؟ بـا اشـاره بـه قران پیـش رویش 
در جوابـم گفـت این قرآن حکیم اسـت؛ قرآن هـای جدید 
یـا کریـم اسـت یـا مجیـد. حـاال در بازارهـای افغانسـتان 
قرآن هـای حکیـم  نمی شـود. چـاپ  پیـدا  قـرآن حکیـم 
گفـت  چیسـت؟  فرقـش  پرسـیدم  اسـت.  شـده  ممنـوع 
یعنـی  می گوینـد،  را  شـفاعت  دهنده  عربـی  در  حکیـم 

داکتـر را مـی گوینـد...
بـود  متناقـض  به شـدت  کـه  جوابـش  در  می خواسـتم 
چیـزی بگویـم، ولـی یک بـاره احسـاس کـردم نبایـد با او 
وارد بحـث شـوم. در آن صـورت بـا مـن حـرف نمـی زد. 
حـرف  مـن  بـا  زندگـی اش  مـورد  در  می خواسـتم  مـن 
بزنـد. هرچنـد احتمـال داشـت بـدون بحـث هـم در ایـن 
بـاره حـرف نزنـد. به همیـن خاطر یـک دفعه چند سـوال  
پرسـیدم. مـال صاحـب چنـد سـال اسـت کـه ایـن کار را 
می کنیـد؟ شـما از کجـا هسـتید؟ زن و فرزند هـم دارید؟
مـال در تمـام مـدت که مـن کنارش نشسـته بودم، سـرش 
خـم بـود و بـا قلمـی کـه جوهـر زرد داشـت، از روی یـک 
از  دسـت  می کـرد.  رو نویسـی  کتابچـه  روی  بـه  کتـاب 
رونویسـی برداشـت و بـا مـن چشـم در چشـم شـد. بعـد 
شـروع کـرد به حـرف زدن. یکی دو دقیقه که حـرف زد، من 
احسـاس کـردم دلـش بسـیار پر اسـت. سال هاسـت کسـی 
بـا او درد دل نکـرده اسـت. شـاید هیچ هم صبحتـی در این 
شـهر نـدارد. روزانـه هر کـی می آید پیشـش، مشـکل خود 
را مطـرح کرده، آهش را کشـیده، ناله اش را کـرده از راهش 
مـی رود. هیـچ کس از مال نمی پرسـد تو چه مشـکل داری؟ 
تـو بـا زندگـی ات چـه کار کرده ای و چـه کار می کنـی؟ نان 
شـب اوالدایـت را از کجـا مـی آوری؟ درحالی که مـن به این 
چیزهـا فکـر می کـردم، مال یک ریـز حرف می زد. احسـاس 

می کـردم یـک رادیـو را کنـارم چاالن کـرده ام. 
»ایـن شـغل پـدری ماسـت. پـدر و پـدرکالن مـن مالهای 
نامـداری بودنـد. هزاران مرید و مشـتری و مراجع داشـتند. 
مـا اصـال از ولسـوالی جلریز میـدان وردک هسـتیم. من ۲۵ 
سـال سـرکرده ی نعت خوانـان روضـه ی شـاه اولیـا در مـزار 
شـریف بـودم. یـک بچه ی هفـت سـاله داشـتم در همان جا 
کشـت آخـرت مـا شـد. بسـیار جگرم خون شـده بـود. یک 
روز رفتـم و علم مبارک شـاه اولیـا را محکم با چنگال گرفتم 
و گفتـم، یـا ولی خدا پیشـت زاری می کنم که شـفاعت مرا 
پیـش اهلل متعال ببری. پسـرم را گرفتـی، باید عوضش یکی 
دیگـر بدهـی. صبـح خانمـم خندیـده یـک قصـه را شـروع 
کـرد، ولـی بـا گریان تمـام کـرد. گفت امشـب شـاه اولیا را 
بـه خـواب دیـدم کـه سـر منبـر سـخنرانی می کـرد. گفتم 
یـا مـوال بچـه مـرا به مـن پس بـده، گفـت حاجت تـو را به 
شـوهرت داده  ام. گفتـم مـن شـوهرم را بـا خـود نیـاورده ام. 
مـوال بـه دهـان دروازه اشـاره کـرد. دیـدم تـو پیـش دروازه 
ایسـتاده ای و یک سـیب سرخ در دستت هسـت. مادر اوالتا 
خندیـده ایـن قصـه را گفـت  و گریانـش گرفت. گفت شـاه 
اولیـا بـه مـا یـک پسـر دیگـر داده. پسـرم اصـال قرآن خوان 
بـه دنیـا آمد. نظرکـرده شـاه اولیا اسـت. حـاال در پوهنتون 

حقـوق می خوانـد. می خواهـد در آینـده جنرال شـود.«
فهیـم  مارشـال  زبـان  از  پسـرش  جنرالـی  مـورد  در 
توصیف هایـی کـرد کـه مـن به ایـن نتیجـه رسـیدم هیچ 
پسـری کـه دانشـگاه بـرود نـدارد، در اطـراف روضـه بوده 
ولـی فقـط یـک نعت خوان سـاده بوده اسـت. بـه هر حال 
موضـوع را پـی نگرفتـم. پرسـیدم چـرا از مـزار آمـدی؟ 
گفـت نعت خوانـان را از گـرد روضـه جمـع کردنـد. دیگـر 
کسـی بـه نعـت گوش نمی کـرد. گفتـم حاال روزانـه چقدر 
درآمـد داری؟ گفـت، بعضـی روزهـا دو سـه صد می شـود 
ولـی بیشـتر روزهـا هیـچ درآمدی نـدارم. هفت نفـر عیال 
چوچ و پـوچ دارم کـه هـر شـام در محلـه ی »قلعـه ی حیدر 

منتظرم هسـتند.  خـان« 

جادوگِر پیش جکشن برق )2(

روز می گوید تا اکنون نتوانسته وظیفه پیدا کند: »سه سال 
می شود بیکارم. این سه سال دنبال کار دروازه هر دواخانه، 
چه دولتی و چه شخصی را زده ام. اما موفق به یافتن کار 
نشده ام. زمینه ی کار برای ما از طرف دولت مهیا نیست و 
من توانایی بازکردن دواخانه ی شخصی را نیز ندارم.« به 
گفته این شمار از دانشجویان، در اکثر دواخانه های شهر 
افراد غیرمسلکی فعالیت دارند، درحالی که آن ها بیکار و 

سرگردان اند.
به شکل  مانند سایر شغل ها  دواخانه  قانون جوازدهی  در 
سالگی،   ۱۸ سن  به  رسیدن  است.  آمده  عمومی 
از  دولت  به  مالیه  پرداختن  و  جرمی  سابقه ی  نداشتن 
به  است.  افغانستان  در  دواخانه  تأسیس  پیش شرط های 
گفته انجمن فارمسیست ها و دانشجویان رشته ی فارمسی 

شرط »مسلکی بودن« کامال نادیده گرفته شده است. 
وزارت صحت عامه حضور افراد غیرمسلکی در دواخانه های 
کشور را تأیید می کند، اما می گوید برای این مشکل راه 
حل وجود دارد. راه حل از نظر صحت  عامه همکاری مردم 
وزارت  این  سخن گوی  معاون  جعفری،  معصومه  است. 

می گوید مردم تخطی ها را به این وزارت گزارش  دهند.
می گوید  افغانستان  فارمسیستان  انسجام  انجمن  اما 
ریشه ی این مشکل عمیق است. از نظر این نهاد جایگاه 
حمایت از فارمسیست ها در قانون خالی است و از طرف 
دیگر، به سکتور دوایی در افغانستان به عنوان یک تجارت 
نادیده  بین المللی  و  علمی  واقعیت های  و  نگریسته شده 
گرفته شده است. این انجمن می گوید دواخانه داری یک 
وظیفه مسلکی و تخصصی است و توزیع مستقیم دارو به 
مریض یک امر تجاری و درآمدزا نیست، بلکه یک فعالیت 
در  فارمسیسان  انسجام  انجمن  است.  علمی  و  تخصصی 
گفت وگو با اطالعات روز مدعی است که فضای عرضه و 
توزیع دارو در افغانستان در اختیار مافیا است و دولت در 

نظارت از وضعیت ناتوان است. 
با  نباید  حکومت  می گوید  فارمسیت ها  انسجام  انجمن 
جان مردم بازی کند، زیرا عرضه مستقیم دارو با سالمت 
شهروندان رابطه مستقیم دارد. از نظر این نهاد تجدید در 
قانون صدور جواز داروخانه امر حتمی باید باشد: »جواز 
سند  دارای  که  شود  اعطا  شخصی  به  دواخانه  فعالیت 
راه  باشد« همچنان  فارمسی  از رشته  تعلیمی، تحصیلی 
حل بیکاری کسانی که از رشته فارمسی فارغ می شود این 
است که فرصت جذب بیشتر در تمامی نهادهای صحی 
کشور و بخش های مرتبط دیگر داده شود: »در گمرکات 
برای طی مراحل اسناد دیگر امورات دوایی نیاز شدید به 
باید توجه جدی  به آن  فارمسیستان است که  استخدام 

صورت گیرد.«

فارغ شده یا در حال فراغت اند، گفت وگو کرده است. تمام 
از فراغت زمینه ی کار ندارند و  افراد می گویند پس  این 

بیکارماندن بزرگ ترین نگرانی شان است. 
دانشکده ی  پنجم  سال  دانشجوی  )مستعار(  صالحه 
سال  پنج  این  می گوید  او  است.  کابل  دانشگاه  فارمسی 
است:  خوانده  درس  نامعلوم اش  آینده ی  از  نگرانی  با  را 
درس  مشکالت  تمام  با  سال  پنج  است.  »وحشتناک 
بخوانی بعد آینده ی نامعلوم در انتظارت باشد. در حقیقت 
دواخانه حق مسلم فارمسیست است، نه افرادی که تنها از 

روی خط خوانده بتوانند.« 
است  این  از  دانشجویان  دیگر  و  صالحه  بیشتر  نگرانی   
که در قوانین نافذه کشور جایگاه فارمسیستان روشن و 
نمی شود: »هر  اهل اش سپرده  به  کار  و  نیست  مشخص 
شخصی که صنف دوازده را خوانده باشد، دولت به او جواز 

دواخانه را می دهد.«
در  افغانستان،  عامه  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
سراسر کشور نزدیک به ۱۴هزار دواخانه فعالیت دارند که 
از این میان حدود دوهزار و 6۰۰ دواخانه در کابل است. 

حمید احمدی دو سال پیش از دانشکده فارمسی دانشگاه 
کابل فارغ شده است. او دو سال است که خالف رشته و 
تخصص اش کار می کند. حمید می گوید بعد از فراغت از 
دانشگاه به دواخانه های شهر، فابریکات و تأسیسات دوایی 
دنبال کار گشت، اما هیچ یک از این تأسیسات به او کار 
نداده: »در این کشور فارمسیست در شرکت ساختمانی 
فارمسیست کار می کند.  به حیث  انجنیر در دواخانه ها  و 
کنند.  شکایت  دواخانه ها  مسئوالن  از  دارند  حق  مردم 

دواهای غلط و اضافی به خورد مردم می دهند« 
فارغ  فارمسی  رشته ی  از  که  دانشجویانی  با  درگفت وگو 
فراغت هنوز  از سه سال  شده، در مواردی دانشجو پس 
بیکار است. رحیم عارفی، سه سال پیش از رشته فارمسی 
یکی از دانشگاه های کابل فارغ شد. او به روزنامه اطالعات 

نه  نیستند؟  هم  پخی  هیچ  ما  مسئوالن  و  مقامات  اکثریت  کردید  دقت  چاپلوسی:  ۵ـ 
دارند،  مفید  کار  انجام  به  عالقه ای  هم  نه  و  می فهمند  سپرده شده  وظیفه ی  از  چیزی 
داکتر گاو مسئول مالیات و مصارف و ویندوزاینستالر آماتور مسئول تأمین امنیت مملکت 
می شود. این جماعت، تنها هنرشان چاپلوسی است. آن ها به لطف چاپلوسی ماهانه معاش 
از  دیگر  حساب  چندین  به  و  محافظ  و  کریدیت  و  تیل  و  دسترخوان  خرج  چندلکی، 

خزانه ی دولت پول برمی دارند.
6ـ دین فروشی: بی خود نیست که هر لگن ناشسته ای رفته چند آیت و حدیث را از بر شده 
و اکنون بر فرق سر مردم جای گرفته و در سراسر افغانستان نان مفت می خورند. این 
جماعت خیلی وقیح اند، همین که بخواهی یک لحظه به میل دل خودت زندگی کنی، تو 
را کافر کشیده حکم قتلت را صادر می کنند. دست این جماعت هم در خزانه ی دولت 

است، هم در گاوصندوق مافیا هم در جیب مردم عام و فقیر. از سیرشدن هم نیستند.

فریضه عالمی
گزارشگر

»چهار روز برایم چهار هفته گذشت. سردردی ام نسبت به 
روزهای قبل بیشتر شده بود. در کنارش دل بدی هم پیدا 
استفاده  منظم  بود،  داده  داکتر  که  دواهایی  بودم.  کرده 
می کردم. اما حالم هر روز بدتر می شد. بعد از چهار روز 
دوباره به داکتر مراجعه کردم. وقتی دواها را دید با تعجب 
گفت این دواها غلط است. دوای سردردی نیست، بلکه 
آنتیبیوتیک است.« گفته های فاطمه  و  دوای کمردردی 
او  به  و  خوانده  غلط  را  نسخه  دواخانه  که  است  غالمی 
دواهای اشتباهی داده است. شماری از باشندگان کابل نیز 
مانند فاطمه از نبود افراد مسلکی در دواخانه ها شکایت 
کار  دواخانه ها  در  که  افراد  بیشتر  مدعی اند  آن ها  دارند. 
می کنند، افراد غیرمسلکی اند. به همین دلیل بیشتر مردم 
پس از این که دوا از داروخانه می گیرند، دوباره به داکتر 
توصیه  بیماران  شان  به  داکتران  حتا  یا  می دهند  نشان 
می کنند که پس از گرفتن دارو از دواخانه به داکتر نشان 

دهند. 
وزارت صحت عامه و انجمن انسجام فارمسیست ها نیز این 
مشکل را تأیید می کنند. انجمن فارمسیستان می گوید در 
افغانستان به دلیل رویکرد تجارتی به مسأله ی دارو توجه 
به استندردهای بین المللی و توصیه های صحی به حاشیه 
رفته است. همچنان آمارها نشان می دهد که ممنوع نشدن 
فروش دارو توسط افراد غیرمسلکی باعث بیکاری صدها 

فارمسیست نیز شده است. 

