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درحقیقت، گاهی جنگ غبارآلوده تر از صلح نیست. تحوالت مهم 

از آن متأثر  را به دشواری می توان پنهان کرد؛ چراکه هزاران تن 

می شوند و در هنگام آغاز جنگ، مقامات رسمی، کم تر می توانند 

بر رفتار یک ژورنالیست نظارت کنند. با شروع جنگ، خبرچینان 

این که چه کسی  راحت تر پیدا می شوند و همچنین، حفظ اسرار 

برنده و بازنده است و یا چه کسی کجا را کنترل می کند، دشوار 

می گردد. در زمان خطر، چه در بلفاست، بصره و یا دمشق، مردم 

به زودترین زمان، از هرگونه تهدید بالقوه به...
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شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها  از کابل - تهران - کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش 
پرواز های ترانزیت )بین المللی( این شرکت را  با نازل ترین نرخ در بازار افغانستان دارد.

رپوازاهی بین المللی از رطیق اریان اب انزل رتین رنخ و بهترین خدامت

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای 24 ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء 
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.
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چه کسی مسئول نجات
 کودکان افغانستان از بردگی 

جنسی است؟

غیرحاضری نمایندگان، 
چالش عمده مجلس برای 

اتخاذ تصامیم 

آیا امواج وای فای
 برای سالمتی مضرند؟

شماری از نمایندگان مجلس در 
اقدام بی سابقه خواهان احضار 

نماینده سازمان ملل و سفیر آمریکا 
و بریتانیا شدند

به  مجلس  اداری  هیئت  اعضای  روز:  اطالعات 

شدت از غیر حارضی شامری از منایندگان شکایت 

دارند و می گویند که به همین دلیل یک آجندا در سه 

تصمیم  آن  مورد  در  اما  شده،  آورده  مجلس  جلسه 

گرفته نشده است.

نشست  در  منایندگان  از  زیادی  تعداد  غیرحارضی 

دو  که  حالی  ست  در  مجلس  گذشته  روز  عمومی 

تفاهم نامه امنیتی و تبادله زندانیان با کشور...

ناامنی ها در رسارس  افزایش  پی  در  اطالعات روز: 

کشور، واگذاری دندغوری به طالبان و حمله طالبان 

بریتانیا  آمریکا،  مجلس،  منایندگان  قندوز،  شهر  بر 

و  را مقرص می دانند  و منایندگی سازمان ملل متحد 

خواستار پاسخ گویی آنان به مجلس شدند.

شامری از این منایندگان نیز حکومت را در جلوگريى 

منایندگان  دانستند.  مقرص  ناامنى ها  گسرتش  از 

تصمیم گرفته بود که وزیر داخله...

طالبان پس از چهارده سال دوباره 
بخش های از شهر قندوز را سقوط دادند
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طالب  شورشیان  گسرتده  حمله  دنبال  به  روز:  اطالعات 
از سه جهت باالی شهر قندوز، گزارش های تازه از این 
مرکز  از  زیادی  بخش های  طالبان  که  می رسانند  والیت 

این والیت را به ترصف خود درآورده اند.
این  عمده  بخش های  سقوط  و  قندوز  بر  طالبان  حمله 
گذشته  سال  چهارده  طول  در  طالبان  دست  به  شهر 

بی سابقه بوده است.
نرسیدن  علت  به  که  گفته  قندوز  پولیس  فرماندهی 
ترصف  به  شهر  مرکز  از  بخش های  کمکی،  نیروهای 

طالبان درآمده و نیروهای امنیتی عقب نشینی کرده اند.
که  قندوز  بخش های  در  می رسانند،  گزارش ها  همچنان 
نیروهای امنیتی قرار دارند زیر محارصه طالبان قرار گرفته 

است.
از سویی هم، صدها زندانی طالب از زندان قندوز موفق 

به فرار شدند. 
شورشیان طالب حوالی ساعت سه بامداد روز دوشنبه از 
نیروهای  با  و  کرده  حمله  قندوز  شهر  بر  جهت  چندین 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  شده اند.  درگیر  امنیتی 

طالبان در مرکز این شهر تاکنون ادامه دارد.
در  درگیری  این  از  متفاوت  گزارش های  تاکنون 
 1 ساعت  حوالی  تا  رسیده اند،  نرش  به  کشور  رسانه های 
بعد از ظهر دیروز، گزارش ها از پیرشفت نیروهای امنیتی 

)ساعت 4 عرص(  اکنون  اما  بود؛  طالبان حاکی  برابر  در 
قندوز  مرکز شهر  گزارش ها می رسانند که حدود نصف 
به دست طالبان سقوط کرده است و نربد کوچه به کوچه 

بین طالبان و نیروهای دولتی ادامه دارد.
گذشته  روز  داخله  وزارت  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
در نشست خربی در کابل گفت که هدف طالبان، حمله 
باالی زندان و فرماندهی پولیس والیت قندوز بوده که با 

ناکامی روبه رو شده است.
گفت:  درگیری  این  تلفات  مورد  در  صدیقی  آقای 
»تاکنون ۲۵ تروریست کشته شده اند و از نیروهای امنیتی 

نیز ۲ تن شهید و 4 نفر دیگر زخمی شده اند.«
از  دقیقی  آمار  تاکنون  که  داشت  اظهار  صدیقی  آقای 
کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در دست رس آنان قرار 

نگرفته و تنها کشته شدن 4 غیرنظامی تایید شده است.
برخی  در  طالبان  که  گفته  همچنان  پولیس  سخن گوی 
مناطق مسکونی نزدیک شهر جابه جا شده و به درگیری 

با نیروهای امنیتی ادامه می دهند.
تا حوالی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز گزارش ها از قندوز 
می رسیدند که طالبان از داخل شهر به حومه شهر عقب 
زده شده است. قسیم جنگل باغ، فرمانده پولیس والیت 
یک  در  امنیتی  نیروهای  متامی  که  بود  گفته  نیز  قندوز 

هامهنگی کامل نظامی در برابر طالبان می جنگند.

نیروی  که  بود  داده  اطمینان  همچنان  باغ  جنگل  آقای 
کافی برای مقابله با مهاجامن در قندوز وجود دارد.

قندوز  پولیس  فرماندهی  از  نقل  به  رسانه ها  اکنون  اما 
نوشته که به علت نرسیدن نیروهای کمکی، بخش های از 

مرکز شهر به ترصف طالبان درآمده است.
که  گفته  رسانه ها  به  اعالمیه ای  نرش  با  نیز  طالبان  گروه 
افراد وابسته به این گروه با اجرای عملیات تعرضی چند 
حال  در  و  کرده اند  ترصف  را  امنیتی  نیروهای  پاسگاه 

پیرشوی هستند.
متام  می رسید،  نظر  به  خالی  قندوز  شهر  گذشته  روز 
دیده  شهر  ساحات  در  کم تر  مردم  و  بود  بسته  دکان ها 
می شدند. طالبان نیز به مردم گفته بودند که از خانه های 

شان بیرون نشوند.
در  طالبان  که  می رساند  قندوز  از  گزارش ها  همچنان 
جریان این درگیری بخش های را که به ترصف خود در 

آوردند، برخی از تأسیسات را آتش زده اند.
نگران  شدت  به  نقاط  از  برخی  در  نیز  قندوز  مردم 

وضعیت اند.
این  والی  که  برده اند  یورش  قندوز  به  حالی  در  طالبان 
والیت هم اکنون در تاجیکستان به رس می برد و گزارش ها 
می رسانند که رییس امنیت ملی قندوز نیز در این والیت 

حضور ندارد.

شدت  به  مجلس  اداری  هیئت  اعضای  روز:  اطالعات 
و  دارند  شکایت  منایندگان  از  شامری  حارضی  غیر  از 
جلسه  سه  در  آجندا  یک  دلیل  همین  به  که  می گویند 
مجلس آورده شده، اما در مورد آن تصمیم گرفته نشده 

است.
نشست  در  منایندگان  از  زیادی  تعداد  غیرحارضی 
دو  که  حالی  ست  در  مجلس  گذشته  روز  عمومی 
تفاهم نامه امنیتی و تبادله زندانیان با کشور امارات و یک 
آجندای  در  چین  کشور  با  تسلیحاتی  کمک  تفاهم نامه 
به دلیل تکمیل  اما  بود؛  روز گذشته مجلس گرفته شده 
نبودن نصاب، مجلس در مورد این تفاهم نامه ها تصمیمی 

گرفته نتوانست.
عبدالروف انعامی، منشی مجلس با ناراحتی متام گفت: 
متواتر  جلسه  سه  در  امروزی(  )آجندای  آجندا  یک   «
حارضی  غیر  نسبت  ولی  شده؛  آورده  مجلس  داخل  به 

منایندگان در موردش تصمیم گرفته نشده است.«

غیرحارضی  که  »منایندگانی  افزود:  ابراهیمی  آقای 
می کنند؛  ظلم  شان  موکلین  حق  در  تنها  نه  می کنند 
و  می آیند  به مجلس  که  دیگر  در حق منایندگان  بلکه 
نسبت عدم نصاب کاری انجام داده منی توانند نیز ظلم 

می کنند.«
منشی مجلس یادآور شد: »پس از این تصمیم گرفته ایم؛ 
دارند،  متواتر  غیرحارضی  روز   ۲1 که  را  منایندگانی 
حداقل به مردم اعالم کنیم تا دیگر به آنان اعتامد نکرده، 

رای ندهند.«
به گفته وی غیر حارضی شامری از منایندگان، حضور 

منایندگان دیگر را نیز بی تأثیر ساخته است.
در همین حال شامری از منایندگان هیئت اداری مجلس 

را به ضعف مدیریتی متهم می کنند.
محمد عبده، یک عضو مجلس گفت: »مجلس تاهنوز 
فهرست منایندگان غیرحارض را اعالم نکرده و هم تدابیر 
به هیچ  نسبت  را  داخلی  اصول وظایف  مندرج  انظباتی 

کدام از منایندگان غیرحارض عملی نکرده است.«
این  در  که  گفت  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 

مورد باید همه منایندگان احساس مسئولیت بکنند.
منایندگان  کمرنگ  حضور  افزود  ابراهمی  آقای 
نتواند  مجلس  تا  شده  سبب  عمومی  جلسات  در 

صالحیت های خود را در قبال حکومت اعامل کند.
و  عمومی  نشست های  در  منایندگان  حارضی  غیر 
کمیسیون ها از مشکالت عمده مجلس در ۶ سال گذشته 
که  گفته می شود  است.  بیشرت شده  اخیراً  که  است  بوده 
شامری از منایندگان بیشرت از یک ماه هم غیرحارض بوده 
از منایندگان  نیافته است. شامری  و در مجلس حضور 
هم تنها به امضا کردن حارضی بسنده کرده و برمی گردند.
حارضی  غیر  مورد  در  مجلس  داخلی  وظایف  اصول 
تدابیر  این  اما  کرده،  را وضع  انظباتی  تدابیر  منایندگان، 

تاهنوز عملی نشده است.