جایگاهاشغالشده
آمارها نشان می دهد که نزدیک به ۸ هزار فارمسیست و 
بیشتر از ۱3 هزار معاون فارمسیست در سال های گذشته 
شده اند.  فارغ  خصوصی  دانشگاه های  و  کابل  دانشگاه  از 
رشته  این  از  که  کسانی  از  تن  چندین  با  روز  اطالعات 

عیسا قلندر
طنزنویس

۱ـ ریاست جمهوری: این شغل نسبت به تمامی شغل های دیگر درآمدش باالست. کد ۹۱ 
در اختیارت است، می توانی صدها میلیون افغانی را برداری و کسی هم نگوید که اوهوی 
کاکا! کجا می بری؟ صدها هزار هکتار زمین بکر هم در اختیارت است، دلت که به نرخ 
کچالو می فروشی یا به نرخ شورت ورزشی. رییس جمهور که باشی می توانی برای خانمت 
بگذاری که عیش کند.  اختیارش  را در  باز کنی و بودجه ی یک وزارت خانه  دفتر ویژه 

خالصه، کافی ست امر کنی که چور!!
وکیل  به نام  را  تو  مردم  که  است  درآمدش خوب  در صورتی  این شغل  قاچاق بری:  ۲ـ 
پارلمان یا وزیر کابینه بشناسند. پس اگر می خواهی قاچاق بر موفق شوی، شرط اول این 
است که یا وکیل پارلمان شوی یا وزیر کابینه. البته بعضی از چوکی های مجلس سنا را 

هم اگر به دست بیاوری، ممکن است.
3ـ اختالس: شغل بسیار شیک است، کار را بقیه می کند، پول از دولت است و شما فقط 
سهم خود را برمی دارید. شما فقط نیاز دارید به مقامی برسید که بتوانید پروژه های دولتی 

را قرارداد کنید، آن وقت رشوه دهندگان در صف قرار دارند. 
آزادترین  را در قطار  بسیاری ها دزدی  افغانستان است.  پرطرفدارترین شغل  ۴ـ دزدی: 
شغل حساب می کنند. درآمدش هم فوق العاده است. هیچ نیاز نیست به تاریخ برگردیم 
برای حفظ  داریم. من  با خود  قید حیات هستند  در  را که  بی نظیر  نمونه های  چرا که 
کرامت انسانی نام کسی را نمی گیرم اما ما کاکایی را داریم که تنها از نان خشک ملت 
هشت صد میلیون افغانی را برداشت، جدای از این که در گذشته طیاره های مملکت را به 
یک شکم نان خشک فروخته بود. یا آن عزیز دیگر را که عایداتش تنها از درک مکاتب 
بعدش می فهمید که چرا  بگیرید.  نظر  افغانی رسید در  میلیاردها  به  و معلمین خیالی 
بعضی از جوانان و پولیس در هماهنگی کامل با آمرین حوزه و مسئوالن جنایی به این 

شغل رو می آورند.

سهراب سروش

فارمسیست های بیکار 
و داروفروشان غیرمسلیک

شش شغل پردرآمد افغانستان



وار آن د راکس – بارنت روبین
مترجم: جلیل پژواک

از خروج  و هم  از حضور  برداشت که هم  این 
نیروهای امریکایی از افغانستان، تهدیدی متوجه 
ایران است، تا به امروز دیدگاه ایران نسبت به 
طالبان را سمت وسو می دهد. پیش از این ایران 
جهادی  گروه های  از  شبکه  ای  جز  را  طالبان 
سعودی  عربستان  مالی  حمایت  مورد  سنی 
هدف  برای  متحده  ایاالت  حمایت  مورد  و 
قراردادن ایران، می دید. حکومت ایران مخالف 
تالش ها برای برقراری ارتباط سیاسی با طالبان 
بود و این مسأله را که طالبان و القاعده متفاوت 
هستند، به رسمیت نمی شناخت. با این حال، با 
افزایش نگرانی ایران از تهدید احتمالی حضور 
طوالنی مدت ارتش امریکا در افغانستان، تهران 
به تدریج سیاست مسیر دوم خود را در قبال 

طالبان توسعه داد.
دیپلماتیکی  تالش   ۲۰۰۷ سال  در  طالبان 
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چند صد دزد با استفاده از چاقوهای میوه بری و حداکثر تفنگچه های شان در برابر 
ده ها هزار نیروی مجهز و کل سیستم و دستگاه امنیتی و کشفی دولت، زندگی 
را برای شهروندان افغانستان در خیابان، کوچه، مغازه ها و حتا خانه هاشان 
به شدت ناامن کرده است. برای سارقان چاقوزن و تفنگچه کش، »اقتدار 
حکومت« چنان ناچیز است که در روز روشن، صرافان را در مغازه ها، عابران را در 
پیاده روهای مزدحم، دانشجویان را در موترهای حامل و هر شهروند را در هرجا، 
می کشند یا مجروح می کنند و دار و ندارشان را به تاراج می برند. 

گزارشتحلیل

عمومی  مطالبات  پذیرش  به  مواجهه  این  چه 
از  امتناع  به  یا مجاب  کردن آن ها  منجر شود 
افغانستان در طی  پیگیری مطالبات. حکومت 
شش سال گذشته، در مواجهه  با اعتراض های 
مدنی، مطالبات عمومی و جنبش های معترض، 
چیدمان سیاسی و امنیتی مواجهه با گروه های 
تروریستی را تدارک دید. ارگ ریاست  جمهوری، 
حقانیت  به  علم  با  و  نفس  به  اعتماد  فقر  در 
مطالبات جنبش های معترض و تقصیر خود در 
رخدادهایی که به شکل گیری اعتراض ها منجر 
شد، به جای مواجهه ی شجاعانه، گفت وگو محور 
آب پاش،  ماشین های  کانتینر،  با  مسئوالنه،  و 
امنیتی  معترضان صف  برابر  در  گلوله  و  باتوم 
مواجهه ی زشت  فرجام  و ضدتروریستی چید. 
حکومت با جنبش های اعتراضی و مدنی، دهان 
باز کردن یک شکاف عمیق از بی اعتمادی میان 
پرتحرک ترین نیروی اجتماعی و دانش آموخته  
در یک سو و دستگاه حکومت در سوی دیگر 
سرکوب  در  را  اقتدار  مفهوم  حکومت  بود. 
رابطه ی  یک  وجود  در  معترضان  و  می دید 
دوسویه و مبتنی بر پاسخگویی مسئوالنه میان 

حکومت و شهروندان.
با  که  حکومتی  سیاسی،  مشروعیت  منظر  از 
سر  بر  کشور  جمعیت  درصد  نیم  و  دو  رأی 
اقتدار  بلوف  اگر  است  حیرت آور  می آید،  کار 
انتخابات  در  بزند. آن چه  بلندگوها چیغ  در  را 
ریاست  جمهوری ۱3۹۸ رخ داد، برای دمکراسی 
افغانستان یک فاجعه ی شرم آور و ترسناک بود. 
به دلیل دخالت های آشکار و مخرب حکومت 
انتخاباتی،  نهادهای  مسئولیت های  و  امور  در 
اعتماد عمومی به این نهادها و روند انتخابات 
آزاد  باید شفاف،  قاعدتا  پروسه ای که  به عنوان 
اعمال سلیقه و دخالت حکومت و شاهرگ  از 
دمکراسی برگزار شود، چنان تضعیف شد که در 
نتیجه، سقف مشارکت به ۱۵ درصد از واجدین 
شرایط رأی دهی سقوط کرد. این سقوط آزاد 
در شرایطی رخ داد که تیم سیاسی آقای غنی 
و  سیاسی  انرژی  همه ی  ماه،   6 دستکم  برای 
اشتراک  به  مردم  تشویق  برای  را  مالی اش 
مشارک،  سقوط  بود.  کرده  بسیج  پروسه  در 
با  غنی  آقای  پایان،  در  بود.  ماجرا  از  بخشی 
اتهام های گسترده ی تقلبی مواجه شد که حجم 
چندبرابرش را در انتخابات گذشته شاهد بودیم. 
او با واگذاری یک باج شرم آور به امریکایی ها در 
از دیپلمات های برجسته ی  عوض حضور یکی 
مرحله ی  تحلیف اش،  مراسم  به  کشور  این 
نخست تثبیت رییس جمهوری اش را عبور کرد 

نشر شده است؛  به نام داعش  ویدیوی که  آن 
کالشنکوف های نو، دیگر این که در جنگ  های 
چریکی و داخل یک مکان از کالشنکوف های 
قیمت  متآسفانه  نمی کنند.  استفاده  ُقنداق دار 

این بازی ها را مردم می پردازند.«
افغانستان  حکومت  می گوید  نبیل  رحمت اهلل 
از چنین فجایع »استفاده ابزاری و تبلیغاتی« 
بکشاند.  چالش  به  را  صلح  پروسه  تا  می کند 
بحث  اگر  که  می کنند  فکر  »این ها  که  چرا 
هم  موقت  حکومت  بحث  شود،  جدی  صلح 
جدی می شود. در صورت درخواست حکومت 
موقت در مقابل درخواست آتش بس یا کاهش 
سیاسیون  از  زیادی  تعداد  یک  خشونت، 
هستند.  طالبان  با  همسویی  آماده  افغانستان 
امریکایی ها  این صورت  در  است  ممکن 
بگویند که شما افغان ها وقتی حکومت موقت 

می خواهید ما نیز از شما حمایت می کنیم.«
در  نظامی  امور  آگاه  کوهستانی،  جاوید 
برعالوه  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
چنین  از  می خواهد  حکومت  این که 
کند،  تبلیغاتی  و  ابزاری  استفاده  فجایع 
امنیتی  رهبری  برخورد  یا  »تصمیم گری ها 
سوال برانگیز  افغانستان  حکومت  رهبری  و 
این که  به  اشاره  با  کوهستانی  آقای  است.« 
دانشگاه  رویداد  با  غیرمعمول  رفتار  حکومت 
کابل داشته است، معتقد است که »نمی شود 
گفت که خود حکومت، ولی می شود گفت که 
پشت  است  ممکن  نظام  درون  در  شاخه های 

چنین رویدادهای باشد.«
آقای کوهستانی با اشاره به ویدیویی که به نام 
سه  ویدیو  آن  در  و  شده  نشر  داعش  گروه 
را  بیانیه ی  پوشیده،  کامال  با صورت های  مرد 
به  المهاجر«  »شهاب  نام  به  فردی  آدرس  از 
زبان فارسی به خوانش می گیرند و سالح های 
می گوید:  دارند،  دست  در  کالشنکوف  نوع 
روسی  سالح  شد،  داده  نشان  که  »سالحی 
است. چریک ها دارای سالح پیشرفته و لیزری 
انتحاری  گروپ های  مجموع  در  می باشند. 
استفاده  امریکایی   M4 یا  پیکا  از  طالبان 
بودند  معمولی  سالح  بسیار  این ها  می کنند. 