اطالعات روز: در پی افزایش ناامنی ها در رسارس کشور، 
شهر  بر  طالبان  حمله  و  طالبان  به  دندغوری  واگذاری 
منایندگی  و  بریتانیا  آمریکا،  مجلس،  منایندگان  قندوز، 
خواستار  و  می دانند  مقرص  را  متحد  ملل  سازمان 

پاسخ گویی آنان به مجلس شدند.
را در جلوگريى  نیز حکومت  این منایندگان  از  شامری 
تصمیم  منایندگان  دانستند.  مقرص  ناامنى ها  گسرتش  از 
این  اما  کند؛  استیضاح  را  داخله  وزیر  که  بود  گرفته 
در  منایندگان  از  شامری  و   نگرفت  صورت  استیضاح 
احضار  خواهان  کشور،  در  اخیر  ناامنى های  به  ارتباط 

سفیر آمریکا و بریتانیا و مناینده ی سازمان ملل شدند.
»کنرتل  شیرولی وردک، عضو مجلس منایندگان گفت: 
و  است  آمریکا  دست  در  افغانستان  بدبختی های  همه 
ملل  سازمان  مناینده  و  بریتانیا  سفیر  آمریکا،  سفیر  باید 

به اتاق کنفرانس مجلس خواسته شوند.«
امنیتی و ظهور  به وضعیت خراب  اشاره  با  آقای وردک 
جامعه  از  پاسخ  درخواست  که  افزود  کشور  در  داعش 
مجلس  که  است  کاری  حداقل  آمریکا  ویژه  به  جهانی 

می تواند انجام دهد.
نذیراحمد حنفی، عضو دیگر مجلس گفت: »آمریکای 
مسلامنان  کشنت  برای  طرف  دو  هر  از  را  جنگ  خبیث 
که  می گوید  طالبان  به  طرف  یک  از  می کند؛  رهربی 
نیروهای  به  دیگر  از طرف  و  بیایید  پیش  منطقه  فالن  تا 

امنیتی افغان می گوید که از فالن جا پیش نروید.«
نیروهای  به  نیست چرا  این طور  افزود: »اگر  آقای حنفی 
منی دهد  تحویل  نظامی  هلیکوپرتهای  افغانستان  امنیتی 

تا آنان شب و روز در هر نقطه کشور طالبان را رسکوب 
کنند.«

او یادآور شد که سفیر آمریکا و انگلیس بیاید و بگوید 
که چه جریان دارد وگرنه قیام عمومی در افغانستان اعالم 

خواهد شد.
داشنت  دست  از  مجلس  اعضای  نیست  بار  اولین  این 
انتقاد  افغانستان  در  جاری  جنگ  افزایش  در  آمریکا 
از  مجلس  منایندگان  برخی  نیز  این  از  پیش  می کنند. 
جهانی  قدرت مند  کشورهای  استخبارات  داشنت  دست 

در انتقال جنگ به شامل کشور سخن گفته اند.
مجلس،  دیگر  منایندگان  از  شامری  هم،  سویی  از 
کشور  در  ناآرامی ها  تشدید  به  پیوند  در  را  حکومت 
مجلس  صالحیت  اعامل  خواستار  و  دانستند  مقرص 

شدند.
»ادوات  گفت:  غزنی  مردم  مناینده  رحامنی،  عارف 
می شوند،  سپرده  دشمن  به  نربدها  در  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  داخل  در  پنجم  ستون  عنوان  به  که  کسانی 

امنیتی و حکومت عمل می کنند، باید افشا شوند.«
آقای رحامنی از مجلس خواست که صالحیت نظارتی 
خود را باید اعامل کند. به گفته وی مجلس جایگاه خود 

را در دولت افغانستان از دست داده است.
به جنگ جاری  فاریاب،  مردم  فایق، مناینده  الله  نقیب 
به  اخیر  سال  ده  در  »طالبان  گفت:  کرده،  اشاره  قندوز 
کرده اند  پیدا  توانایی  حاال  بودند،  نشده  نزدیک  شهرها 
در  را  خود  شهرهای  منی توانیم  ما  بیایند،  شهر  به  که 
صورت  معامله  کنیم،  نگاه  پاکستان  استخبارات  مقابل 

گرفته؛ خوب ماندن که تدارکات و رسباز گیری کردند.«
مخالفان  با  همکاری  به  متهم  را  قندوز  والی  فایق  آقای 
با  تبانی  در  قندوز  »والی  گفت:  و  کرد  دولت  مسلح 
قل  قوماندان  و  درستیز  لوی  این  با  دارد،  قرار  طالبان 
اردو، ما منی توانیم وضعیت را در شامل در کنرتل داشته 

باشیم.«
اما  داریم  »رسباز  افزود:  مردم  منایندگان  به  خطاب  او 
ولىس  از  نفر  یک  والیت  هر  از  باید  نداریم،  قوماندان 
جرگه به قندوز برود، تا به نیروهای امنیتی  و مردم روحیه 

داده شود.«
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس گفت: »مطابق اصول 
باید کج روی های حکومت را  وظایف داخلی، مجلس 

اصالح کند و وزرای ناکار را استیضاح کند.«
مجلس  اداری  هیئت  منایندگان،  برخی  حال  همین  در 
مجلس،  این  صالحیت  اعامل  در  بی مسئولیتی  به  را 
متهم کردند؛ اما رییس مجلس گفت: »حضور کم رنگ 
مجلس  تا  شده  سبب  عمومی  جلسات  در  منایندگان 

نتواند صالحیت هایش را اعامل کند.«
ورق  مجلس،  منایندگان  از  شامری  این  از  پیش 
از چند  اما پس  امضا کردند؛  امنیتی را  استیضاح وزرای 
روز هیئت اداری مجلس اعالم کرد که برخی منایندگان 

امضاهایش را پس گرفته اند.
ورق  نیز  مجلس،  گذشته  روز  عمومی  نشست  در 
گرفت؛   قرار  منایندگان  میز  روی  داخله  وزیر  استیضاح 
ورق  پای  منایندگان  تعداد  چه  که  نشد  مشخص  اما 

استیضاحیه را امضا کردند.

2
طالبان پس از چهارده سال 

دوباره بخش های از شهر قندوز را سقوط دادند

غیرحاضری نمایندگان، 
چالش عمده مجلس برای اتخاذ تصامیم 

شماری از نمایندگان مجلس در اقدام بی سابقه خواهان احضار 
نماینده سازمان ملل، سفیر آمریکا و بریتانیا شدند

حمله طالبان 
بر کیک تولد حکومت وحدت ملی 

حکومت وحدت ملی یک ساله شد و دومین سال کاری اش را آغاز 
می کند. در روز پایانی سال اول حکومت وحدت ملی، طالبان حمله ی 
گسرتده ی بر شهر کندوز انجام دادند و در این حمله به پیرشفت های 
چشم گیری نیز دست یافتند. آنان با ترصف بخش هایی از شهر کندوز 
در پایان سال کاری حکومت وحدت ملی، کیک تولد حکومت را 

تلخ و زهر آگین کردند. 
بیرون  افغانستان  چهارده سال پس از آن که طالبان از متامی والیات 
رانده شدند، دیروز بخش های مهم شهر کندوز به دست طالبان افتاد. 
طالبان توانستند پس از 14 سال برای اولین بار کنرتل بخش های وسیعی 
از مرکز یک والیت را بدست بگیرند. حمله طالبان بر شهر کندوز و 
سقوط دادن حداقل نصف جغرافیای شهر، در روز پایانی یک سالگی 
حکومت وحدت ملی، شکست بزرگ برای حکومت وحدت ملی 

است.
طالبان 14 ساعت پیاپی با نیروهای امنیتی در شهر کندوز درگیر شدند و 
پس از 14ساعت در شامری از کوچه های این شهر عکس های ِسلفی 
گرفتند و برای مردم این شهر از تطبیق رشیعت و احکام الهی سخن 
گفتند. آنان زندانیان زندان مرکزی این شهر را آزاد کردند، ساختامن 
شورای والیتی را ترصف کردند، دانشگاه و کوچه و فروشگاه ها را زیر 
نظر خودشان گرفتند و مقامات محلی این والیت را مجبور به فرار از 

مرکز شهر کردند. 
کنرتل  در  سال  چهارده  از  پس  که  است  شهری  اولین  کندوز  شهر 
طالبان درآمده و تسلط این گروه بر مرکز این شهر، پیام های معناداری 
این  بر  شان  کنرتل  بتوانند  اگر  آنان  دارد.  ملی  وحدت  حکومت  به 
شهر را حفظ کنند، بدون شک شامری از والیات همجوار را نیز به 
کنرتل خودشان در خواهند آورد. تخار و بغالن از جمله والیاتی است 
و  دارند  آن ها  بر  را  قندوز  مانند  گسرتده  حمالت  توانایی  طالبان  که 
می توانند پرچم امارت اسالمی را در مراکز این دو والیت نیز بلند کنند.
این  عرق  کیست؟  دوش  بر  بزرگ«  »شکست  این  تقصیر  راستی 
»شکست رشم آور« از جبین چه کسی خواهد ریخت؟ و پیام و پیامد 

این شکست چیست؟ 
بدون شک متامی مقامات امنیتی و مسئوالن محلی خودشان را بار 
دیگر بی تقصیر معرفی خواهند کرد و هیچ کسی به دلیل سهل انگاری 
و کم کاری استعفا نخواهند کرد و دولت مرکزی نیز کسی را به دلیل 
مقرص بودن مجازات نخواهد کرد. اگر فرار دسته جمعی زندانیان از 
غزنی و سقوط پی هم شامری از ولسوالی ها منی تواند دلیل محکمی 
شود،  امنیتی  نهادهای  در  گسرتده  تغییرات  و  مجازات  اعامل  برای 
سقوط یک شهر نیز منجر به تغییرات و برکناری های عاقالنه و منطقی 
بار  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن  و  امنیتی  نهادهای  شد.  نخواهد 
دیگر در صدد تدارک یک حمله برای پس گیری مرکز شهر خواهند 
افتاد و پس گیری این شهر از دست طالبان دوباره به عنوان فتح بزرگ 

قلم داد خواهد شد. 
آیا پس گرفنت مرکز شهر کافی است یا حکومت برای خرابی های بر 
جا مانده در شهر چه برنامه ی دارد؟ زندانیان آزاد شده و تروریستانی 
که پس از آزادی دوباره ترور و جنگ خواهند کرد، چه خواهد شد؟ 
ساختامن های سوختانده شده ی دولتی تا چه وقت اعامر و آباد خواهد 
ریخته ی  فرو  اقتدار  و  رفته  دست  از  اعتبار  مهم تر،  همه  از  و  شد؟ 

حکومت مرکزی چگونه احیا می شود؟
حقیقت این است که حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز اقتدارش 
فرو می ریزد و اعتبارش کاهش پیدا می کند. فقر و بیکاری، فرار جوانان، 
سقوط ولسوالی ها و برای اولین بار مرکز یکی از شهرهای مهم، فساد 
گسرتده ی اداری، فلج بودن ادارات دولتی، بی اعتامدی به حکومت 
وحدت ملی، کاهش نرخ افغانی، رکود بازار، افزایش حمالت انتحاری 
و افزایش تلفات نیروهای امنیتی و ملکی؛ آرام و پیوسته اقتدار و اعتبار 
این حکومت را فرو ریخته است و مردم از موثریت حکومت وحدت 
ملی برای افزایش رفاه و تأمین امنیت نه تنها ناامید است بلکه از امنیت 

جانی و مالی شان نیز هر روز بیشرت نگران می شوند. 
پایان  در  ملی  وحدت  حکومت  اقتدار  فروپاشی  اوج  قندوز  سقوط 
نخستین سال روی کارآمدن حکومت وحدت ملی است. جنجال های 
دو رشیک قدرت بر رس مناصب دولتی و خودکامگی رییس جمهور 
در طرح و تطبیق پالیسی های امنیتی و سیاسی، امکان سقوط والیات 
و مناطق بیشرت به دست طالبان را فراهم خواهد کرد و بعید نیست که 

ادامه ی این وضعیت پایان حکومت وحدت ملی را نزدیک تر کند. 
شکست حکومت در شهر قندوز یک بار دیگر بایستی رییس جمهور 
غنی را به این حقیقت برساند که او به تنهایی توانایی مدیریت سیاست و 
حکومت در این رسزمین را ندارد. از این رو، پیش گیری از وقوع چنین 
رویدادهای کمر شکن در سایر والیات نیاز به مشورت و رای زنی با 
متامی متنفذان سیاسی دارد و عبور از وضعیت خطرناک کنونی نیاز به 

پایان دادن به انحصار فکری و قوم گرایی و تأمین وحدت ملی دارد. 
را  طالبان  می تواند  آن،  از  نگرفنت  عربت  و  اشتباهات  به  بی توجهی 
قوی تر و ما را درمانده تر کند.  دور از انتظار نیست که سال دیگر در 
رشوع سال سوم کاری حکومت وحدت ملی بخش های وسیعی از 

والیات به دست طالبان بیافتد. 
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در حالی که شورش در سرتاسر افغانستان تشدید شده 
و از لحاظ جغرافیایی بسط یافته است، درخواست های 
مسلح سازی از سوی برخی از سیاست مدارانی مطرح 
شده است که به حاشیه رانده شده اند. عبدالرب رسول 
سیاف در آخرین درخواست خود تهدید کرد که اگر 
سازمان دهی  مسلح  مخالفان  علیه  را  مردم  حکومت 
جنرال  داد.  خواهد  انجام  را  کار  این  خودش  نکند، 
عبدالرشید دوستم، معاون رییس جمهور افغانستان، سه 
هفته قبل به کمپاین نظامی اش در والیت های شمالی 
فاریاب و سرپل را پایان داد و آن را موفقیت مسحور 
فرصت  این  از  او  که  است  شده  گفته  خواند.  کننده 
استفاده کرد تا بیش از ۲000 تن از ملیشه های سابقش 
منطقه،  این  در  امنیتی  ملی  نیروهای  تکمیل  برای  را 
به  جنرال  افراد  حال،  این  با  کند.  سازمان دهی  دوباره 
اند.  شده  متهم  شان  بازیافته  قدرت  از  استفاده  سوء 
این ملیشه ها را  فاریاب  باشندگان خشمگین  از  برخی 
به چور و چپاول، آزار و اذیت، اخاذی، آدم ربایی و 

حتا بی عزت کردن دختران شان متهم کرده اند.

گذشته سیاسی-نظامی
به دنبال این روند، هفته گذشته عطا محمد نور، والی 
کرد  تن  بر  را  نظامی اش  لباس  بلخ  والیت  قدرت مند 
را  تا شخصا عملیات تصفیه ای در والیت های شمال 
رنگارنگ  شخصیت  یک  که  را  دوستم  کند.  رهبری 
او  نام  به  بشر  حقوق  نقض  متعدد  اتهامات  و  دارد 
ثبت است، می توان یکی از پیشگامان ایجاد نیروهای 

ملیشه ای در تاریخ معاصر افغانستان دانست.
یک  تاسیس  با   ،1980 دهه  اواخر  در  نخست  او 
جنگ  و  کمونیست  رژیم  طرف دار  اجیر  نیروی 
 199۲ سال  در  که  رسید  شهرت  به  مجاهدین  علیه 
کارفرمای  دادن  سقوط  تسریع  به  و  داد  سمت  تغییر 
در  او  ملیشه های  آن  دنبال  به  کرد.  کمک  پیشین اش 
را  فاتحان  که  کردند  شرکت  خونین  داخلی  جنگ 
علیه همدیگر به جنگ انداخت و کشور را در امتداد 
ریشه های  پارچه کرد.  پارچه  فرقه ای  و  قومی  خطوط 
سیاسی-نظامی  گذشته  مانند  نیز،  عطا  جنگ جویی 
روزهای  به  مجاهدین،  پیشین  فرماندهان  از  بسیاری 

جنگ داخلی میان مجاهدین بر می گردد. 
المللی در  بین  هرچند پس از سال ۲001، تالش های 
مختلف  نیروهای  مجدد  ادغام  و  سالح  خلع  راستای 
با آن  بیشتر غیر موثر بود،  افغانستان  درگیر جنگ در 
ارتش  ویژه  به  دولتی،  نهادهای  دوباره  برقراری  هم، 
راند.  حاشیه  به  تدریج  به  را  مسلح  گروه های  ملی، 
ادغام  ملی  ارتش  به  پیشین  جنگ جویان  از  بسیاری 
شدند، در حالی که دیگران به عنوان محافظان امنیتی 
در شرکت های امنیتی خصوصی شامل وظیفه شدند. 
آن ها با محافظت از کاروان های ایاالت متحده و ناتو 
تا خدمت به عنوان محافظان شخصی سیاست مداران 
ماشین های  پارلمان؛  اعضای  و  والیان  بانفوذ، وزیران، 
تبدیل  مسلح  خیم  خوش  مردان  به  جنگ  انسانی 

شدند. رییسان پیشین آن ها نیز به تدریج درنده خویی 
شان را از دست دادند و مصروف جمع آوری پول و 

سیاست بازی در کابل شدند.