که این  همه سوال برانگیز است.«
مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون  اعضای 
به  حمله  مورد  در  که  می  گویند  نمایندگان 
دانشگاه  بر  حمله  و  دانش  کوثر  آموزشگاه 
رحمانی،  محمدعارف  می  کند.  تحقیق  کابل 
از جنگ/بازی پیچیده  ی  این کمیسیون  عضو 
می  گوید:  و  کرده  یاد  کشور  در  استخباراتی 
»هنوز نمی  توانیم در مورد منشاء این حمالت 
می  توانیم  که  آنچه  بکنیم.  قطعی  قضاوت 
بگوییم این است که این حمالت خیلی شبیه 

به حمالت تروریستی شبکه حقانی است.«
کابل،  دانشگاه  در  درگیری ها  ختم  از  پس 
اعالمیه  ای از آدرس گروه داعش در شبکه های 
اجتماعی همگانی شد که در آن گروه داعش 

است، به محوطه های محصور در دیوارهای بلند 
محدود  دولتی  نهادهای  کانکریتی  ضخیم  و 
از این محوطه های محصور در  می شود. خارج 
شعاع  و  ضدگلوله  موترهای  بتنی،  دیوارهای 
امنیتی سنگین کاروان های شلوغ مقامات که با 
آژیرهای گوش خراش و عذاب آور از میان مردم 
این  آشکار  و  بزرگ  دروغ  یک  می کنند،  عبور 
بلوف اش  صالح  که  آن چنان  مقامی  که  است 
عبور کند. خارج  بایسکل  با یک  بتواند  زد،  را 
دیوارکشی شده،  و  کوچک  محوطه های  این  از 
کالن شهرها و مشخصا پایتخت محل سکونت 
صدها مأمور مخفی، فدائیان بی رحم و عوامل 
تروریستی  نیروهای  دیگر  و  طالبان  سایه ی 
آقای  که  اقتداری  شعاع  حکومت،  برای  است. 
محوطه های  درون  به  است  آن  مدعی  صالح 
بتنی  بلند  و  ضخیم  دیوارهای  در  محصور 

خالصه می شود.
بهشت  کلمه،  واقعی  معنای  به  افغانستان 
مافیاها، قلدرها و شبکه های محلی و فرامحلی 
است که اقتدار حکومت را در سراسر کشور ذبح 
می کند. دستگاه دولت و شبکه های قدرت بومی 
و محلی، مملو از هزاران مهره و شبکه ای است 
که اعمال اتوریته توسط حکومت را نه تنها به 
هکتار  هزاران  می گیرد.  سخره  به  که  چالش 
سراسر  در  مسکونی  و  زراعی  ارزشمند  اراضی 
قومی  قلدران  و  مافیا  کشور توسط شبکه های 
و محلی غصب شده است. استخراج غیرقانونی 
و سودآور معادن، شریان های قاچاق سنگ های 
مواد  قاچاق  و  پروسس  توزیع،  قیمتی، کشت، 
فاسدانه ی  تیکه داری  زمین،  غصب  مخدر، 
و  دولت  نهادهای  مالی  هنگفت  قراردادهای 
قانون و حقوق اساسی مردم، مصادیق  قصابی 
»اقتدار  ادعای  جوک بودن  از  انکاری  غیرقابل 
رییس جمهور  است.  افغانستان  در  حکومت« 
دولت  رییس  به عنوان  این که  از  فارغ  غنی 
با  مواجهه  در  حکومت،  اول  شماره  فرد  و 
بوده،  ناتوان  حکومت  اقتدار  تضعیف  عوامل 
به  منظور دستیابی  به  متعددی،  برهه های  در 
عوامل  و  شبکه ها  این  با  سیاسی اش،  اهداف 
اتفاقی  است.  بسته  نیز  سیاسی  اتحاد  پیمان 
ضد  شبکه های  به  باج دهی  می دهد  نشان  که 
برجسته  واقعیت های  از  یکی  اقتدار حکومتی، 
در  سیاست  و  قدرت  مناسبات  عرصه ی  در 

افغانستان است.
یکی از شاخص های اساسی حکومت های مقتدر، 
برخوردای از اعتماد به نفس کافی در مواجهه با 
مطالبات عمومی و اعتراض های گسترده است. 

نشان می دهد که به آن ها تفهیم شده بود که 
برای پنهان سازی رد پا و ثبوت انگشتان خود 
را از بین ببرند. یعنی گمان مسلکی این است 
که این ها قبال به ارتکاب جرم دستگیر شده و 

بایومتریک شده بودند.«

آگاهانامنیتیچهمیگویند؟
رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی 
با  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  ملی  امنیت 
اشاره به این که دستگاه امنیتی و استخبارات 
قرار  سیاسی  دیدگاه  یک  خدمت  در  کشور 
گرفته است، »ناکامی استخباراتی« را یک امر 
می گوید:  و  می داند  پایین  به  باال  از  سیاسی 
»آن ها که این رویدادها را ناکامی استخباراتی 
ناکامی ها، در حقیقت  این  می گویند، آب خور 

پالیسی های است که از باال طرح می شود.«
صالح  یادداشت  درنظرداشت  با  نبیل  آقای 
در  طالبان  بیرق  و  سالح  از  که  جزئیاتی  و 
صحنه ی رویداد گزارش کرده است، می گوید: 
»شما عملیات های که طالبان مسئولیت آن را 
پذیرفته، دنبال کنید و ببینید که در هیچ یک 
آن ها بیرق شان را نیاوردند. مسأله دیگر این که 
دارند  قطر همکاری  در  امریکایی ها  و  طالبان 
می کنند.  شریک  را  اطالعات  همدیگر  با  و 
کنند  کاری  چنین  اگر  که  می فهمند  طالبان 
از  عبارت  که  را  کالن شان  دستاورد  آن 
مثال  یا  می زند.  برهم  است،  دوحه  توافق نامه 

در  کشور  ملی  اقتدار  هیچ شدن  است.  بوده 
برابر ایاالت متحده در دوره ی حکومت وحدت 
از موارد قابل درک است.  از آن،  ملی و پیش 
به همین ترتیب، از ضعف، وابستگی و باج دهی 
حکومت افغانستان به حتا کشورهای همسایه 
حکومت مان  اقتدار  له شدن  مصادیق  به عنوان 
نیز با اغماض می گذریم. اقتداری که به اختصار 
در  افغان  بیمار  پیرزن   ۱۲ له شدن  رخداد  در 
آباد  جالل  در  پاکستان  ویزاهای  توزیع  صف 
مهاجران  انداخته شدن  آب  به  یا  شد.  پامال 
سربازان  توسط  افغان  درمانده ی  و  فقیر 
دیگر  مهاجران  از  گروهی  سوختن  و  ایرانی 
حقارت،  سراسر  قصه های  موترحامل شان.  در 
بیچارگی و زبونی مهاجران افغان در کشورهای 
اقتدار  همسایه، دردناک ترین مصادیق له شدن 
حکومت ها در افغانستان را به نمایش می گذارد.

ملی  اقتدار  هیچ بودن  تقریبا  از  چشم پوشی  با 
افغانستان در مناسبات اش با کشورهای همسایه 
و ابرقدرت ها که می تواند قابل درک باشد، توهم 
اقتدار و فاجعه ی به سخره  گرفته شدن اتوریته ی 
حکومت در مناسبات داخلی یک درام حزن انگیز 
است. کالن شهرهای افغانستان با حضور سنگین 
هزاران نیروی پولیس، قطعات خاص و مأموران 
حاکمیت  قلمروهای  ملی،  امنیت  و  اطالعاتی 
دزدان مسلح است. چند صد دزد با استفاده از 
چاقوهای میوه بری و حداکثر تفنگچه های شان 
در برابر ده ها هزار نیروی مجهز و کل سیستم و 
دستگاه امنیتی و کشفی دولت، زندگی را برای 
شهروندان افغانستان در خیابان، کوچه، مغازه ها 
است.  کرده  ناامن  به شدت  خانه هاشان  حتا  و 
»اقتدار  تفنگچه کش،  و  چاقوزن  سارقان  برای 
حکومت« چنان ناچیز است که در روز روشن، 
صرافان را در مغازه ها، عابران را در پیاده روهای 
و  حامل  موترهای  در  را  دانشجویان  مزدحم، 
مجروح  یا  می کشند  هرجا،  در  را  شهروند  هر 
تاراج می برند.  به  را  ندارشان  می کنند و دار و 
کالن شهرهای افغانستان عمال در تصرف دزدان 
رییس جمهور  معاون  آقای  که  مسکنی  است. 
کالن شهرها  در  جنایی  جرایم  کاهش  برای 
صرفا  تبه کاران،  و  سارقان  برای  کرده،  تزریق 

حکم یک تفریح چندروزه دارد.
امنیتی چسبیده به کالن شهرها و  از دیواره ی 
محوطه ی عمارت ولسوالی ها که خارج شویم، 
دیگر  و  طالبان  ترسناک  و  بی پایان  قلمرو 
گروه های مسلح آغاز می شود. نقشه ی افغانستان 
اگر به تفکیک استقرار حاکمیت دولت و طالبان 
که  می دهد  دست  به  تصویری  شود،  ترسیم 
مستقر  و  تثبیت شده  قلمرو  از  حکومت  سهم 
در این جغرافیا نقطه چکانی های ریز و کوچک 
و پراکنده در یک سرزمین نسبتا وسیع است. 
از شهر کابل، به هر مسیری  به محض خروج 
که برویم، قلمرو جنگجویان طالب آغاز می شود. 
کوهستان های  در  طالب  جنگجوی  هزاران 
شاهراه های  وسیع،  دشت های  صعب العبور، 
حاکمیت  علم  کشور  روستاهای  و  طوالنی 
به  را  »اقتدار حکومت«  و  بر خاک میخ کرده 
صلیب می کشانند. این قلمرو اما، صرفا تصرفات 
کالن شهرها،  درون  در  است.  طالب  مستقیم 
جغرافیایی که امنیت به صورت نسبی و البته به 
یمن حضور مزدحم هزاران نیروی امنیتی تأمین 

طالبان را عامل حمله بر دانشگاه کابل، مرکز 
هدفمند  ترورهای  و  دانش  کوثر  آموزشی 
یادداشت ها  این سلسله  در  کرد.  عنوان  اخیر 
صالح  آقای  است.  آمده  نیز  جزئیات  بعضی 
و  کرده  یاد  ځواک«  »فاتح  اسم  به  گروهی  از 
بر دانشگاه  مدعی شده است که آن ها حمله 
اول  معاون  بود.  کرده  سازماندهی  را  کابل 
مجموعه ی  زیر  را  گروه  این  ریاست  جمهوری 
طالبان  گروه  به  مربوط  و  حقانی«  »شبکه 
تشکیل  خوست  والیت  در  که  کرده  معرفی 

شده است. 
ملی  امنیت  نیروهای  از  نقل  به  صالح  آقای 
حاضر در صحنه حادثه، در رابطه به جزئیات 
باقی مانده  »اسلحه  است:  نوشته  حمله  این 
عکس های  در  که  آنچه  با  تروریستان  از 
تطابقت  است  آمده  داعش  جعلی  اعالمیه ی 
داعش  اعالمیه  در  کسانی که  عکس  ندارد. 
که  تروریستانی  چهره  با  است  شده  نشر 
بیرق  ندارد.  شباهت  و  تطابقت  شدند،  نابود 
طالبان یکی از اجناس دریافت شده از بکس 
دیگر  مانند  اطاق  دیوار  در  است.  تروریستان 
را  خود  جمالت  آخرین  تروریستی  حمالت 

نوشته اند و نوشته اند که زنده باد طالبان.«
اول  معاون  صحبت  های  پی  در 
به  منسوب  اعالمیه ی  ریاست  جمهوری، 
طالبان  عالی  و تحصیالت  آموزش  کمیسیون 
بیرون آمد که در آن این حمله را تقبیح کرده 
استخباراتی  حلقه های  کار  را  حمله  این  و 
می  خواهند  اعالمیه   این  از  نقل  به  که  خواند 
تخریب  حساس  مرحله  در  را  صلح  پروسه 

کنند. 
سخن گوی طالبان هم به صحبت  های معاون 
اول که گفته اسلحه   باقی مانده از تروریستان 
از  شده  منتشر  عکس  در  که  اسلحه ای  با 
نشان  واکنش  ندارد،  مطابقت  داعش  سوی 
با  کابل  پوهنتون  بر  حمله  »در  گفت:  و  داد 
سالح های آمده بودند که از طرف به اصطالح 
فراهم  برای شان  کابل  اداره  ملی(  )امنیت 
شده بود.« او پرسیده که »چطور ممکن است 
چند  در  جنگ  مصروف  حمله  کننده های  که 
ساعت به خطاطی روی دیوارها هم وقت پیدا 
و به خط میرزایی امارت نوشته کند؟ به بردن 

بیرق به جای حمله چه نیاز دارند؟«
تویت ذبیح اهلل مجاهد:

روز  که  دیگری  یادداشت  در  صالح  آقای 
گروه  از  رسیده،  نشر  به  عقرب   ۱۹ دوشنبه 
کاروان«  »عبیده  اسم  به  تروریستی جدیدی 
دوحه  صلح  توافق نامه  از  پس  که  کرده  یاد 
میان طالبان و امریکا، این گروه در »وزیرستان 
و  دیده  »تعلیمات  شده،  تشکیل  پاکستان« 
اعزام  کابل  به خصوص  و  بزرگ  شهرهای  به 

شدند.« 
دانشگاه  بر  مهاجمان  هویت  از  صالح  آقای 
آخرین  از  جزئیاتی  اما  نگفته،  چیزی  کابل 
لحظه های جنگ در داخل صنف های دانشگاه 
صالح  یادداشت  در  است.  کرده  ارائه  کابل 
کابل  پوهنتون  آمده: »تروریستان مهاجم در 
نیروها  بینند که  ثانیه های آخر وقتی می  در 
سراغ شان  به  سوراخ  ایجاد  با  و  بام  راه  از 
دستی  بمب  با  را  خود  دستان  می رسند، 
کار  این  می شوند.  کشته  و  می دهند  انفجار 

هنرمندان،  شدید  اعتراض های  میانه ی  در 
شهرداری  شهروندان،  از  کثیری  و  فرهنگیان 
معاون  صالح،  امراهلل  دستور  به  کابل 
در  به  شبانه  را  بلدوزرها  رییس جمهور، چنگ 
کهن ترین  از  یکی  فرسوده ی  عمارت  دیوار  و 
فرو  پایتخت،  قلب  در  افغانستان  سینماهای 
تخریب  و خاک  گرد  بلندشدن  با  همراه  کرد. 
یکی از نمادهای فرهنگی و هنری پایتخت که 
به زعم معترضان، یکی از گنجینه های خاطره  
و حافظه ی فرهنگی و هنری هفتادساله ی کابل 
برخی  تجمع  بر  پولیس،  نیروهای  غبغب  بود، 
از فرهنگیان حاضر در اطراف عمارت سنگینی 
گسترده ی  اعتراض های  رغم  به  می کرد. 
درخواست های  و  هنرمندان  و  فرهنگیان 
از  برخی  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  صریح 
از تخریب  بر جلوگیری  مقامات دولتی، مبنی 
یا دستکم تعلیق آن، معاون رییس جمهور چنان 
فیصله  های  بندهای  از  یکی  اجرایی کردن  در 
داشت  شتاب  صبح اش  نیم  و  شش  جلسات 
منهدم  برای  ضربتی  مأموریتی  گویی  که 
کردن یک هسته ی تروریستی فوق خطرناک را 
رهبری می کند. در فرجام شبیخون شهرداری، 
پارک،  سینمای  عمارت  از  امروز،  سحرگاهان 
چند پاره ی  تکه های  و  خشت  و  خاک  از  تلی 