نیروهای ملیشه ای خودسر
شکل  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای  حال،  همین  در 
به  افغانستان،  امنیتی  ملی  نیروهای  ]احیای[  گرفت. 
عنوان پرهزینه ترین تالش جامعه جهانی در افغانستان، 
شده  مالی  تامین  امریکا  متحده  ایاالت  توسط  بیشتر 
تعداد  زیاد،  شکست های  و  اشتباهات  باوجود  است. 
خروج  آغاز  زمان  در  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای 
تن  به 3۵0 هزار  ناتو در سال ۲013  و  امریکا  نظامی 
داده  قول  المللی  بین  کنندگان  کمک  بود.  رسیده 
دالر  میلیارد   4.1 ساالنه  بزرگ  بخش  چنان  هم  اند 
بپردازد.  را  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای  برای حفظ 
نظامی  خروج  بینی  پیش  با  امریکاییان  برآن،  عالوه 
را  خودسر  ملیشه ای  نیروهای  گرفتند  تصمیم  شان، 
رسمی  امنیتی  نیروهای  که  کنند  ایجاد  جاهایی  در 
حضور کم رنگ دارند یا اصال وجود ندارند. آن ها این 
نیروها را پولیس محلی افغانستان لقب دادند. امروزه، 
 34 از  والیت   ۲9 در  افغانستان،  محلی  پولیس  تعداد 
والیت، به بیش از ۲8 هزار تن می رسد. در حالی که 
در برخی از مناطق پولیس محلی افغانستان در امر به 
است،  نگهداشتن شورشیان خوب عمل کرده  حاشیه 
در بسیاری از موارد، آن ها از قدرت شان سوء استفاده 
کرده اند و به منبع ناامنی برای مردم محل تبدیل شده 

اند.
نظر به یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد 
پولیس  نیروهای  از  برخی  نظامیان،  غیر  از  محافظت 
محاکمه،  بدون  اعدام های  مسئول  افغانستان  محلی 
شکنجه، تجاوز، آدم ربایی و اخاذی از همان مردمی 
بوده اند که قرار بود از آن ها محافظت کنند. عالوه بر 
آن، سازمان ملل متحد خالهای جدی ای را در نظارت 
و حساب دهی در بخشی از وزارت داخله یافته است. 
پروژه پولیس محلی افغانستان در ابتدا به عنوان چیزی 
پشتون ها،  سنتی  محافظتی  نیروهای  اربکی،  شبیه 
مسئول  حکومت  که  حالی  در  اما  شد.  تبلیغات 
پولیس محلی  کنترل گروه های  و  مالی  تامین  بررسی، 
بزرگان  توسط  قدیمی  اربکی های  است،  افغانستان 
داشتند  خودی  مالی  تامین  می شدند،  انتخاب  محل 
اربکی  بودند.  پابند  قبیله ای  دستورالعمل های  به  و 
نیروهای  که  بود  اجتماع  بان  دیده  طرح  یک  قدیمی 

آن داوطلب بودند.
نیروهای  تشکیل  امتیاز  شمالی،  والیت های  در 
به  افغانستان عمدتا  محلی  پولیس  نام  تحت  ملیشه ای 
اسالمی  جمعیت  بدنام  و  پیشین  جهادی  فرماندهان 
)عمدتا تاجک ها( یا حزب اسالمی )عمدتا پشتون ها( 
این دو گروه جهادی سابقه چندین  است.  داده شده 
نیروهای  دارند.  را  افغانستان  شمال  در  رقابت  دهه 
و  دارند  تعلق  دوستم  به  منطقه  این  در  نامنظم سومی 

بیشتر ازبک ها هستند.

»قیام های مردمی«
نام  تحت  شهروندان  سازی  مسلح  از  تازه ای  موج 
»قیام های مردمی« آمده است. یک تعداد از قیام های 
واقعی و خودجوش محلی اخیرا در چندین والیت رخ 
داد. در نبود نیروهای ملی امنیتی افغانستان، مردم محل 
چاره ای نداشتند جز این که در دفاع از خودشان علیه 

طالبان و دیگر گروه های شورشی قیام کنند.
اکنون، سیاست مداران و فرماندهان پیشینی که از پروژه 
بیرون ماندند، تالش می کنند  افغانستان  پولیس محلی 
از فرصت استفاده کرده و کابل و واشنگتن را متقاعد 
والیت های  در  به ویژه  شرا،  روستانشینان  تا  سازند 
تابستان  و مسلح سازند. در  مالی کرده  تامین  شمالی، 
پارلمان  به  بدخشان  والیت  نمایندگان  جاری،  سال 
اطالح دادند که »حلقه های مشخص« به روستانشینان 
اسلحه توزیع می کند، چون گروه های ذینفع دیگر نیز 

در بازی مسلح سازی مردم داخل شده اند.
به  کارش  به  آغاز  در جریان  افغانستان  محلی  پولیس 
»پسران عراق« یا نیروهای »بیداری« سنی مذهبی تشبیه 
در  عراق  شیعیان  مقاومت  با  مقابله  برای  که  بود  شده 
اکنون،  بود.  شده  ایجاد  متحده  ایاالت  تهاجم  برابر 
قیام های مردمی به عنوان »بیداری افغانی« توضیح داده 
می شوند. ناکامی مطلق و پیامدهای تجربه عراق باید 
برای متوقف ساختن هرگونه مسلح سازی و تامین مالی 
افغانستان  امنیتی  ملی  رسمی  نیروهای  از  خارج  مردم 
افغانستان  حکومت  و  کنندگان  کمک  باشد.  کافی 
ملی  نیروهای  مدیریت  و  ظرفیت  باالبردن  روی  باید 
امر  در  ملیشه ها  بسیج  کنند.  تمرکز  افغانستان  امنیتی 
ملت سازی آن طوری که انتظار می رود نتیجه نمی دهد 
و افغانستان را به بازگشت به انارشی اوایل دهه 1990 

تهدید می کند.
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سعدی  مثالً  بود.  کم  بسیار  امروز  نسبت  به  آدم ها  ما  شیطنت  میزان  سابق 

شیرازی از حال و روز دورانش چنین گزارش می دهد:

وقتی افتاد فتنه ای در شام

هرکس از گوشه ای فرارفتند

روستا زاده گان دانشمند

به وزیری ای پادشاه رفتند

پرسان وزیر ناقص عقل

به گدایی به روستا رفتند

اما حاال وضع فرق می کند. نه پادشاه، پادشاه سابق واری است و نه مردم. 

سود  به  آن که  جای  به  چیزها  پیرشفتگی  این  اما  شده.  پیرشفته  چیز  همه 

در  دوباره  کنید  تصور  مثالً  است.  شان  رضر  به  باشد،  افغانستانی  انسان 

شام فتنه بیافتد که مطمئنم افتاده، ممکن هرکس از گوشه ی فرا برود، اما 

اتفاقی که هرگز نخواهد افتاد، به وزیری رسیدن روستا زاده گان دانشمند و 

به گدایی رفنت پرسان وزیر ناقص عقل اند. پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟

حاکم  مملکت  این  در  که  کوه ساالرانه ی  نبوغ  و  عقلی  خصوصیات  به  نظر 

است، در قدم اول هامن پرسان وزیر ناقص عقل دوباره رجعت می کنند به 

را دوباره  امریکایی! بزنس سابقه  اروپایی و  خانه های خویش در کشورهای 

رشوع می کنند. یک تایم به کالج می روند تا سواد نداشته ی خویش را آپدیت 

وزیر  پدران  حتی  می شود.  برابر  شان  استایل  و  زندگی  کار،  عشق،  کنند. 

شان دیگر جرئت منی کنند منت وزیر بودن خویش را به رخ فرزندان خویش 

تر  را  خشتکش  قانون  با  گفت،  باالتر  بینی  از  مرتبه  دو  یکی  اگر  بکشند. 

خواهند کرد.

از  بروند،  پادشاه  وزیری  به  باید  که  دانشمند  روستازاده گان  دوم،  قدم  در 

می شوند.  وداعانده  فانی  دار  این  با  حداالمکان  و  تعقیب  پادشاه  سوی 

وداعانده شدن به عملی گفته می شود که یک گروپ کاکاهای که یک ماه 

هست حامم نکرده و لباس شان از تفت نصوار اطفال را به مشکالت تنفسی 

گیر  ک  هرجا  اند.  دانشمند  روستازازده گان  دنبال  همیشه  می کنند،  مواجه 

آوردند، می کشند و معلوم نیست چند تایش را در یک گودال زیر خاک کنند. 

حاال اگر فرض کنیم که چنین فتنه ی در شام ما بیافتد، باید چه کار کنیم؟ 

آیا این کافی است که مثالً آقای دکتور عبدالله عبدالله از سفر برگردد و به 

چهره ی تابان رییس جمهور نگاه کرده بگوید: این چه وضع است؟ تو که بر 

من کنایه زدی که یک رییس جمهور باید در روزهای عید در کنار مردمش 

باشد، پس چگونه کنار مردم بودی؟ 

به نظر من که این حرف جایی را نخواهد گرفت. رییس جمهور ما این قدر 

ظرفیت دارد که اجازه بدهد این حرف هم از پس گوشش به فضا سوق داده 

شود. تجربه نشان داده که اگر رییس جمهوری تا قبل از سقوط کندوزش، 

اصالً عین خیالش هم نباشد و بیست چهار ساعت مرصوف دیدار با کسانی 

باشد که نیاز نیست باشد، حق دارد نرفتنش به نشست عمومی سازمان ملل 

را به بهانه ی در کنار مردم بودن توجیه کند. حتی این نوع رییس جمهور را 

پیرشفته تر از آن هم تعریف می کنند و می گویند که این نوع رییس جمهور 

قبل  هفته  چند  می شود،  تکرار  کشورها  از  یکی  در  بار  یک  قرن  ده  هر  که 

ویدیویی را متاشا می کند که در آن یک گروه مسلح معاون اولش را تهدید و 

به چالش فرا می خواند اما او انگار خواب دیده و با شسنت دست و رویش با 

آب معدنی، از کنارش می گذرد. 

طوالنی  داستانش  می رود.  کجا  منی فهمید  اما  می گذرد  که  می کنید  قبول 

به  خوش  است،  تاجکستان  در  والی  می شود.  این  اش  خالصه  اما  است. 

خداوند  است،  کابل  به  امنیه  قوماندان  فیوضات سفرش!  به  برکت  حالش! 

به عمرش برکت اضافه کند! نیروهای حامیتی که قبالً هم ارسال منی شده، 

صورت  متوازن  انقراض  ناخواسته  خدای  ورنه  نشود،  ارسال  هم  این بار 

نخواهد گرفت. 

به رس  افغانستان در وحدت ملی کامل  نفهمیدید؟ مردم  را  انقراض متوازن 

دیدیم  را  مردم  دشمنان  دارد.  ملی  وحدت  طعم  که  هم  حکومت  می برند. 

زابل  از  کردند.  کار  چه  غزنی  و  غور  و  فاریاب  و  بدخشان  و  جلریز  در  که 

در محراق  قندوز  و حاال هم که  را شنیدیم  نفر   31 آن  اسارت  هم خربهای 

از  دفاع  و  داخله  محرتم  وزارت های  بازهم  اگر  دارد.  قرار  طالبانی  الطاف 

به  کنند،  خودداری  قندوز  به  ویژه  نیروهای  حتی  و  کمکی  نیروهای  ارسال 

خودی خود ما به سوی انقراض متوازن می رویم. در رشایطی که وحدت ملی 

قوی تر  روز  هر  قومی  مرزبندی های  و  است  حاکم  افغانستان  جغرافیای  بر 

می شوند اما ما نادیده می گیریم و همچنان امیدوار به نامعلوم بودن آینده ی 

انقراض  می کشند،  هزاری  لشکر  طالبان  وقتی  می کنیم،  حرکت  خویش 

متوازن رقم می خورد. 

راه حل: در این شکی نیست که نیروهای امنیتی به زودی شهر قندوز را پس 

می گیرند، حاال دیده شود که بزرگان حکومت تا چه حد به نیروهای امنیتی 

امنیتی،  نیروهای  اگر  را می دهند.  دادن طالبان  نابودی و شکست  اجازه ی 

در عملیات خویش دست باز داشته باشند، به زودی خربهای شکست طالبان 

با آمار کشته و دستگیری باال را از سوی نیروهای امنیتی شاهد خواهیم بود. 

قبیله  منافع  به  متامیل  امنیتی  تصمیم گیری های  نبض  که  بزرگانی  اگر  اما 

را در دست دارند فقط در حد پس  گرفنت مرکز شهر و فعال کردن دوباره ی 

قندوز  در  طالبان  که  شنید  خواهیم  فقط  ما  بدهند،  اجازه  والیت  آن  زندان 

در  پاکستانی  فروند  چند  که  شد  نخواهد  معلوم  هیچ وقت  و  خوردند  شکست 

راس عملیات طالبان باالی قندوز قرار داشته اند؟ چه کسانی از درون نظام 

با طالبان همکار بوده اند؟ 

حاال انقراض متوازن را فهمیدید؟!

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

انقراض متوازن

آیا »بیداری افغانی« یک راه حل است؟
آخرین موج مسلح سازی شهروندان افغانستان زیر نام قیام های مردمی آمده است.

برگردان: حمید مهدوی

نویسنده: هیلینا ملک یار

منبع: الجزیره



موج تازه ای از مسلح 
سازی شهروندان تحت 
نام »قیام های مردمی« 
آمده است. یک تعداد 
از قیام های واقعی و 
خودجوش محلی اخیرا در 
چندین والیت رخ داد. در 
نبود نیروهای ملی امنیتی 
افغانستان، مردم محل 
چاره ای نداشتند جز این که 
در دفاع از خودشان علیه 
طالبان و دیگر گروه های 
شورشی قیام کنند.



کرد  منتشر  گزارشی  تایمز  نیویورک  سپتامبر،   20 تاریخ  در 

از  آمریکایی، سوءاستفاده ی جنسی  این که سربازان  بر  مبنی 

این گزارش  نادیده می گیرند.  را  افغانستان  در  پسران جوان 

باعث شد تا مسئله ی تجاوز و به بردگی گرفتن پسران جوان 

در افغانستان، که کم تر به آن پرداخته شده است، در مرکز 

توجه قرار گیرد. 

در  کودکان  درصد   20 تقریبا  کشور،  این  سراسر  در 

محیط هایی وادار به کار و کسب درآمد می شوند که در آن ها، 

به تکرار  و سوءاستفاده ی جنسی،  اجباری  ازدواج  سوءتغذیه، 

در  کار  حال  در  کودک   5000 کابل،  در  تنها  می دهند.  رخ 

واکس زدن  یا  گدایی  درحال  مغازه ها،  در  هستند:  خیابان ها 

این  از  زیادی  تعداد  که  است  اجتناب ناپذیر  کفش ها. 

کودکان که بیشتر پسران هستند، درنهایت ناچار به کار برای 

افراد ثروت مند و قدرت مندی می شوند که اغلب آن ها را مورد 

سوءاستفاده های جنسی و روانی قرار می دهند.

نظامی  پایگاه های  در  پسربچه ها  از  سوءاستفاده های جنسی 

ایاالت  دولت  برای  بزرگ  شکستی  از  انعکاسی  آمریکایی، 

افغانستان  در  بشر  حقوق  از  نمادی  دارد  ادعا  –که  متحده 

از  کشور،  دو  هر  می رود.  به شمار  افغانستان  دولت  و  است- 

ماده ی  در  که  هستند  بشر  حقوق  اعالمیه ی  امضاکنندگان 

دست رسی  حق  کودکان،  که  کرده است  بیان  به صراحت   25

این وظایف  باوجود  به کمک و مراقبت های ویژه دارند. چرا 

قانونی و سیاسی، سربازان ایاالت متحده، درست زمانی که 

از  این کمک و مراقبت ویژه داشتند،  به  نیاز  افغان  کودکان 

آن ها رو برگردانده اند؟

جهان  در  کشوری  تنها  متحده  ایاالت  سومالی،  از  غیر  به 

نکرده  تصویب  را  کودک  حقوق  کنوانسیون  هنوز  که  است 

است. ممکن است دولت آمریکا نخواهد در حمایت قانونی از 

حقوق کودکان به جامعه ی جهانی بپیوندد، اما افغانستان از 

اعضای این کنوانسیون است و مسئولیت های بی قیدوشرطی 

برای پایبندی به آن دارد. 

داستان سوءاستفاده ی جنسی از پسران جوان در پایگاه های 

چه  می کند:  مطرح  را  اساسی  سوالی  یک  آمریکا،  نظامی 

کسی وظیفه ی حمایت از کودکان افغانستان را برعهده دارد؟ 

دولت   )1( برد:  نام  گروه  از سه  باید  این سوال  به  پاسخ  در 

افغانستان؛ )2( جامعه بین المللی؛ و )3( مردم افغانستان.

برای  که  داده  نشان  بارها  افغانستان،  دولت  اول،  گروه 

این کشور شکست خورده  کودکان  برای  کافی  امنیت  ایجاد 

است  دیگر  مسایلی  با  سرگرم  و  ضعیف  دولت  این  است. 

تمرکز  کودکان  از  حفاظت  و  ایمنی  بر  به ندرت  بنابراین،  و 

دادند که سوءاستفاده ی  آمریکایی گزارش  می کند. سربازان 

جنسی بر کودکان، توسط اعضای دستگاه امنیتی افغانستان 

انجام شده است؛ همان کسانی که باید قانون را بر متخلفان 

فرماندهان  هستند.  گناه کار  این جا  در  خودشان  کنند،  اجرا 

افغانستان، اغلب همان کسانی  ارتش  و  پلیس  قدرت مند در 

قرار  جنسی  سوءاستفاده ی  مورد  را  جوان  پسران  که  هستند 

و  امنیتی  سازمان های  برای  امیدی  امر،  این  می دهند. 

نمی گذارد  باقی  افغانستان  در دولت  قانون  اجرایی  نهادهای 

قربانیان  برای  را  عدالت  و  دانسته  پاسخ گو  را  متجاوزان  که 

کنند. تامین 

اثراتی  بر  می توانند  تنها  بین المللی،  جامعه ی  دوم،  طرف 

بر  نه  و  کند  سرمایه گذاری  می گذارد  برجا  مشکل  این  که 

بین المللی  سازمان های  تالش های  مشکل.  این  ریشه های 

مانند »SavE thE ChIldrEN« و »UNICEF«، تنها طرح مباحث 

مشکلی  حل  به  منجر  به ندرت  و  هستند  سطحی  و  نمادین 

علی رغم  هستند.  مواجه  آن  با  افغان  کودکان  که  می شوند 

تعداد  جهانی،  جامعه ی  کمک های  دالر  بیلیون ها  صرف 

زیادی از کودکان افغان، هنوز تحت شرایط وحشتناکی وادار 

به کار و حتا بردگی جنسی می شوند.

برای  فرصتی  بین المللی  سازمان های  عملکردهای  اگرچه 

می کند،  فراهم  کودکان  به ویژه  قربانیان،  صدای  رساندن 

که  محیط هایی  از  قربانیان  این  انتقال  برای  عنوان  به هیچ 

امنیت  با  محیطی  به  می گیرند  قرار  سوءاستفاده  مورد  آن ها 

نسبی، که نیاز جدی این قربانی است، کافی نیست. باتوجه 

به سابقه ی این نوع تالش ها و واقعیت های موجود، این امید 

کودکان  نجات  به  ملزم  بین المللی  سازمان های  که  انتظار  و 

افغان هستند، ناکارآمد و حساب نشده است. 