دیوارها بر جای مانده بود.
به  رغم  پارک  سینمای  تخریب  بر  لجاجت 
اعتراض ها و درخواست ها  از  هجمه ی عظیمی 
برای تعلیق، در عمل اما نه اصرار بر اجرایی شدن 
یک اقدام منطقی و ضروری که در عمل تعقیب 
یک هدف سایه بود. هدفی که سینمای پارک 
توضیحات  کنه ی  و  فهوا  در  شد.  آن  قربانی 
معاون رییس جمهور در مورد تخریب سینمای 
پارک و واکنش های متکبرانه اش به اعتراض ها، 
یک کلید واژه  ی اصلی نهفته است. کلیدواژه ای 
می آید؛  وجد  به  گفتن اش  از  صالح  آقای  که 
تصور  صالح  آقای  گویی  مقتدر«.  »حکومت 
یک  تخریب  بر  لجاجت  واسطه ی  به  می کند 
جلسات   فیصله های  از  بندی  به عنوان  سینما 
به  را  نیم صبح اش، »اقتدار حکومت«  و  شش 
حکومت  ژست  گرفتن  است.  گذاشته  نمایش 
خیره سرانه  بی پروایی  منظر  از  آن هم  مقتدر 
فرهنگیان  از  عظیمی  گروه  اعتراض های  به 
یک  عمارت  شبانه ی  تخریب  و  هنرمندان  و 
سینما، نشان می دهد که توهم اقتدار و اتوریته 
چقدر  افغانستان  حکومت  دولت مردان  در 
سنگین و عمیق است. در این یادداشت، ادعای 
حکومت مقتدری که آقای صالح سنگ آن را به 

سینه می زند، به راستی آزمایی گرفته می شود.
پایمال شدن  شات های  رقت بارترین  از  یکی  از 
اقتدار، وجاهت و اتوریته ی حکومت افغانستان 
در کل و مقام ریاست  جمهوری کشور به صورت 
 ،۱3۹۸ قوس   ۷ در  می کنیم.  آغاز  خاص 
هواپیمای اختصاصی دونالد ترمپ در یک سفر 
افغانستان  اطالع حکومت  بدون  و  غیرمنتظره 
نشست.  زمین  به  بگرام  هوایی  پایگاه  در 
که  ترمپ  با  دیدار  برای  غنی،  رییس جمهور 
رخ  ریاست  جمهوری  ارگ  در  می باید  قاعدتا 
می داد، شبانه به بگرام رفت و در آن جا بدون 
حضور  به  دیپلماتیک،  تشریفات  کوچک ترین 
کل  اما،  بگرام  به  غنی  رفتن  شد.  پذیرفته 
حکومت  دیپلماتیک  وجاهت  له شدن  ماجرای 
تجمع  محل  بزرگ  سالن  در  نبود.  افغانستان 
و  مسلح  قوای  امریکایی، سرقومندان  نظامیان 
کوچک ترین  بدون  افغانستان  شماره اول  فرد 
تشریفات و آداب دیپلماتیک، در کنار سربازان 
و بریدمالن ارتش ایاالت متحده به صف ایستاد 
و برای سخنرانی یکی از تاجرمآب ترین رهبرانی 
دیده، همگام  به خود  معاصر جهان  تاریخ  که 
غرا  و  محکم  کف های  امریکایی  نظامیان  با 
در  لب هایش  بر  لبخند  مکرر  نشاندن  با  و  زد 
هنگام کف زدن، بر غلظت این درام شرم آور و 
تحقیرآمیز، افزود. در آن صحنه ی رقت بار که در 
دهه های بعد، احتماال به عنوان یکی از مصادیق 
در  افغانستان،  در  حاکمیت  و  نظام  بیچارگی 
کتاب های تاریخ به دانش آموزان تدریس خواهد 
شد، دار و ندار اتوریته، وجاهت و غرور ملی و 
میهنی افغانستان در کنار چکمه های سربازان 
امریکایی چونان گلبرگ های الله ای در باد پرپر 

شد.
مناسک  توجیه  در  حکومت  سخن گویان 
تحقیرآمیز دیدار غنی با ترمپ در بگرام و در 
پاسخ به اعتراض ها گفتند منافع ملی افغانستان 
نظر  به  بدهد.  اتفاقی رخ  حکم می کرد چنین 
سخنی پذیرفتنی باشد. به استثنای چند مورد 
محدود اما برجسته و افتخارآمیز در کل تاریخ 
چند صدساله ی افغانستان مدرن، حکومت ها در 
بزرگ  قدرت های  با  آن  مناسبات  و  افغانستان 
درمانده  و  حقیر  ضعیف،  موقعیتی  از  هماره، 

زرد  برگ های  پاییزی  سرد  نسبتا  هوای 
درختان  بدنه ی  از  را  کابل  دانشگاه  درختان 
دیگر  مثل  عادی  روز  یک  می کرد.  جدا 
در  روز  آن  بود  قرار  کابل.  دانشگاه  در  روزها 
نمایشگاه  افغانستان  علمی  نهاد  بزرگ ترین 
محمدفواد  استاد  شود.  برگزار  کتاب 
ساختمان  صنف  های  از  یکی  در  ابراهیمی 
دانشجویان  برای  حقوق  دانشکده  استاژ 
پالیسی  و  اداره  دانشکده  »ج«  چهارم  صنف 
سازمانی«  توسعه  »مدیریت  مضمون  عامه 
تمام  درسی  هنوز ساعت  می کرد.  تدریس  را 
از  اتفاق غیرمعمول و دور  بود که یک  نشده 
دانشگاه  روز عادی  آرامش یک  نه تنها  انتظار 
کابل را برهم زد که یک کشور را در بهت فرو 
تراژیدی  نمایش  نمایشگاه کتاب  به جای  برد. 
انسانی رقم خورد. شیرشاه خویشکی، یکی از 
که  بود  کسی  اولین  کابل  دانشگاه  کارمندان 
شد.  زمین  نقش  مسلح  مهاجمان  گلوله ی  با 
دانشگاه  شمالی  دروازه  از  مسلح  مهاجم  سه 
دانشگاه  به  ورود  از  پس  و  شدند  وارد  کابل 
شماری  حقوق  دانشکده  ستاژ  اول  منزل  در 
گلوله  های  بستند.  رگبار  به  را  دانشجویان  از 
مهاجمان آن روز دانشجویان زیادی را نقش 

زمین کرد.
این حادثه  ی تروریستی که هفته گذشته  در 
رخ  کابل  دانشگاه  در  ۱۲عقرب(  شنبه،  )دو 
داد، به گفته مسئوالن دانشگاه کابل ۱۹ تن 
به شمول یک کارمند دانشگاه، ۱6 دانشجوی 
عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکده  کالس چهارم 
و دو دانشجوی دانشکده حقوق جان باختند. 
وقوع  از  بعد  روز  کابل سه  دانشگاه  مسئوالن 
یک  در  عقرب   ۱۵ در  تروریستی  حمله  این 
نشست خبری گفتند که 3۸ تن دیگر نیز در 

این رویداد زخمی شده  اند.
پی  در  را  زیادی  واکنش های  حمله  این 
ماتم  را  فردایش  افغانستان  حکومت  داشت؛ 
از کشورهای جهان  بسیاری  کرد.  اعالم  ملی 

با مردم افغانستان غم شریکی کردند. 
به  امنیتی  نیروهای  با  مهاجمان شش ساعت 
از پادرآمدن  با  درگیری پرداختند. در نهایت 
مهاجمان، حکومت پایان حمله را اعالم کرد. 
داعش فورا مسئولیت حمله را بر عهده گرفت 
کرد.  منتشر  نقاب دار  مهاجم  دو  از  عکسی  و 
داعش اعالم کرد حمله را دو عضو این گروه 
به نام  های انس البنشیری و طارق الخراسانی 
افغانستان  حکومت  اما  است.  داده  انجام 

انگشت اتهام را به سوی طالبان دراز کرد. 

صحنهگردانحمله
ارگ ریاست جمهوری حمله بر دانشگاه کابل 
سخن گوی  صدیقی،  صدیق  کرد.  محکوم  را 
ویدیویی،  پیام  یک  در  ریاست جمهوری 
به گونه ی ضمنی طالبان را مسئول این حمله 
دانست و گفت که این گروه پس از شکست 
و  اکنون دست پاچه شده  در هلمند،  سنگین 
می دهند.  قرار  هدف  را  اکادمیک  مکان های 
آقای صدیقی در آن صحبت ویدیویی افزوده 
فعالیت های  امن  بستر  طالبان  که  است 
با  و  کرده  فراهم  افغانستان  در  را  تروریستی 
دست داشتن  از  نمی توانند  اعالمیه  یک  نشر 
برائت  را  خود  افغانستان  در  خشونت ها  در 
اول  معاون  صالح،  امراهلل  همچنان  دهند. 
ریاست جمهوری این حمله تروریستی را یک 

ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی خواند.
اظهارات  دنبال  به  بالفاصله  نیز  طالبان 
افغانستان  ریاست  جمهوری  سخنگوی 
مجاهد،  ذبیح اهلل  کرد.  متهم  را  حکومت 
سخن گوی گروه طالبان با نشر اعالمیه  ای در 
کابل  دانشگاه  به  حمله  که  نوشت  تویترش 
طالبان  سخنگوی  ندارد.  گروه  این  به  ربطی 
این نوع  در اعالمیه   گفته است: »بدون شک 
حمله  ها از سوی عناصر شروری انجام می  شود 
ننگرهار  و  جوزجان  در  شکست  از  پس  که 
اداره کابل به آنها پناه داده، در مهمان  خانه  ها 
نگهداری می   کند و برای این گونه حمالت آنها 
را استخدام می کند، حمایت و راهنمای کرده 

و برای شان پالن طرح می کند.« 
ظاهرا این حرف طالبان آن عده اعضای گروه 
داعش را هدف قرار می  گیرد که به نیروهای 
این  در  شده  اند.  تسلیم  افغانستان  امنیتی 
که  است  آمده  همچنان  طالبان  اعالمیه   ی 
که  نیست  نظامی  هدف  کدام  کابل  دانشگاه 
ایجاد  به منظور  بلکه صرف  باشد  توجیه  قابل 
این گونه  پروپاگندسازی  و  وحشت  و  ترس 

حمالت انجام می شود. 
معاون  کابل،  دانشگاه  به  حمله  روز  فردای 
تصمیم های  سلسله  در  ریاست جمهوری  اول 
گروه  دیگر  بار  شش ونیم،  ساعت  صبحگاهی 

رقیب  با  سیاسی  توافق  یک  عقد  با  سپس  و 
حکومت  یک  بر  ریاست  شوکران  معترض، 
ائتالفی و سهامی را برای دومین بار سر کشید.

انتخابات به عنوان مهم ترین  به  اعتماد عمومی 
شاخص هویتی نظام و ستون نگه دارنده ی آن، 
به حدی آسیب دیده که برگزاری یک انتخابات 
است.  ناممکن شده  برای حکومت عمال  دیگر 
کارنامه ی  موجب  به  افغانستان  دمکراسی 
با  عملکردش  در  حکومت  مخرب  و  ویرانگر 
نهادها، به پیکر بی رمقی می ماند که برگشت اش 
به حیات نیازمند یک معجزه است. این اتفاق، 
است  کابوس هایی  ترسناک ترین  از  یکی 
برای  می توانست  گذشته  دهه ی  دو  در  که 
دمکراسی متزلزل و آسیب پذیر کشور رخ دهد. 
بی اعتمادی گسترده افکار عمومی به انتخابات 
اما تمام ماجرا نیست. افغان ها اکنون به دلیل 
طالبان  پسا  حکومت های  ویرانگر  کارنامه های 
و مشخصا حکومت شش ساله ی رییس جمهور 
دست  از  نظام  کلیت  به  را  اعتمادشان  غنی، 
عبور  گوشت  و  پوست  از  ناامنی  تیغ  داده اند. 
کرده و به استخوان مردم رسیده است. اقتصاد 
کشور فلج است و ۹۰ درصد جمعیت افغان ها، 
مایحتاج  ابتدایی ترین  به  مستقیم  صورت  به 
مالی  سیاسی،  فساد  محتاج اند.  شدیدا  زندگی 
و اداری تمام دستگاه دولت را در چنبره دارد. 
اجراآت  و  اتوریته  نهادها،  به  عمومی  اعتماد 
دوام  است.  رسیده  ممکن  کم ترین حد  به  آن 
حیات حکومت نه از سر اعتماد مردم به نظام 
و حمایت افکار عمومی از آن که به دلیل یک 
ناگزیری و درماندگی زجرآور و ترحم برانگیزی 
افغان ها در گرداب آن اسیر شده اند.  است که 
یک  به  سقوط  خطر  و  ترس  از  ناگزیری  این 

انارشیزم و هرج و مرجی ویرانگر می آید.
بسیار  و  اندک  فشرده ی  آمدیم،  گفته  آن چه 
مختصری از شاخص هایی است که به موجب 
»اقتدار حکومت«  مفهوم  آن ها،  به  ارجاع  با  و 
مقتدر،  حکومت  از  برخورداری  ادعای  و 
عمال  شاخص ها،  این  می شود.  راستی آزمایی 
ویران شده و حیات و بقای آن، به مویی بند 
اتوریته  شاخص های  اسفبار  وضعیت  است. 
محصول  نه  افغانستان،  در  حکومتی  اقتدار  و 
فاجعه ی طبیعی  یا  ماوراءالطبیعی  یک رخداد 
که ناشی از سوءمدیریت، خطاهای استراتژیک 
توسط  قانون  تضعیف  و  نقض  صریح  موارد  و 
افغانستان به خاصه در نیم دهه ی  دولتمردان 

گذشته است.
اتفاقی که دیشب در سینمای پارک افغانستان 
در  و  تلویح  به  صالح  آقای  توسط  داد،  رخ 
یک  توسط  اقتدار  تمرین  یا  اعمال  به  لفافه، 
است  این  واقع  شد.  تفسیر  مقتدر  حکومت 
حکومتی،  اتوریته ی  و  اقتدار  شاخص های  که 
خلق  ما  دولتمردان  در  که  توهمی  برخالف 
برابر  در  خیره سری  با  ربطی  هیچ  است،  شده 
اعتراض های گسترده  و مدنی و از قضا منطقی 
ندارد.  شهروندان  از  بزرگی  گروه  مستدل  و 
اقتصاد  پایدار،  امنیت  از  حکومت  یک  اقتدار 
قدرتمند و باثبات، نهادهای مستقل و ریشه دار، 
سیاست های  به  گسترده  عمومی  اعتماد 
میان  حکومت  دستگاه  محبوبیت  حکومت، 
به  اعتراف  در  نفس  به  اعتماد  ای بسا  و  مردم 
خطا، جبران خطا و پوزش خواهی مسئولین از 
مردم می آید. تصوری که معاون رییس جمهور 
واقع شاخص های  در  دارد،  اقتدار حکومتی  از 
که  است  سرکوبگری  و  مستبد  حکومت های 
عصر آن به سر رسیده و به تاریخ پیوسته است. 
اتوریته ی  از  مدرن  تعریف  و  مدرن  جهان  در 
حکومتی، اقتدار یک حکومت از جوخه ی اعدام، 
چرم شالق و سرکوب مطالبات عمومی با باتوم 
عمومی  محبوبیت  از  نمی آید،  تفنگ  قنداق  و 
حکومت  می گوید،  صالح  آقای  آن چه  می آید. 
مقتدر نیست، حکومت بلدوزرهاست. و فرجام 
خشم،  کام  در  غرق شدن  بلدوزرها،  حکومت 

بی اعتمادی و بایکوت مردمی است.
دشمنی  برخالف  بگوییم  اگر  نیست  خطا 
استراتژیک اکثر نیروهای سیاسی و شبکه های 
محلی و اجتماعی قدرت با اتوریته ی حکومتی، 
رؤیای  که  اجتماعی  گروه های  معدود  از  یکی 
کشور  در  را  مقتدر  یک حکومت  مستقرشدن 
دارد، همان هایی است که معاون رییس جمهور، 
اعتراض ها و مطالبات شان را با جوک و تکبر و 
با گسیل نیروهای پولیس  کنایت پاسخ داد و 
به اطراف عمارت سینمای پارک، به تلویح به 
آن ها  کرد.  تهدید شان  سرکوبگرانه  اقدامات 
و  استقرار حکومت مقتدر  واقعی  تنها حامیان 
اعمال اتوریته  و اقتدار مشروع حکومتی هستند. 
برعکس ادعایی که آقای معاون دارد، او با این 
استراتژیک  پیوند  می باید  که  اجتماعی  گروه 

داشته باشد، باب ستیزه آغاز کرد. 

برعهده  را  کابل  دانشگاه  بر  حمله  مسئولیت 
گرفته بودند، اما حکومت افغانستان همچنان 
از  نه  حمله  که  داشت  موضوع  این  بر  تأکید 
سوی گروه داعش، بلکه از سوی گروه طالبان 
دیگری  ویدیویی  آن  از  پس  است.  بوده 
رسانه های  در  داعش  گروه  آدرس  از  ظاهرا 
مرد  سه  آن  در  که  رسید  نشر  به  اجتماعی 
با صورت کامال پوشیده جلو بیرق داعش، به 
زبان فارسی صحبت می کنند و می گویند که 
وطنی«  »طالبان  کار  کابل  دانشگاه  بر  حمله 
و »طالبان مرتد« بوده است. با آن که صورت 
اما صدای  است،  پوشیده  ویدیو  در  افراد  این 
می رسد  به نظر  شده  گذاشته  ویدیو  روی  که 
از مردان درون ویدیو نیست  از هیچ یک  که 
و صدا چنان شفاف است که به نظر نمی رسد 
گوینده جلو دهنش پوشیده باشد. این ویدیو 
بیشتر از همه بر ابهام حمله بر دانشگاه کابل 

افزوده است. 
سوی  از  ویدیو  این  که  می گوید  طالبان 
باور  کارشناسان  و  است  شده  جعل  حکومت 
دارند که حکومت نه بلکه حلقه هایی از درون 

حکومت پشت این حمله اند. 
اما آقای رحمانی در مورد این ویدیو می  گوید: 
محال  یعنی  دارد،  امکان  فلسفی  »به لحاظ 
کردن  وارد  سیاسی  به لحاظ  اما  نیست. 
و  روشن  دلیل  و  مدرک  بدون  اتهامی  چنین 
است.  قبول  قابل  غیر  و  ناموجه  اعتماد  مورد 
اگر  حتا  افغانستان  ملی  امنیت  که  می  دانیم 
قدر  این  بسازد،  را  ویدیویی  چنین  بخواهد 

غیرحرفه ای عمل نمی کند.«
سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  این حال،  با 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  طالبان، 
دانشگاه  بر  حمله  در  را  طالبان  دست داشتن 
از  این حمله  و می گوید که  کابل رد می کند 
افغانستان طراحی شده است،  سوی حکومت 
طالبان  به  حادثه  این  دادن  »نسبت  که  چرا 
پایان  به  یا حمالت  ثابت شود  این که  از  قبل 
برسد و جنگ یک ساعت بگذرد، مطرح کردن 
ثابت می سازد  کابل  اداره  معاون  از سوی  آن 
و  شده  سنجیده  وقت  از  قبل  پالن  این  که 
این جنایت دست  به  تا  طرح ریزی شده بوده 
بزنند و باز مالمتی را به گردن امارت اسالمی 

طالبان بیندازند.«
رحمت اهلل اندر، سخن گوی شورای امنیت ملی 
این  از  ادعاهای  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در 
دانشگاه  بر  حمله  در  حکومت  که  را  دست 
»این  می گوید:  و  کرده  رد  دارد  دست  کابل 
گروه های  سوی  از  که  است  کاذب  ادعای 
و  مغرض  حلقات  از  عده ای  و  تروریستی 
استخباراتی جهت ایجاد بی باوری بر حکومت 
افغانستان و نیروهای شجاع و دلیر امنیتی و 
دفاعی، و نفاق در اجتماع مطرح می گردد، تا 
عمل  این  و  ساخته  مغشوش  را  عامه  اذهان 

تروریستی را تبرئه کنند.« 

عبدالواحد حیدری و عباس عارفی

انکایم استخبارایت یا جنگ اطالعایت؟
»مردم قیمت بازی ها را می پردازد«

خادم حسین کریمی

توهم اقتدار در »حکومت بلدوزرها«

Jim Huylebroek
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

این حکومت فعال بود و در مناصب مهم کار کرد.
او در طول سال ها ریاست تیم مذاکرات فلسطینی در برابر 
اسرائیل را بر عهده داشته و در صحنه سیاسی فلسطینیان 
در برابر جامعه جهانی، نقش برجسته ایفا کرده و در حال 
حاضر، بعد از محمود عباس، رهبر فتح و ساف و محمد 
برجسته  مقام  سومین  فلسطینی،  نخست وزیر  االشتیه، 

فلسطینی محسوب می شود.
او در دو سال اخیر از طرح امریکایی موسوم به »معامله 

قرن« به شدت انتقاد کرده بود.
صائب عریقات در آخرین اظهارنظرهای سیاسی پیش از 
وخامت حالش، تصمیم امارات متحده عربی و سودان در 
عادی سازی رابطه با اسرائیل را »خیانت« نامیده و بر لزوم 
پایان »اشغالگری« اسرائیل بر اراضی فلسطینی و تحقق 
راهکار دو کشوری به عنوان تنها راه برقراری صلح و ثبات 

پایدار در منطقه تاکید کرده بود.

یک شنبه ۲۷ میزان موافقت کرد که او به بیمارستانی در 
اورشلیم انتقال یابد.

بیمارستان،  در  عریقات  آقای  شدن  بستری  از  پس 
گروه هایی از خانواده های اسرائیلی ها که بستگان شان در 
عملیات مسلحانه فلسطینیان کشته شده اند، با تظاهرات 
در مقابل این بیمارستان، از بستری شدن او در اسرائیل 

ابراز خشم کردند.
در  ابودیس،  شهرک  در  عریقات،  صالح  محمد  صائب 
نزدیکی بیت المقدس/ اورشلیم در کرانه باختری زاده شد.
عضو  امریکا،  دانشگاه های  در  تحصیل  با  همزمان  وی 
جنبش فتح بود و در کنار حمایت از یاسر عرفات، رهبر 
نگارش  در  فلسطین،  آزادی بخش  سازمان  و  فتح  وقت 
پیمان صلح اسلو در سال ۱۹۹3 میان اسرائیل و سازمان 

آزادی بخش فلسطین نقش مهمی داشت.
برپایی تشکیالت خودگردانی در  از آغاز  صائب عریقات 

اطالعات روز: صائب عریقات، دبیرکل سازمان آزادی بخش 
فلسطین، که به بیماری کرونا مبتال شده بود، درگذشت.

وخامت  پی  در  میزان   ۲۸ دوشنبه  روز  عریقات  آقای 
حالش به بیمارستانی در بیت المقدس/ اورشلیم منتقل 

شده بود.
از  یکی  که  عریقات  صائب  فردا،  رادیو  گزارش  به 
رسانه های  در  فلسطینی  سخن گویان  شناخته شده ترین 

غرب بوده است، در هنگام مرگ 6۵ سال داشت.
پیش از این هم گزارش هایی درباره فوت او منتشر شده 
بود، ولی خانواده  آقای عریقات این گزارش ها را تکذیب 

کرده بودند.
در  پیش  سال  سه  که  عریقات  دکتر  کرونای  آزمایش 
امریکا عمل ریه را پشت سر گذاشته بود، روز ۱۷ میزان 

مثبت اعالم شد.
در پی وخامت شدید حال آقای عریقات اسرائیل در روز 

دبریکل سازمان آزادی بخش فلسطنی در یپ ابتال به کرونا درگذشت

ستاره  چندین  مصدومیت  از  اخیر  اخبار 
دو  بارسلونا ،  و  مادرید  رئال  تیم  دو  مهم 
شدت  به  را  اسپانیا  فوتبال  بزرگ  غول 

نگران کرده است.
روز یکشنبه در دیدار رئال مادرید و والنسیا 
زمانی که فدریکو والورده ستاره جوان رئال 
پیچید  می  خود  به  درد  از  چمن  روی 

پاس  و ۲  رسانده  ثمر  به  پنج گل  و  داده 
گل داده است.

به این ترتیب رونالد کومان که بعد از وقفه 
در  دشوار  بسیار  بازی  یک  ملی  بازی های 
مقابل اتلتیکو مادرید در پیش دارد ستاره 
مورد عالقه اش فاتی را در اختیار ندارد و 
تاکتیکی  ساختار  برای  اکنون  هم  از  باید 
چاره ای  فاتی  غیبت  دوران  در  تیمش 

بیندیشد.
پیاپی  دیدگی های  آسیب  این  دلیل  اما 
اپیدمی  تغییراتی که  به  توجه  با  چیست؟ 
دنیا  فوتبال  تقویم فصل گذشته  در  کرونا 
بوجود آورد ستاره های فوتبال بدون پشت 
اکثراً  و  فصل  پیش  دوران  گذاشتن  سر 
بدون استراحت وارد فصل جدید شدند و 
در فصل جدید هم فشردگی بسیار باالی 
مسابقات فشاری بیشتر از همیشه بر آنها 
از  بسیاری  که  فشاری  است.  کرده  وارد 
مربیان بزرگ از جمله یورگن کلوپ و پپ 

گواردیوال عماًل علیه آن موضع گرفته اند.

غیبت والورده برای زیدان که تیمش بعد 
از وقفه بازی های ملی به مصاف ویارئال و 
اینتر خواهد رفت یک دردسر بزرگ دیگر 
هفته  اینکه  به  توجه  با  به خصوص  است. 
گذشته ادن هازارد و کاسمیرو هم به دلیل 
مثبت شدن تست کرونا از جمع بازیکنان 

تحت نظر زیدان خارج شده بودند.
هم  بارسلونا  مادرید،  رئال  ازلی  رقیب  اما 
وضعیت چندان بهتری ندارد و از این بابت 
غول  می کند.  برابری  بالنکوس  لوس  با 
آنسو  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  هم  کاتاالن 
بارسا   ۲-۵ پیروزی  جریان  در  که  فاتی 
چپ  زانوی  ناحیه  از  بتیس  رئال  مقابل 
عمل  تحت  باید  بود  شده  مشکل  دچار 
از میادین  بگیرد و چهار ماه  قرار  جراحی 

دور خواهد بود.
این اعجوبه ۱۸ساله در شروع فصل جاری 
دوران  در  و  داشته  درخشان  عملکردی 
تبدیل  فیکس  بازیکنی  به  کومان  رونالد 
انجام  بازی   ۱۰ اینجا  تا  فاتی  است.  شده 

شکست  از  بیش  حتی  زیدان  زین الدین 
سنگین در آن بازی نگران مصدومیت یک 
پانزده  درحالیکه  بود.  تیمش  دیگر  ستاره 
دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود، زیدان 
بیرون  اجبار  به  را  اروگوئه ای  هافبک  این 
فصل  این  در  که  جوان  ستاره ای  کشید. 
زیدان  تاکتیکی  ساختار  در  مهمی  نقش 

داشته است.
بعد از شکست سنگین ۴-۱ مقابل والنسیا 
از  بعد  ۲۴ساعت  زیدان  به  بزرگتر  ضربه 
روز  که  چرا  شد.  وارد  مستایا  در  افتضاح 
کرد  اعالم  رسماً  مادرید  رئال  دوشنبه 
شدید  مصدومیتی  با  پا  ناحیه  از  والورده 
مدتی  برای  است  ممکن  و  شده  مواجه 
اطالعیه  در  باشد.  دور  میادین  از  طوالنی 
بررسیها  از  بعد   « بود:  آمده  چنین  رئال 
روی فدریکو والورده مشخص شد یکی از 
استخوانهای پای او دچار شکستگی شده. 
زمان بهبودی او بعد از بررسی های بیشتر 

اعالم خواهد شد«.