بود.  نخواهد  افغان  کودکان  ناجی  متحده،  ایاالت  دولت 

در  آن چه  از  باکلی  گرگوری  دگروال  که  دلیل  این  به  تنها 

پایگاه نظامی آن ها برای پسران جوان افغان اتفاق می افتد 

براساس  این که  به خاطر  تنها  یا  بود،  کرده  پدرش صحبت  با 

نیروهای  سابق  کاپیتان  کوین  دن  تایمز،  نیویورک  گزارش 

حمایت  تحت  افغان  شبه نظامی  فرماندهان  از  یکی  ویژه، 

برده ی  به عنوان  پسربچه ای  زنجیربستن  به  برای  را  آمریکا 

که  مشکالتی  داده بود،  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  جنسی، 

مواجه هستند،  آن  با  افغان  آسیب پذیر  و  پسران جوان  این 

ایاالت  که  مسئله  این  به  باتوجه  به ویژه  شد.  نخواهد  حل 

چنین  دربرابر  که  را  کوین  کاپیتان  مانند  هرکسی  متحده 

اساسا،  است.  کرده  مجازات  داده،  نشان  واکنش  تخلفاتی 

موارد  این  دربرابر  است  کرده  اعالم  متحده،  ایاالت  ارتش 

اتهام  »درکل،  دارد:  بی طرف  موضع  خشونت  و  تجاوز 

یا  نظامی  پرسنل  توسط  کودکان  از  جنسی  سوءاستفاده ی 

پولیس افغانستان، مربوط به قانون جزای داخلی افغانستان 

می شود«.

گروهی  تنها  احتماال  افغانستان،  مردم  گروه،  آخرین 

برای  خود  اخالقی  وظیفه ی  تا  هستند  قادر  که  هستند 

از  برخی  برسانند.  انجام  به  را  کودکانشان  از  حمایت 

که  گرفته اند  نتیجه  چنین  غرب،  در  به خصوص  ناظران، 

افغانستان  در  پسران جوان  از  توقف سوءاستفاده ی جنسی 

ناظران  این  است.  ناممکن  بازی«،  »بچه  سنت  براساس 

و  اقتصادی،  اجتماعی،  تاریخی،  اجتماعی،  وضعیت  با 

افغانستان درگیر و آشنا نیستند. مردم  ژئوپولیتیک جامعه ی 

که  بگوید  آن ها  به  تا  ندارند  کسی  هیچ  به  نیاز  افغانستان 

که  مرد  دو  بین  رضایت  بدون  جنسی  عملی  بازی«،  »بچه 

اغلب یکی از آن ها کودک و دیگری مردی ثروت مند است، 

نه تنها علیه ارزش های مذهبی و فرهنگی افغانستان است، 

بلکه نشان دهنده ی سنتی است که تنها توسط اعضای یک 

نظام اجتماعی سرکوب گر و جامعه ای بدوی انجام می شود.

پسران،  از  جنسی  سوءاستفاده ی  که  می دانند  افغان ها 

بیشتر نتیجه ی غم انگیز جنگی طوالنی است که چهار دهه 

شعله های  که  –جنگی  است  داشته  جریان  کشور  این  در 

تمام  به همین رو،  است.  نداده  امان  نیز  کودکان  به  آن، 

سازمان های  روبه رشد  تعداد  ازجمله  عمومی،  سکتورهای 

سازمان های  دانشگاهی،  نهادهای  مدنی،  جامعه ی 

غیردولتی و اقتصادی، و به طورخاص تحصیل کردگان، باید 

این را مسئولیت خود بدانند تا از این کودکان بی گناه دفاع 

کنند، چه آن ها در خیابان ها باشند یا در پایگاه های نظامی. 

گوشه ای  در  موضوع،  این  با  رابطه  در  می توانند  افغان ها 

بپذیرند  را  خود  کودکان  جنسی  بردگی  و  بایستند  بی حرکت 

یا شمشیرهای خود را برای اجرای عدالت باال برده و ناجی 

کودکان خود باشند.
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گروه اول، دولت افغانستان، 
بارها نشان داده که برای ایجاد 

امنیت کافی برای کودکان 
این کشور شکست خورده 

است. این دولت ضعیف و 
سرگرم با مسایلی دیگر است 
و بنابراین، به ندرت بر ایمنی 
و حفاظت از کودکان تمرکز 
می کند. سربازان آمریکایی 

گزارش دادند که سوءاستفاده ی 
جنسی بر کودکان، توسط اعضای 

دستگاه امنیتی افغانستان 
انجام شده است؛ همان کسانی 

که باید قانون را بر متخلفان 
اجرا کنند، خودشان در این جا 
گناه کار هستند. فرماندهان 
قدرت مند در پلیس و ارتش 

افغانستان، اغلب همان 
کسانی هستند که پسران جوان 

را مورد سوءاستفاده ی جنسی 
قرار می دهند. این امر، امیدی 

برای سازمان های امنیتی و 
نهادهای اجرایی قانون در دولت 
افغانستان باقی نمی گذارد که 
متجاوزان را پاسخ گو دانسته و 
عدالت را برای قربانیان تامین 

کنند.

چه کسی مسئول نجات کودکان افغانستان
 از بردگی جنسی است؟
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فارین پالیسی/ نبی سحاک

ترجمه: معصومه عرفانی



نیست.  صلح  از  غبارآلوده تر  جنگ  گاهی  درحقیقت، 
چراکه  کرد؛  پنهان  می توان  دشواری  به  را  مهم  تحوالت 
هزاران تن از آن متأثر می شوند و در هنگام آغاز جنگ، 
رفتار یک ژورنالیست  بر  مقامات رسمی، کم تر می توانند 
پیدا  راحت تر  خبرچینان  جنگ،  شروع  با  کنند.  نظارت 
برنده  کسی  چه  این که  اسرار  حفظ  همچنین،  و  می شوند 
و بازنده است و یا چه کسی کجا را کنترل می کند، دشوار 
می گردد. در زمان خطر، چه در بلفاست، بصره و یا دمشق، 
مردم به زودترین زمان، از هرگونه تهدید بالقوه به محله ی 
اندازه ی  به  می تواند  تهدید  این  می شوند:  آگاه  خود 
رسیدن  اندازه ی  به  می تواند  یا  باشد،  جبهه  یک  شروع 
یک قطعه ی بزرگ ارتش باشد. بااین حال، یک دولت یا 
یک ارتش، برای مخفی کاری می تواند جلوی خبرنگاران 
پرشدن خالی  قیمت  به  تنها می تواند  را  این  اما  بگیرد؛  را 
جان  به  دشمن  سوی  از  عرضه شده  اطالعات  با  خبری 
بخرد. دولت سوریه، با ندادن ویزا به خبرنگاران خارجی، 
می دهد.  قرار  سیاسی  نامطلوب  در یک وضعیت  را  خود 
سیاستی که به تازگی تصمیم گرفته است در آن تجدید نظر 

کند.
با افزایش خطر در عراق بعد از 2003، شایعه ای پخش شد 
روایت  خود  چشم دید  از  را  خبر  خارجی  خبرنگاران  که 
نمی کنند؛ چراکه هرگز هتل های به شدت محافظت شده ای 
هتلی«  »خبرنگاری  به  صرفا  و  نمی کنند  ترک  را  خود 
این که هتل ها مکررا مورد حمله ی  از  یافته اند. جدا  تقلیل 
هرگز  شایعه ها  این  می گرفتند،  قرار  انتحاری  بمب گذاران 
خود  هتل  از  می ترسید  خبرنگاری  اگر  نداشت.  واقعیت 
فکر  زمانی  نمی رفت.  بغداد  به  ابتدا  از همان  خارج شود، 
می کردم خبرنگارانی که ربوده می شوند یا به قتل می رسند، 
با  می خواهند  و  دارند  کمی  تجربه ی  که  هستند  کسانی 
به جان خریدن خطر، برای خود نام و نشانی کسب کنند. اما 
برعکس، خبرنگارانی مانند دیوید بلوندی، در سال 1989 
السالوادور و ماری کالوین در سال 2012 در سوریه،  در 
تنها  شدند.  کشته  که  بودند  باتجربه  خبرنگارانی  همه 
به مناطق خطرناک می رفتند  بود که زیاد  این  اشتباه آن ها 
یک  تیررس  در  آن ها  قراررفتن  احتمال  به همین خاطر،  و 

بمب یا یک گلوله، باال می رفت.
خانه اِی  توپ  بمباران  و  و  نامنظم  چریکی  درگیری های 
خطرناک  مشخص،  جبهه ی  بدون  جنگی  در  پراکنده 
است. در سال 2004، بر روی رودخانه ی فرات در خارج 
از کوفه، نزدیک بود توسط شبه نظامیان شیعه که ساعاتی 
قبل با سربازان آمریکایی جنگیده بودند، کشته شوم. آن ها 

از روی کاله محلی ای که پوشیده بودم، فکر کرده بودند 
من جاسوس هستم. از قضا، من آن کاله را برای تغییردادن 
ظاهرم پوشیده بودم تا بتوانم در روستاهای سنی نشین بین 

کوفه و بغداد سفر کنم.
و  بغداد  و  کابل  در  خارجی  خبرنگاران  که  تصور  این 
دمشق، در هتل های خود پنهان می شوند، بی اساس است. 
و  جنگ  از  به حدی  آن ها،  که  است  این  درست تر  اتهام 
درگیری ها و آتش بازی های جنگ می نویسند که تصویر 
تاثیر  بحران  نتیجه ی  روی  است  ممکن  که  را  کالن تر 
توضیح  در  خبرنگار،  یک  می کنند.  فراموش  بگذارد، 
این که چرا هیچ یک از همکارانش، درگیری های سوریه را 
»روزنامه ی  گفت:  نمی دهند،  پوشش  دست اول  به صورت 
من، اهل خبرنگاری »ترق تروق« )اشاره به صدای شلیک 
گلوله( نیست«. اما واقعیت این است که این »ترق تروق«، 
مهم است: جنگ شاید بدون سیاست قابل توضیح باشد، 
جنگ هایش  به  پرداختن  بدون  نمی توان  را  سیاست  اما 