رئال و بارسا فصل موفقی نخواهند داشت؟
یدان و کومان، پنجه در پنجه غول مصدومیت ز

سن  پاری  باشگاه  ورزشی  مدیر  لئوناردو 
ژرمن به احتمال حضور کریستیانو رونالدو 

در این تیم واکنش نشان داد.
کریستیانو  آینده  درباره  شایعات  رفته رفته 
برنده  که  چرا  است  یافته  افزایش  رونالدو 
با   ۲۰۲۲ سال  تا  تنها  طال  توپ  باره  پنج 
اخیرا  و  دارد  قرارداد  یوونتوس  باشگاه 
برای  بیانکونری  که  این  بر  مبنی  اخباری 
فروش او در تابستان آینده ابراز عالقه نشان 

داده، به گوش رسیده است.
با این حال تعداد کمی از باشگاه های حال 
حاضر دنیا توانایی مالی به خدمت گرفتن 
کریستیانو رونالدو را دارند. البته پاری سن 

آن  وارد   PSG که  است  محدود  دایره 
به  معموالً  مساله  این  البته  شد.  خواهد 
شرایط و موقعیت ها بستگی دارد. ما باید 
برای پنجره نقل و انتقاالت آماده شویم و 
این همان کاری است که انجام می دهیم. 
ما اولویت ها و لیست های خود را در اختیار 
داریم اما هر اتفاق غیر منتظره ای ممکن 

است رخ دهد.«
با توجه به این اظهار نظر لئوناردو اصال بعید 
کریستیانو  بعدی  گزینه   PSG که  نیست 
اروپا  فوتبال  در  ماجراجویی  برای  رونالدو 
لباس تیم  با  آینده  او را فصل  اگر  باشد و 

فرانسوی دیدیم نباید خیلی تعجب کنیم.

ژرمن تیمی محسوب می شود که می توان 
آن ها را در زمره یکی از معدود باشگاه ها 

قرار داد.
باشگاه  ورزشی  مدیر  ارتباط  همین  در 
شایعات  به  لئوناردو  یعنی  پاری سن ژرمن 
در  پرتگالی  ستاره  فوق  حضور  پیرامون 
است.  داده  نشان  واکنش  پرنس  دو  پارک 
او در این باره گفت: » امروز در فوتبال دنیا 
شاید  دهد.  می  رخ  اتفاقی  چه  نمی دانیم 
کریستیانو رونالدو فردا از خواب بیدار شود 
و بگوید می خواهد برای تیم دیگری بازی 

کند.
یک  این  بخرد؟  را  او  تواند  می  کسی  چه 

چه کیس می داند در آینده چه اتفایق رخ می دهد
اظهار نظر جنجایل؛ مقصد بعدی رونالدو مشخص شد؟

انتخابات امریکا؛ دستور دادستان کل برای رسیدیگ به تخلفات احتمایل

بحران قره باغ؛ ارمنستان و آذربایجان در حضور روسیه توافق کردند
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ستاره دانماریک اینرت دوباره 
به تاتنهام پیشنهاد شد

ژیرو در زمستان چلیس را 
ترک می کند

بر اساس برخی گزارش ها اینترمیالن بازیکن 
تیم  چند  به  را  اریکسن  کریستین  کرواتش 
او  سابق  تیم  که  داده  پیشنهاد  انگلیسی 

تاتنهام از جمله آنها بوده است.
که  اینترمیالن  گزارشها  برخی  اساس  بر 
کریستین  خود  دانمارکی  خرید  شرایط  از 
چند  به  را  او  نیست  راضی  اصاًل  اریکسن 
باشگاه انگلیسی پیشنهاد داده و اعالم کرده 
ماه  در  را  اریکسن  می توانند  باشگاه ها  این 
ژانویه به خدمت بگیرند. جالب اینجا است که 
تاتنهام تیم قبلی اریکسن از جمله این گزینه 

ها بوده است.
البتـه اینتر قصـد دارد اریکسـن را به صورت 
قرضـی واگـذار کنـد و نـه دائمـی. فوتبـال 
از چنـد منبـع کـه بـه  اینسـایدر بـه نقـل 
فعالیـت  باشـگاه ها  بیـن  واسـطه  عنـوان 
دارنـد مدعـی شـد اریکسـن به چندیـن تیم 
انگلیسـی و از جملـه تاتنهام پیشـنهاد شـده 

. ست ا
اینتر که برای رهایی از بحران مالی ناشی از 
کرونا روزهای دشواری در پیش دارد تصمیم 
را  مازاد خود  بازیکنان  از  نفر  گرفته چندین 
باالیی  دستمزدهای  که  کسانی  و  بفروشد 
دریافت می کنند را به صورت قرضی واگذار 

کند.

در  دارد  قصـد  چلسـی  فرانسـوی  مهاجـم 
کنـد. تـرک  را  چلسـی  زمسـتان 

ژیـرو  اولیویـه  سـاکرنت،  از  نقـل  بـه 
مهاجـم فرانسـوی چلسـی در ایـن تیـم بـه 
نیمکت نشـین تبدیـل شـده اسـت.  حضـور 
آبراهـام  تامـی  و  هاورتـز  کای  ورنـر،  تیمـو 
لمپـارد  فرانـک  کـه  اسـت  شـده  باعـث 
سـرمربی جـوان آبی هـای لنـدن فرصتی در 

ندهـد.  قـرار  ژیـرو  اولیویـه  اختیـار 
تابسـتان یـورو  ژیـرو کـه نمـی خواهـد در 
۲۰۲۰ را از دسـت بدهـد از وضعیـت موجود 
نارضایتـی کرده اسـت و  ابـراز  ایـن تیـم  در 
عنـوان کـرده در زمسـتان و نقـل و انتقاالت 

زمسـتانی از ایـن تیـم جـدا خواهـد شـد. 
ژیـرو قصـد دارد بـه صـوت قرضی از چلسـی 
جدا شـود و آنطور که رسـانه های فرانسـوی 
اعـالم کردند چنـد تیم لیگ برتـری خواهان 

بـه خدمت گرفتن او هسـتند. 

ورزشیخبرهای خارجی

رسیده اند  قانونی  مهلت  از  بعد  که  را  »رای هایی  که  کرد 
جدا کنند« که به گفته آقای ترمپ شامل »گروه بزرگی« 

از آرا می شود.
رای قاضی آلیتو مربوط به مهلت قانونی نبوده است بلکه 
از روز  بعد  بوده است که  به جدا کردن رای هایی  مربوط 

انتخابات رسیده اند.
دادگاه عالی پنسیلوانیا مهلت دریافت رای را ششم نوامبر 
حزب  بود.  کرده  تعیین  انتخابات  از  بعد  روز  سه  یعنی 
جمهوری خواه دو بار درخواست تجدید نظر کرد؛ بار اول 
ناموفق بود اما بار دوم صدور حکم به بعد از مشخص نتیجه 
جمهوری خواه  حزب  پیش  روز  دو  شد.  موکول  انتخابات 
دوباره این موضوع را مطرح کرد و قاضی آلیتو دستور داد 
مسئوالن برگزاری انتخابات تمام رای هایی را که بعد از روز 

انتخابات دریافت کرده اند جدا کنند.
به نظر می رسد این تصمیم برای رسیدگی به شکایت های 
بعید  می گویند  کارشناسان  بیشتر  و  باشد  آتی  احتمالی 

است در صورت شکایت، دادگاه تغییری در نتیجه بدهد.
روز دوشنبه هم کارزار آقای ترمپ خواستار صدور دستور 
آقای  پیروزی  گواهی  از صدور  جلوگیری  برای  اضطراری 
بایدن در این ایالت شد. جوش شاپیرو ، دادستان کل این 
توصف  اساس«  »بی  را  ترمپ  آقای  دادخواست  اما  ایالت 

کرد.
آقای ترمپ همچنین نوشت در شهرهایی مثل دیترویت 
و فیالدلفیا مشکالتی در انتخابات وجود داشته و »اشکال 
نتیجه  »کل  بر  رای ها  شناختن  معتبر  در  سیستماتیک« 

انتخابات« اثر گذاشته است.

نوامبر )پنج روز دیگر( و منطقه الچین را تا اول دسامبر 
با استفاده از مسیر عبوری الچین - به عرض ۵ کیلومتر 
- که اتصال میان قره باغ با ارمنستان است ترک می کند.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه هم ساعتی بعد از 
حصول این توافق در سخنانی تلویزیونی از استقرار ۱۹6۰ 
سرباز روسی به عنوان صلح بان در مرز دو کشور خبر داد.
از زمان بروز درگیری ها در قره باغ دست کم یک هزار نفر 

کشته و دهها هزار نفر هم بی خانمان شده اند.
از سال ۱۹۸۸ و زمانی که قره باغ کوهستانی، با جمعیت 
ارمنی و به عنوان بخشی خودمختار از جمهوری آذربایجان 
در اتحاد جماهیر شوروی اعالم کرد از جمهوری آذربایجان 
بر  ارمنستان و جمهوری آذربایجان  خارج می شود، میان 

سر این منطقه تنش وجود دارد.
درگیری های سه دهه اخیر در این منطقه ده ها هزار کشته 

بر جای گذاشت و تعداد زیادی را آواره کرد.
واکنشهاچهبوده؟

الهام علی اف این توافق را »واقعه مهم« تاریخی خوانده و 
در شبکه های اجتماعی آن را محصول »تسلیم« ارمنستان 
دانسته است. اما نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
که در فیسبوک امضای این توافق را دردناک و برای خود 
و کشورش سخت توصیف کرده، گفته »این یک پیروزی 
نیست اما شکست هم نیست. شکست تنها زمانی روی می 

دهد که شما احساس مغلوب شدن کنید«.

حقوقی آقای ترمپ علیه اعالم پیروزی جو بایدن تازه آغاز 
شده است.

کیلی مکننی، سخن گوی کاخ سفید می گوید این انتخابات 
تمام نشده است.

او ادعاهایی در مورد فساد در انتخابات مطرح کرد اما هیچ 
مدرکی دال بر تقلب نظام مند که ممکن است در نتیجه 

تأثیر داشته باشد ارائه نکرد.
آقای  پیروزی  و  نپذیرفته  را  شکست  هنوز  ترمپ  آقای 
ایاالت  در  آرا  شمارش  چون  نیست  رسمی  هنوز  بایدن 
این حال شبکه های عمده خبری  با  دارد،  ادامه  کلیدی 
و موسسات تحقیقاتی با توجه به وضعیت آرا تا اینجا او را 

برنده انتخابات قلمداد می کنند.
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا که از زمان اعالم برنده 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور اظهارنظر علنی نکرده 
است پیشتر بار دیگر در یک رشته توییت مدعی تقلب در 
انتخابات شد و گفت »دزدها« هر جا »که مهم بود هر رایی 
را که توانستند دزدیدند.« ادعایی که برای آنها مدرک و یا 

شواهدی ارایه نداده است.
مدعی  مدرک  و  دلیل  ارائه  بدون  بارها  که  ترمپ  آقای 
تقلب در انتخابات شده، نوشت »بهترین شرکت نظرسنجی 
در  بایدن  است جو  غیرممکن  است  گفته  امروز  بریتانیا« 
برخی ایالت ها بیشتر از باراک اوباما رای آورده باشد. هیچ 

مدرکی در این باره وجود ندارد.
او همچین در تویتر نوشت »شهادت نامه های رسمی« که 

حاکی از تقلب در انتخابات هستند باید بررسی شوند.
آقای ترمپ به رای قاضی دادگاه عالی ساموئل آلیتو اشاره 

مشارکت  صلح بانی  فرآیند  در  هم  ترکیه  ارتش  نیروهای 
بندی  زمان  بر  عالوه  توافق نامه  این  در  داشت.  خواهند 
آنها، آمده »دو  ارمنستان و مسیر خروج  نیروهای  خروج 
طرف ظرف مدت سه سال برای احداث یک مسیر ترافیکی 
در امتداد داالن الچین که خانکندی و ارمنستان را مرتبط 

می کند« اقدام خواهند کرد.
آوارگان  بازگشت  که  کرده اند  توافق  کشور  دو  همچنین 
آن  جوار  مناطق  و  قره باغ  خاک  به  داخلی  پناهندگان  و 
سازمان  پناهندگان  امور  عالی  کمیساریای  کنترل  تحت 

ملل متحد صورت گیرد.
در این توافق نامه آمده: »ارمنستان منطقه کلبجر را تا ۱۵ 

به گزارش بی بی سی فارسی، یکی از مشاوران جو بایدن، 
را  بار  آقای  امریکا،  انتخابات ریاست جمهوری  پیروز  نامزد 
دونالد  ادعاهای  به  او  اقدام  این  با  که  است  کرده  متهم 

ترمپ، رییس جمهوری امریکا، دامن می زند.
در همین حال کمپین انتخاباتی آقای ترمپ شکایتی علیه 
ایالت پنسیلوانیا طرح کرده است و ادعا می کند که سیستم 

رای گیری پستی دارای نقایصی بوده است.
مقامات  تایید  از  جلوگیری  دنبال  به  ترمپ  آقای  کارزار 

ایالتی بر پیروزی آقای بایدن در پنسیلوانیا است.
کارزارترمپ:جنگحقوقیتازهآغازشده

دعوای  که  است  گفته  ترمپ  دونالد  سخن گوی  همزمان 

ارمنستان اما توافق کرده است که طی چند هفته آینده از 
چندین منطقه عقب نشینی کند.

در متن منتشر شده این توافق ارمنستان توافق کرده است 
که از همه مناطقی که طی درگیری تصرف کرده بود تا 

۱۰ روز دیگر، یعنی بیستم نوامبر، عقب نشینی کند.
همچنین قرار شده حدود ۲۰۰۰ نیروی صلح بان روسیه 
در مرزهای محل درگیری میان دو کشور مستقر شوند. 
این نیروهای به همراه ۹۰ زره پوش و 3۸۰ واحد خودرو 
نظامی و تجهیزات ویژه بر روند آتش بس نظارت خواهند 

کرد.
گفته  آذربایجان  رییس جمهوری  علی اف،  الهام  همزمان 

دستوری  آمریکا،  کل  دادستان  بار،  ویلیام  روز:  اطالعات 
فدرال  دادستان های  آن  بنابر  که  کرده  صادر  غیرمعمول 
اجازه می یابند در مورد ادعاهای تخلف در جریان رای گیری 
انجام  کنند.  تحقیق  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
چنین تحقیقاتی به طور معمول بر عهده مقامات قضایی 

هر ایالت است.
همزمان البته آقای بار تأکید کرده است که مقامات قضایی 

این دادستانی کل هنوز هیچ تخلفی را کشف نکرده اند.
در عین حال اعالم شده که ریچارد پیلگر، دادستان عالی 
جرایم انتخاباتی، در اعتراض به اقدام دادستان کل از سمت 

خود استعفا داده است.

اطالعات روز: ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حضور 
هفته  شش  به  که  کردند  امضا  را  توافقنامه ای  روسیه 

درگیری های نظامی در قره باغ پایان می دهد.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در فیسبوک ضمن 
اعالم این خبر از تصمیم خود برای امضای این توافق به 
عنوان »اقدامی دشوار برای خود و کشورش« یاد کرده و 
گفته این توافق از نخستین ساعت بامداد سه شنبه )دهم 
کشور  این  میان  درگیری  به  و  شده  خواهد  اجرا  نوامبر( 
و آذربایجان که طی 6 هفته گذشته نگرانی های فراوانی 

ایجاد کرده بود خاتمه خواهد داد.
به نقل از بی بی سی فارسی، دو کشور حدود دو ماه است بر 
سر قره باغ درگیری نظامی دارند و تاکنون صدها نفر جان 

خود را در جریان این نبردها از دست داده اند.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال ۱۹۹۴ توافقنامه 
آتش بس امضا کردند، اما این توافقنامه هر از چند گاهی 

نقض شده است.
خاک  از  بخشی  عنوان  به  بین المللی  سطح  در  باغ  قره 

جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته شده است.
در هفته های گذشته، دو کشور سه توافق آتش بش دیگر 

نیز امضا کرده بودند که همگی نقض شدند.
مفادتوافقچیست؟

بر اساس توافق جدید، آذربایجان مناطقی از قره باغ را که 
کرد.  است، حفظ خواهد  کرده  تصرف  درگیری  در طول 

IDLG/OB/ اداره مستقل ارگان های محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مواد اعاشوی و محروقاتی }IDLG/OB/NCB/G/۰۱/۱۴۰۰ تهیه و تدارک مواد اعاشوی و محروقاتی{
NCB/G/۰۱/۱۴۰۰{ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( از آمریت تدارکات و یا از سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af به شکل رایگان بدست آورده آفرهای خویش را مطابق 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۱3۹۹/۹/۱۲ به آمریت تدارکات، منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگان های محلی واقع چهارراهی آریانا مراجعه نماید. 
و آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی به مبلغ )۴۰۰۰۰۰( چهارصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز )چهارشنبه( مورخ ۱3۹۹/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ قبل 

از ظهر در تاالر کنفرانس این اداره منزل اول تدویر می گردد.
بدینوسیله تقاضا به عمل می آید بعد از نشر اعالن مراتب فوق کتنگ آنرا جهت اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود.

}پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول و روغنیات و فلترباب وسایط اداره مرکزی IDLG/OB/NCB/G/۰۱/۱۴۰۰{ اداره مستقل ارگان های محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 
پروژه تهیه و تدارکات دو قلم تیل دیزل و روغنیات و فلترباب مورد ضرورت وسایط اداره مرکزی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( به شکل رایگان از مدیریت تسهیل قراردادها، آمریت تدارکات 
و یا از سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت ۲۱ روز تقویمی به 
آمریت تدارکات، منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگان های محلی واقع چهارراهی آریانا ارایه نماید. و آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی به مبلغ )3۲۰۰۰۰( 

سیصد و بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز )پنجشنبه( مورخ ۱3۹۹/۹/۱3 ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در تاالر کنفرانس این اداره منزل اول تدویر می گردد.
بدینوسیله تقاضا به عمل می آید بعد از نظر اعالن مراتب فوق کتنگ آن را جهت اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود.

کره با نیمار و امباپه رشوع شد PSG تایید کرد؛ مذا
توماس توخل نیز گفت:» هرگز و تحت 
فکر  توخل  برکناری  به  شرایطی  هیچ 
نکرده ایم. با هیچ مربی دیگری هم وارد 
اما خب، در رسانه ها  ایم  مذاکره نشده 
از  و  شود  می  زده  زیادی  های  حرف 
ما  های  گزینه  عنوان  به  زیادی  مربیان 
نام می برند. در باشگاه اما هیچ برنامه ای 

برای برکناری توخل نداریم.«

را  خودمان  باید  البته  ایم.  کرده  شروع 
وفق  موجود  اقتصادی  های  واقعیت  با 
بدهیم ولی با نیمار، کیلیان امباپه، آنخل 
دی ماریا، یولیان دراکسلر و خوان برنات 
و  ایم  کرده  شروع  را  ابتدایی  مذاکرات 
آینده،  روزهای  در  که  است  این  هدف 
این مذاکرات وارد فاز جدی خود شوند.«

برکناری  شایعات  مورد  در  لئوناردو 

می  گوش  به  نیز  رئال  به  انتقالش  و 
رسد. در مورد نیمار نیز گفته می شود 
است.  گذاشته  دو شرط  تمدید  برای  او 
اولی خریدهای بزرگ و دومی کم نشدن 

دستمزدش.
در  جی  اس  پی  ورزشی  مدیر  لئوناردو 
پاسخ به این اخبار و شایعات گفت:» با 
بازیکن مهم مذاکرات تمدید را  چندین 

لئوناردو مدیر ورزشی پی اس جی تایید 
کرد که مذاکرات تمدید قرارداد با کیلیان 

امباپه و نیمار را شروع کرده اند.
اس  پی  های  دغدغه  بزرگترین  از  یکی 
جی تمدید با ستاره های بزرگش است. 
نیمار و کیلیان امباپه تنها تا جون ۲۰۲۲ 
و  اخبار  خصوص  به  و  دارند  قرارداد 
امباپه  جدایی  مورد  در  زیادی  شایعات 
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عطش  خون ریزی؛ رسابزان اسرتالیایی برای 
کشنت غیرنظامیان اب یکدیگر رقابت یم کردند

یک منبع گفته است که »هرگونه تحقیق در 
مورد ادعاهای بدرفتاری طوری »تنظیم« می شد 

که فرد متهم گناه کار شناخته نشود.«
برخی  گفته  به  که  است  آمده  گزارش  این  در 
از افشاگران، مسئول بسیاری از جنایات جنگی 
تعداد بسیار اندکی از فرماندهان ساحوی بودند 
که کسی نمی توانست از آن ها بازخواست کند. 
روزنامه ایج و هرالد دریافته اند که رقم اندکی از 
چهار  کوچک  تیم های  که  ساحوی  فرماندهان 
معرض  در  می کردند،  رهبری  را  نفره  شش  تا 
جدی ترین اتهامات جنایات جنگی هستند که 
توسط بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا درباره 

آن تحقیق می شود.
در گزارش دکتر کرمپتووتس به جنرال کمپبل 
آمده است که این فرماندهان »مسئول بدترین ها 
بودند. گروهی از افراد که چنان نفوذ داشتند که 
کنند...  مدیریت  را  آنان  نمی توانستند  افسران 
آن ها قهرمانان توقف ناپذیری بودند که پرستیده 

می شدند.«
گوش  به  آن  از  پس  جنگی  جنایات  ادعاهای 
بازرس کل رسید که سایر فرماندهان ساحوی یا 
سربازان پایین  رتبه تر دست به افشاگری زدند. این 
افشاگران به نظر می رسد که با دکتر کرمپووتس 
نیز مصاحبه کرده اند. دکتر کرمپووتس به جنرال 
کمپبل نوشته است که »آنچه شنیدنش واقعا 
ناراحت کننده بود، این است که دست کم طبق 
گفته افرادی که به من مراجعه کردند، بسیاری 
انجام  بازخواست  از  ترس  بدون  رفتارها  این  از 
می شد... و فشار برای جلوگیری از گزارش دادن 
این رفتارها شدید بود. به من گفتند که مداخله 
معنای  به  رفتارها،  این  از  جلوگیری  برای 

اخراج شدن از صفوف نیروهای ویژه بود.«

همدستیمتحدان
جدی  ادعاهای  کرومپووتس  دکتر  گزارش  در 
در مورد جنایات جنگی شده است که در آن 
بریتانیایی که گاهی  امریکایی و  نیروهای ویژه 
اوقات با همتایان استرالیایی خود کار می کردند، 
نیز دخیل اند. ارتش امریکا چندین عضو نیروهای 
ویژه خود را به جرم جنایات جنگی وحشیانه، 
نتایج مختلفی  قرار داده است که  پیگرد  مورد 
داشته است. برخی اعضای نیروهای ویژه ارتش 

انگلیس نیز مورد پیگرد قرار گرفته اند.
یکی از منابع به دکتر کرومپووتس گفته است: 
»با این که ما هرکاری می کردیم، اما می توانم به 
امریکایی ها خیلی  و  انگلیس ها  بگویم که  شما 
بدتر از ما بودند. من شاهد بودم که بچه های ما 
ایستاده بودند و اعمال آن ها را تمجید می کردند 
امریکایی ها  شکنجه  طرز  از  دهان شان  آب   و 

جاری می شد.«
دکتر کرومپووتس نوشته است که »آنچه واقعا 
نگران کننده است این بوده که همه می دانستند 
که اکثر قتل ها توسط کدام واحد نیروهای ویژه، 
تحت  و  گشت زنی  واحد  کدام  و  کندک  کدام 
فرماندهی چه کسی انجام می شد.« او با زبانی 
تند به جنرال کمپبل، که حاضر به مصاحبه با ایج 
نشد، ماهیت این افشاگری ها را شرح داده است.

او در گزارش خود به جنرال کمپبل نوشته است: 
نیروهای  می آیند.  زبان  به  ناگزیر  »داستان ها 
عملیات ویژه که از نظر سیاسی و و بین المللی 
مورد احترام بود، احتماال دیگر نیست. کارنامه 
این نیروها داستانی درباره عطش خون ریزی و 
خواهد  سازمان  این  دامن  بر  ماندگاری  لکه ی 

بود.«
او در ادامه نوشته است: »به باور من تنها اعتبار 
نیروهای عملیات ویژه در خطر نیست. این خطر 

حتا از ارتش هم فراتر می رود.«
دفاع  وزیر  رینولدز،  لیندا  گزارش،  این  از  پس 
استرالیا گفت که دولت فدرال از انتشار دست کم 
بخشی از گزارش بررتون حمایت می کند. او در 
بیانیه ای گفت: »شفافیت طی این روند ]تحقیقات 
بررتون[ و نیز پاسخ گویی در مورد تمام یافته های 
تحقیق ]جنایات جنگی سربازان استرالیایی در 

افغانستان[ بسیار مهم و حیاتی است.«

شده  خالصه  گزارش  این  روز:  اطالعات  اشاره 
است.

در  کار  تجربه  و  هستند  ارتش  فعلی  »پرسنل 
دکتر  دارند.«  را  استرالیا  ویژه  نیروهای  صفوف 
به  افراد،  این  با  مصاحبه  از  پس  کرومپووتس 
که  منابعی  اظهارات  که  گفته  کمپبل  جنرال 
را  یک دیگر  اظهارات  اغلب  کرده اند،  افشاگری 

تأیید می کنند.
دکتر کرومپووتس پس از مصاحبه  با منابع خود 
درون نیروهای ویژه استرالیا، در نامه ای به جنرال 
کمپبل نوشته که منابع در مصاحبه های شان در 
موارد بی شمار از »سربازان و افسران استثنایی« 
یاد می کنند »که ارزش های ارتش را حفظ کرده و 
شخصیتی بدون شک شرافت مندانه دارند.« او در 
نامه ی خود نوشته: »این یکی از گیج کننده ترین 
اطالعاتی بود که به من داده شد زیرا سوال واضح 
این است که چرا آن ها مداخله نکردند، چرا کاری 
می شد؟«  جلوگیری  اتفاق ها  این  از  تا  نکردند 
دکتر کرومپووتس در ادامه نوشته: »به این سوال 
پاسخ های مختلفی داده شده است: این که آن ها 
این که  شوند.  متوجه  که  بودند  آنی  از  ارشدتر 
سرعت در حدی باال بود که اولویت پیش بردن 
امور طبق روال معمول بود. این که آن ها سعی 
کردند کاری کنند، اما برکنار شدند یا به حاشیه 
رانده شدند یا صرف نظر کردند. و این که آن ها 
فقط یک حادثه را مشاهده کردند، نه الگویی که 

با گذشت زمان شکل گرفته بود.«
درون  منابع  که  می دهد  توضیح  گزارش  این 
»به  خود  مصاحبه های  در  ویژه  نیروهای 
نگران کننده  شدیدا  و  قابل توجه  هنجارهای 
درون نیروهای عملیات ویژه« اشاره کرده اند. این 
هنجارها شامل »خلط رفاقت با رهبری، بی اثری 
افسران ارشد در مقایسه با فرماندهان پایین رتبه و 
فرماندهان ساحوی و عبور از رفتار غیرقابل قبول 

به جنایات جنگی« می شود.