توضیح داد. 
در اوایل اشغال عراق، من به نیروگاه برق »آل دوحره« در 
به ضرب  بغداد رفتم که در آن جا، یک سرباز آمریکایی 
گلوله کشته و یکی دیگر مجروح شده بود. در آغاز یک 
می رسد  به نظر  جزیی  حادثه ای  چنین  چریکی،  جنگ 
گرد  خون  جوی  آن  دور  که  محلی  مردم  طرفداری  اما 
هستیم  فقیر  مردم  »ما  گفت:  یکی  بود؛  مهم  بودند،  آمده 
گفت:  دیگری  کنیم«.  برگزار  را  جشن  این  حاضریم  اما 

»انشاالله از این موارد زیادتر پیش می آید«. 
یک جابودن با سربازان آمریکایی و بریتانیایی، منجر به این 
می شود که خبرنگاران نیز تجربه ای مشابه تجربه ی سربازها 
مانند آن ها فکر کنند. سخت است  باشند و عموما  داشته 
که انسان با کسانی که حافظ جان او هستند و با خطرهایی 
مشابه روبه رو می شوند، احساس نزدیکی نکند. ازهمین رو، 
نظامیان، تعبیه ی خبرنگاران با کاروان های نظامی را ترجیح 
می دهند؛ از جهتی، به این دلیل که از این طریق می توانند 
به خوبی خبرنگاران همدل را با خود یک جا کنند و آن ها 
که انتقادی تر هستند را کنار بزنند. اما برای خبرنگاران، این 
یک  چراکه  باشد؛  داشته  به دنبال  بدی  نتیجه ی  می تواند 
فرمانده ی چریکِی باتجربه، طبیعتا زمانی حمله می کند که 
نیروهای دشمن یا در محل نیستند یا ضعیف هستند. به این 
ترتیب، خبرنگاران همراه شده با نظامیان، بخش های بسیار 
نظامیان  با  هرکسی  می دهند.  دست  از  را  جنگ  حیاتی 
قرار  بدی  شرایط  در  بد،  زمان  در  می تواند  شود،  همراه 
بگیرد. در سال 2004، تفنگ داران دریایی آمریکا به شهر 

پا  از  را  شورشیان  از  زیادی  تعداد  و  کردند  حمله  فلوجه 
درآوردند. از آن جا که بخش زیادی از رسانه های بغداد، با 
نظامیان آمریکایی همراه بودند، این پیروزی بلندآوازه شد 
برای تصرف  اما ضدحمله ی شورشیان  یافت.  و عمومیت 
شهر موصل در شمال عراق، که به مراتب بزرگ تر و مهم تر 
بود، تا حد زیادی مورد غفلت خبرنگاران و رسانه ها قرار 
گرفت. زیرا نیروهای آمریکایی -با خبرنگاران همراهشان-، 
پیش تر آن جا را ترک کرده بودند. زمانی که موصل برای 
بار دوم در جون 2014 سقوط کرد، تحلیل گران اندکی به 
این موضوع اشاره کردند که شهر، ده سال قبل به تصرف 
این  در  که  ضمنی  معنای  به  حتا  بود.  درآمده  شورشیان 
سخن بود نیز پرداخته نشد: این که کنترل پایتخت بر دومین 

شهر بزرگ کشور، همیشه لرزان بوده است.
از طریق رسانه ها، چیزی  فهم جنگ  در  تحول  شوم ترین 
ارزیابی  مثبت  سراسر  تحولی  پیش،  سال  چند  تا  که  بود 
می شد: تلویزیون های ماهواره ای و اینترنت. در آغاز بهار 
اطالعات  از  استفاده  و  ماهواره ای  تلویزیون های  عربی، 
رسانه های  و  وبالگ نویسان،  یوتیوب،  توسط  عرضه شده 
به تصویر  رهایی بخش  نوآوری هایی  به عنوان  اجتماعی، 
تا  تونس  از  نظامی،  انحصاری که دولت های  کشیده شد. 
شکسته  بودند،  کرده  وضع  اطالعات  بر  بحرین،  و  مصر 
داده  نشان  قیام سوریه  که جریان  اما همان طور  بود.  شده 
تبلیغات  برای  اینترنت،  و  ماهواره ای  تلویزیون های  است، 
قرار  استفاده  مورد  می تواند  نیز  نفرت  گسترش  و  منفی 

بگیرد.
می گوید  جهادی  وب سایت های  از  یکی  در  شعاری 
به طور  را  شعار  این  اگر  که  است«،  رسانه  جهاد  »نصف 
همه روزه،  است.  درست  کامال  بگیریم،  درنظر  کل 
ازطریق  سنی،  جهادی  بنیادگرایان  اندیشه های  و  اعمال 
فیسبوک،  و  تویتر  یوتیوب،  ماهواره ای،  تلویزیون های 
قدرت مند  ابزارهای  این  که  زمانی  تا  می شود.  منتشر 
تبلیغاتی وجود دارند، گروه های شبه القاعده، هیچ گاه پول 

و جنگ جو کم نمی آورند.
تبلیغاتی  می شود،  تولید  جهادی ها  توسط  آن چه  بیشتر 
برای نفرت پراکنی علیه شیعه ها و هرازگاهی علیه مسیحیان، 
تبلیغات، خواستار حمایت  این  صوفیان و یهودیان است. 
و کمک مسلمین از جهاد در سوریه، عراق، یمن و دیگر 
یکی  می سوزند.  جهاد  آتش  در  اکنون  که  است  مناطق 
را  جذاب  و  خوش اندام  جوان  یک  اخیر،  ویدیوهای  از 
نشان می دهد که در اثر حمله ای بر یک پسته ی پولیس در 

صنعای مصر، به »شهادت« رسیده است.
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از دیدن این عنوان وحشت کردید؟ نگران نباشید. یک 

رشته ی علمی است. می دانید که »اوالد کم تر، زند گی 

بهتر« شعار مهمی است و مراعات آن باعث خوش بختی 

انسان می شود. به همین خاطر، غالم رسول وطن دار ما 

تا بز و سه راس  که یک فرزند دارد، یک کلبه و چهار 

اما  است.   زند گی کردن  بهتر  و مشغول  دارد  گوسفند 

این  ناصالح دارد،  نرینه ی  محمد عطا که شانزده فرزند 

به شانزده کشور یوروآفرین اعزام  شانزده فرزند خود را 

افغانی  میلیون ها  تا حویلی و هشت موتر و  ده  کرده و 

نقد دارد و حال اش واقعا بد است. اما این وضعیت از 

نظر جامعه شناسی مخصوص جامعه ی افغانستان حرف 

چندانی برای گفتن ندارد.  اگر شما نمونه ی محمد عطا 

را در سطح کالن عملی کنید،  جمعیت قبیله ی تان زیاد 

می شود. ولی این زیاد شدن جمعیت ممکن است واقعا 

به نفع تان نباشد. علت اش این است :

دل سوز  و  قلب  خوش  بسیار  افغانستان  متدین  مردم 

و دل سوز  مهربان  آدم  که  اما خوب،  می دانید  هستند. 

به  نیاز  باشد،   دل سوز  و  مهربان  که  این  برای  معموال 

آدم هایی دارد که به مهربانی محتاج باشند و وضع شان 

کار  این  برای  بیاید.  آدم  سوختِن  دل  که  باشد  طوری 

خود  جمعیت  مناسب  اندازه ی  که  دارد  اهمیت  خیلی 

جمعیت  اندازه ی  افغانی  شناسی  جامعه  در  بدانیم.  را 

برخورد  نوع  جمله  از  می کند،   تعیین  را  چیزها  بسیار 

ما با همدیگر را.  متاسفانه مرز میان تعداد الزم و تعداِد 

که  است  باریک  چنان  ما  عزیز  کشور  در  ازحد  بیش 

اندکی بی احتیاطی کنی از فرِق مردم می افتی و می روی 

زیر پای شان. مثال فرض کنید هندو هستید و شهروند 

افغانستان و در پارلمان افغانستان یک نفر نماینده دارید. 

ممکن است جمعیت شما هندوها طوری باشد که یک 

نماینده ی پارلمان برای تان کم باشد و دو نفر زیاد. به 

همین خاطر ما نه می توانیم با شما مهربان باشیم و نه 

می توانیم با شما بدی کنیم. اندازه ی جمعیت تان گیج 

کننده است. پشتون ها و هزاره ها و تاجیک ها و ازبیک ها 

و ترکمن ها بیش از حد الزم جمعیت دارند و به همین 

همدیگر  دشمنی  مستحق  اتوماتیک  طور  به  خاطر 

که  است  شرم آور  و  اند  کم  خیلی  یهودی ها  هستند. 

نه کم.   و  اند  زیاد  نه  بلوچ ها  کند.   آدم سر شان رحم 

جمعیت کامال مناسبی دارند. این است که برادر مایند 

و نور چشم ما و انشاءالله روزی برسد که بدون این که 

اندازه ی جمعیت شان تغییر کند به حقوق حقه ی خود 

برسند.

مالحظه می کنید که اوالد کم و زیاد داشتن مهم نیست.  

فقر  زیر خط  نه  قبیله  افراد  که سرجمع  است  این  مهم 

ترحم  قابل  جمعیت  الزم  خط  از  نه  و  بماند  جمعیت 

فراتر برود.