گلوهایبریده،غیرنظامیانبیجان
به جنرال کمپبل گفته شده که به نقل از یکی از 
منابع درون نیروهای ویژه، دست کم »ده دوازده 
نفر« دیگر در نیروهای ویژه قطعا »می دانستند 
نیروهای  کهنه سرباز  یک  است.«  خبر  چه  که 
شرکت  عملیات ها  در  بار  »چندین  که  ویژه 
داشته است« سال ۲۰۱۲ را به عنوان »بدترین 
سالی توصیف کرده است که او تاکنون دیده.« 
افغان که  این کهنه سرباز گفته که »مترجمان 
گزارش  مرتبا  می کردند،  کار  ویژه  نیروهای  با 
می دادند که نیروهای ویژه استرالیا کشاورزان را 
اعدام می کنند اما هیچ کس پیگیری نمی کند.« 
سال  اتفاقات  که  کرده اند  تأیید  دفاعی  منابع 

۲۰۱۲ کانون تمرکز تحقیقات بررتون است.
در گزارش دکتر کرمپووتس به جنرال کمپبل 
درون  منابع   ۲۰۱6 سال  در  که  است  آمده 
اعضای  که  است  گفته  او  به  ویژه  نیروهای 
نیروهای ویژه احساس می کنند برای زنده ماندن 

باید خودشان را »وفق می دادند.«

خارج می شدند، مردم روستا »جنازه های مردان 
و پسران« را درحالی که »به سرشان شلیک شده 
بود، در مواردی چشم بند داشتند و گلوی شان 
مورد  یک  در  می کردند.  پیدا  بود«  بریده شده 
دیگر منابع به او گفته اند که سربازان استرالیایی 
گلوی دو پسر ۱۴ ساله »مظنون به هم دستی 
با طالبان را بریده بودند و اجسادشان را درون 
کیسه کرده و به رودخانه ای در همان نزدیکی 

انداخته بودند.«
در گزارشی که به جنرال کمپبل ارائه شده است، 
از یک نیروی ویژه که »فرهنگ سرپوش گذاری« 
بر جنایات را در افغانستان توسط برخی از اعضای 
 ۲۰۰۱ سال های  بین  استرالیا  ویژه  نیروهای 
این  تا ۲۰۱۴ شرح داده، نقل قول شده است. 
سرباز گفته است: »اگر خودشان مرتکب جنایت 
نمی شدند، آن  را می دیدند. اگر نمی دیدند، از آن 
باخبر بودند. اگر از آن باخبر بودند، احتماال در 
سرپوش گذاشتن برآن و جلوگیری از درز خبر 

آن به کانبرا دست داشتند.«
این گزارش می گوید که رهبری نیروهای ویژه 
استرالیا در افغانستان ادعاهای جنایات جنگی را 
که توسط سازمان های غیردولتی، »سرویس ویژه 
مترجمان  و  کماندوها  استرالیا،  ارتش  هوایی« 
علیه برخی اعضای نیروهای ویژه مطرح می شد، 
رهبری  کار  این  گزارش  این  ساکت می کردند. 
نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان را بخشی از 
فرهنگ سرپوش گذاری بر جنایات جنگی عنوان 
کرده است و یک عضو نیروی ویژه آن را عملی 
»شرورانه، نفرت انگیز و شرم آور« توصیف کرده 

است.
این گزارش همچنین به کوتاهی هایی در وزارت 
برای  را  زمینه  که  می کند  اشاره  استرالیا  دفاع 
این جنایت فراهم کرده است. رهبری ناکارآمد 
نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان و نبود کانال 
امکان  را  سربازان  باید  که  مناسب  افشاگری 
جنایات  کارشان،  عواقب  از  ترس  بدون  می داد 
جنگی را گزارش دهند، از جمله این کوتاهی ها 

خوانده شده است.

دستورگزارشدهیمحرمانه
دکتر کرومپووتس، جامعه شناس و مشاور دولتی 
است که گه گاه جنرال کمپبل از او برای تحقیق 
در مورد مسائل حساس و دشوار نظامی کمک 
جف  بریدجنرال  و  کمپبل  جنرال  می گیرد. 
سنگلمن، فرمانده نیروهای ویژه، در سال ۲۰۱۵ 
به دکتر کرومپووتس مأموریت دادند تا با پرسنل 
نیروهای ویژه مصاحبه و نگرانی های آنان را در 

قالب یک گزارش ثبت کند.
این گزارش تا زمان دست به دست شدن گسترده 
سال  در  ارشد  نظامی  رده های  میان  در  آن 
در  که  بود  اسنادی  سری ترین  از  یکی  جاری، 
کانبرا نگهداری می شد. این گزارش منابع خود 
که  می کند  توصیف  »افرادداخلی«  به عنوان  را 

نیک  مک کنزی و کریس ماسترس، روزنامه ایج

مترجم: جلیل پژواک

داده شده  ارتش  به سران  که  گزارشی  پایه  بر 
نیروهای  سربازان  خون ریزی«  »عطش   است، 
ویژه استرالیایی را برمی انگیخت تا زندانیان شان 
را در افغانستان شکنجه و اعدام کنند و سپس 
گزارش  این  بگذارند.  سرپوش  اعمال شان  روی 
رفتار برخی از سربازان استرالیایی در افغانستان 
را به رفتار سربازان امریکایی در ابوغریب عراق 

تشبیه کرده است.
سال  در  را  محرمانه  گزارش  این  تهیه  دستور 
۲۰۱6 آنگس کمپبل، رییس وقت ارتش استرالیا 
داد. این گزارش مفصل ترین و مهم ترین پرونده 
جنگی  جنایات  درباره  استرالیا  داخلی  نظامی 
بین سال های ۲۰۰۱  این کشور  ویژه  نیروهای 
به  گزارش  این  است.  افغانستان  در   ۲۰۱۵ تا 
تحقیقات چهارساله بازرس کل استرالیا در مورد 
جنایات جنگی نیروهای این کشور در افغانستان 
کمک کرده است. نتایج این تحقیقات قرار است 
به زودی توسط قاضی ارشد پاول بررتون نهایی 

شود.
این گزارش به جنرال کمپبل، که اکنون به عنوان 
رییس نیروی دفاع استرالیا ارشدترین افسر این 
کشور است، تحویل داده شده است. این گزارش 
در  استرالیایی  سربازان  از  برخی  که  می گوید 
افغانستان »افراد ملکی غیرمسلح« و زندانیان شان 
را یا به ضرب گلوله می کشتند یا با چاقو گلوی  
آن ها را می بریدند. این گزارش می گوید که »در 
سربازان  غیرقانونی«،  قتل های  از  زیادی  موارد 

درباره کاری که می کردند »پز می دادند.«
این گزارش که اخیرا توسط روزنامه ایج و سیدنی 
مورنینگ هرالد مشاهده شده است، توسط مشاور 
دفاعی، خانم سامانتا کرومپووتس تهیه شده و 
حاوی خالصه مصاحبه های »طوالنی و بی پرده« 
افشاگران  و  استرالیا  ویژه  نیروهای  سربازان  با 

است.
افراد آگاه از جزئیات گزارش بررتون که به شرط 
کرده اند،  صحبت  هویت شان  ناشناس ماندن 
می گویند که گزارش بررتون بسیاری از یافته های 
کلیدی گزارش سال ۲۰۱6 کرومپووتس را تأیید 

می کند.
تحقیق  یافته های  که  می گویند  متعدد  منابع 
بررتون گروه کوچکی از سربازان نیروهای ویژه 
این قتل ها معرفی  به عنوان مسئول  را  استرالیا 
می کند. وزارت دفاع استرالیا ماه ها مشغول تهیه 
بوده  بررتون  تحقیق  به  خود  عمومی  جوابیه  
است که به نظر می رسد به جز خالصه  عمومی 
آن  محتوای  عمده ی  آن،  کلیدی  یافته های 

محرمانه باقی خواهد ماند.
ادعاهای چندین عضو  در گزارش کرومپووتس 
است.  رسیده  ثبت  به  استرالیا  ویژه  نیروهای 
آن ها ادعا کرده اند که جنایات جنگی در میان 
دسته های سربازان عادی سازی می شد و کسانی 
که علیه بدرفتاری آن ها می ایستادند، به حاشیه 

رانده می شدند.
جرایمی که در این مصاحبه ها از آن پرده برداری 
ادعاهای »عطش  خون ریزی  شده است، شامل 
بر سر کشتن« و »رفتار غیرانسانی و  و رقابت 
غیرضروری با زندانیان« می شود. اعضای نیروهای 
ویژه استرالیا در مصاحبه های خود گفته اند که 
از سربازان »این جنایت را می ستودند«  برخی 
غیرقانونی  قتل های  بر  در »سرپوش گذاشتن  و 
و سایر جنایات« نقش داشتند. در این گزارش 
استرالیایی  سربازان  رفتار  این  که  است  آمده 
]قتل عام  الی«  می  »کشتار  با  افغانستان  در 
غیرنظامیان غیرمسلح در طول جنگ ویتنام[ و 
رفتار سربازان امریکایی در زندان ابوغریب »قابل 

مقایسه است.«
حاضر  که  ـ  کرومپووتس  دکتر  گزارش  در 
نشد  ایج  به  ماجرا  این  مورد  در  اظهارنظر  به 
جریان  در  استرالیا  ویژه  نیروهای  که  آمده  ـ 
افغانستان  روستاهای  در  عملیات های شان 
به مهمان خانه ها می بردند  را  و پسران  »مردان 
و از آن ها بازجویی می کردند. یعنی دست وپای 
آن ها را می بستند و شکنجه می کردند.« منابع 
کرومپووتس  دکتر  به  ویژه  نیروهای  درون  از 
گفته اند که وقتی سربازان استرالیایی از روستاها 

درون  منبع  یک  به  که  اظهارنظرهایی  از  یکی 
است:  این  شده  داده  نسبت  ویژه  نیروهای 
انجام  بدی  کارهای  جاافتادن،  برای  »سربازان 
بود.«  شده  تبدیل  عادت  یک  به  که  می دادند 
یک منبع دیگر اظهار داشته که »بچه ها عطش 

خون ریزی داشتند. روانی ها. روانی های مطلق.«
در نامه دکتر کرمپووتس به جنرال کمپبل آمده 
نمی افتد.  اتفاق  انفراد  »در  جنگی  جنایات  که 
آن ها )سربازان( با گذشت زمان با حضور در آن  
صحنه ها اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و 
این رفتارها روا و معادل رفتار یک سرباز خوب و 

مؤثر دانسته می شود.«

قهرمانپرستی
افشاگری های  کرومپووتس  دکتر  گزارش  در 
منابع درون نیروهای ویژه با جزئیات شرح داده 
چگونه  ویژه  سربازان  این که  جمله  از  می شود، 
قوانین جنگی را که تعیین می کند یک سرباز چه 
زمانی حق دارد از نیروی کشنده استفاده کند، 
برای »انجام هر قساوتی که برای شان جذاب بود« 
دست کاری می کردند. یک منبع اظهار داشته که 
]در  آن جا  در  آن ها  که  است  چیزی  »قانون، 
این  طبق  می آموزند.  افغانستان[  میدان جنگ 
قانون کشتن آدم بدها عیبی ندارد و مهم نیست 

که چه می شود.«
یکی از منابع به دکتر کرمپووتس توضیح داده 
که نیروهای ویژه استرالیا، افغان های غیرمسلح 
را » squirters « برچسب زده بودند و آن هایی 
را که از دست  این نیروها فرار می کردند، با خیال 
راحت می کشتند. در گزارش هایی که کشتن این 
افغان ها توجیه شده است، آمده که »آن ها از ما 
به سمت انبارهای اسلحه ی خود فرار می کردند.«

دکتر کرمپووتس نوشته که »این سوال بعدا بارها 
مطرح شد که چند انبار پنهان پیدا کردید؟ اما 
نیروهای ویژه همیشه چیزی را برای توجیه پیدا 
و  معقول  بسیار  به نظر  بهانه هایی  یا  می کردند 
منطقی داشتند که چرا چیزی پیدا نمی کردند. 
نیروهای ویژه قادر به انجام کاری بودند که با آن 
مبنای الزم در قانون را برای توجیه اقدامات شان 

داشته باشند.«
گزارش قاضی بررتون، طبق گفته منابع دفاعی 
از جمله سربازانی که مصاحبه  شده اند، شواهد 
نشان  که  است  کرده  جمع آوری  را  زیادی 
می دهد سربازان ویژه در موارد مکرر برای توجیه 
کشتارشان اسلحه ها را در جایی دفن می کردند 
تا بعدا آن را پیدا کنند و بگویند که انبار اسلحه 
آن ها  دست  به  که  بوده  فراری هایی  به  متعلق 
همچنین  کرمپووتس  دکتر  شده اند.  کشته 
گزارش داده است که طبق افشاگری های منابع 
دفاع  وزارت  بازرسان  ویژه،  نیروهای  در  داخلی 
استرالیا »کورکورانه هرچیزی را قبول می کردند« 
ادعاهای  درباره  تحقیق  به  قادر  درستی  به  و 

جنایت جنگی نبودند.