سنخ شناسی
اندازه ی جمعیت

ترجمه ی حکمت مانابخش سی ودومپاتریک کاکبرن
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سه ماه بعد، پس از این که فوم استفاده شده 
بود،  کرده  تعویض  را  آشپزخانه  دیوار  در 
این  می برد؛  رنج  عالئم  هامن  از  همچنان 
دفعه هنگام استفاده از لپ تاپ، موبایل و حتا 
تلویزیون. خانم کولز که به تنهایی در لندن 

زندگی می کند می گوید:
»کم کم شک کردم که این واکنش ها منشاء 
بر  آزمایش  به  رشوع  پس  ندارند؛  شیمیایی 
خواهرزاده ام  با  ناهار  برای  کردم.  خودم  روی 
نزدیک  را  آیپد  رفتیم.  بیرون  دارد  آیپد  که 
درد  احساس  بالفاصله  و  گرفتم  صورتم 

شدیدی در دهانم کردم.
ناگهان متوجه شدم دیگر منی توانم تلوزیون 
متاشا کنم، از کامپیوتر یا تلفنم استفاده کرده 
و یا حتا بدون درد المپ های خانه را روشن 

کنم و این خیلی ترسناک بود.«
انجمن  با  دوستانش  از  یکی  طریق  از  مری 
الکرتومقناطیسی  امواج  به  حساسیت 
انگلستان آشنا شد که 1000 عضو دارد. مری 

می گوید:
 »همچنین به مالقات دکرت خانوادگی رفتم. 
اما  گرفت،  جدی  را  من  او  این که  علی رغم 
اصالً منی دانست که باید چکار کند. به من 
پیشنهاد داده شد که مورد رفتار درمانی قرار 
مشکالت  با  افرادی  درمان  برای  که  بگیرم، 
و  می شود  استفاده  افرسدگی(  )مانند  روانی 
هیچ اشاره ای به خود حساسیت واقعی نشده 

بود.
سیمی  اتصال  با  را  خود  فای  وای  اتصال 
جایگزین کرده و فیلرتی بر روی خط تلفن 
نصب کردم تا سیگنال های اینرتنت پهن باند 
اینرتنت  طریق  از  همچنین  کند.  حذف  را 
در  که  خریدم   AAroniA Shield پارچه ی 
این  می کند.  محافظت  من  از  امواج  مقابل 
مرت  هر  تقریباً  و  است  آملان  ساخت  پارچه 

آن ۷0 پوند قیمت دارد.
با  دهانم  در  زیادی  دندان های  که  آن جا  از 
از رش  تا  به من توصیه شد  بود،  فلز پر شده 
آن ها خالص شوم، چون رسانای الکرتیسیته 
با  آن ها  کردن  جایگزین  فرآیند  هستند. 
من  انجامید.  طول  به  ماه   ۶ فلزی  غیر  مواد 
پیروی  غذایی  سامل  رژیم  یک  از  همچنین 

می کنم.«
مری عقیده دارد که توانسته عالئم بیامری را 

کاهش دهد، اما زندگی بسیار سختی دارد.
داستان ها  این  به  کارشناسان  بعضی  هرچند 
اسپرین  مالکوم  پروفسور  هستند.  مشکوک 
بنیاد سلطنتی  پزشکی  فیزیک  مدیر بخش 

برکشایر می گوید:
میان  ارتباط  بر  مبنی  شواهدی  »هیچ گونه 
با  موبایل  سیگنال های  یا  فای  وای  امواج 
این  از  تشعشع  سطح  ندارد.  وجود  بیامری 
دستگاه ها بسیار پایین است؛ به حدی که در 
اکرث موارد اصالً قابل تشخیص نیست. شدت 
از  کم تر  بار  صدهزار  فای  وای  امواج  تابش 

یک اجاق مایکروویو خانگی است.
الکرتومقناطیسی  امواج  به  حساسیت  اگر   
در  بار  اولین  که  هنگامی  باید  بود،  واقعی 
روبه رو  آن   با  شدند  معرفی  پیش  قرن  یک 
بیامری  این  عالئم  من  نظر  به  می شدیم. 
درباره ی  مردم  نگرانی  از  ناشی  می توانند 

تکنولوژی باشند، نه خود تکنولوژی.«
اما افرادی که خود را مبتال به ehS می دانند 

می گویند ناراحتی شان خیلی واقعی است.
microwAve ovenریکی   TiffAny mwSS23
گروه  یک  عضو  قبالً  که  ساله   ۶۶ گاردیرن 
موسیقی بوده، حاال در یک منطقه روستایی، 

زندگی آرامی را می گذراند.
نشانه های بیامری در او اوایل دهه 80 پدیدار 
شد و عقیده دارد که عالئم بیامری او ناشی 
تولید  برای  آن ها  از  که  بود  کامپیوتری   ۵ از 
موسیقی استفاده می کرده است. او می گوید:

»این عالئم با احساس گرمای عجیبی درون 
بدنم آغاز شدند و در اواسط دهه نود حامل 
و  بود  نامنظم  قلبم  رضبان  شد.  بدتر  بسیار 

مشکل تنفس داشتم.
 چند سالی به علت بیامری منی توانستم کار 
کنم. همه چیز را تا به حال امتحان کرده ام. از 
خوابیدن درون خیمه ای پارچه ای برای گرفنت 
کردن  رنگ  تا  گرفته  امواج  تابش  جلوی 

خانه ام با رنگی از جنس گرافیت.
کامپیوتر  از  موسیقی  تولید  برای  هم  هنوز   
استفاده می کنم، اما وای فای ندارم و هنگام 
اتاق  دیگر  سمت  در  کامپیوتر  از  استفاده 
دیدن  برای  دوچشمی  دوربین  از  و  نشسته 

مانیتور استفاده می کنم.«
وضعیت  دارد  می کند  فکر  ریکی  اگرچه 
 ehS خود را مدیریت می کند، اما از این که 

بیشرت جدی گرفته منی شود عصبانی است. 
او می گوید:

صنعتی  پول سازترین  ارتباطات  »صنعت 
برای  دیده.  به خود  به حال  تا  دنیا  که  است 
افراد  عنوان  به  ما  تا  است  راحت تر  همین 
دیوانه نادیده گرفته شویم، تا این که این سوال 
امواج  توسط  ما  مبباران  آیا  که  شود  مطرح 

الکرتومقناطیسی کار درستی است؟«
او  است.  فرزند   2 مادر  و  ساله  براون ۵3  سو 
از  بعد  پیش،  و 3 سال  است  موافق  با ریک 
می کرد  کار  آن  در  که  مدرسه ای  در  این که 

وای فای نصب شد، استعفا داد. او می گوید:
بدون  ناگهان  اما  بودم؛  سامل  همیشه  »من 
سختی  به  شب ها  مشخصی  دلیل  هیچ 
رشوع  رسم  در  شدیدی  درد  می برد.  خوابم 
شد و گاهی اوقات حالت تهوع داشتم. دکرتم 
نبود.  کارساز  اما  کرد،  تجویز  قوی  مسکن 
فکر می کردم شاید تومور مغزی داشته باشم.
تقریباً  عالئم  مدرسه،  تعطیالت  در  ولی 
ولی  بودم  کارم  عاشق  من  می شدند.  ناپدید 
مجبور به استعفا شدم. بعداً از طریق تکنسین 
فای  وای  تجهیزات  شدم  متوجه  مدرسه   iT
دقیقاً در هامن تاریخی که بیامری من رشوع 

شده بود نصب شده بودند.«
بهرت  کارش  محل  ترک  از  بعد  سو  عالئم 
اینرتنت  از نصب یک هاب  اما پس  شدند، 

پررسعت در خانه شان دوباره بازگشتند.
چون  بروم؛  جایی  می توانم  سختی  به  »حاال 
وای فای به شدت گسرتده شده است. عالئم 
مورد  در  وقتی  اما  است،  وحشتناک  بیامری 
می کنند  فکر  مردم  می کنم  صحبت  آن ها 

دیوانه ام.«
وجود  اثبات  برای  علمی  شواهد  شاید 
امواج  به  حساسیت  اسم  به  بیامری ای 
ولی  باشد،  نداشته  وجود  الکرتومقناطیسی 
رشد  به  رو  جمعیت  از  منایندگی  به  سو 

مبتالیان به این بیامری می گوید:
»برای ما، این بیامری بسیار هم جدی است.«

متامی  علی رغم  آیا  چیست؟  شام  نظر 
وجود  بیامری ای  چنین  واقعاً  علمی  شواهد 
دارد؟ یا این بیامری ساخته و پرداخته ی ذهن 
افرادی است که از تکنولوژی وحشت دارند؟
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گرفنت  اوج  و  دندغوری  معامله ی  موسی قلعه،  جنگ 

با فصل جمع آوری  رابطه ی  کندز،  در  دوباره ی جنگ 

قاچاق  در  که  بازی گراِن  دارد.  خشخاش  حاصالت 

می خواهند  جریان  این  در  اند،  دخیل  مخدر  مواد 

کشت زارها و مسیرهای انتقال مواد مخدر را در کنرتل 

با آن ها همکاری و هم سویی  باید  یا حداقل حکومت های محلی  باشند.  داشته 

منزوی.  یا  شد  خواهند  یا کشته  بگیرند،  را  این هدف  جلو  که  فرماندهان  کند. 

هدف  به  جنگ  این  ندارند،  را  کندز  مانند  بزرگ  شهرهای  کنرتل  توان  طالبان 

گرفنت امتیاز شاه راه های مواد مخدر است. خربنگاران که در ساحه کار می کنند، 

می توانند معلومات خوب تر درمورد رابطه ی جنگ و قاچاق مواد مخدر به دست 

دهند.

البته جنگ کندز به نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز ارتباط دارد و طالبان 

نشانه  حساس  زمان  یک  در  را  افغانستان  دولت  ضعف  می خواهند  پاکستان  و 

بگیرند.

معمای قوت گیری طالبان در شمال
شرق،  شمال  و  شمال  راهبردی  والیت های  از  کهندژ 
اما  گرفت.  قرار  طالبان  مورد حمله ی سنگین  دیگر  بار 
خوش بختانه، نیروهای امنیتی با فرماندهان مقاوت یکجا 
توانستند حمله ی سنگین و غافل گیرکننده ی طالبان بر 

شهر کهندژ/کندز را عقب بزنند.
گفته می شود عملیات پس زدن طالبان توسط فرماندهان میر علم، عبداهلل گارد و 
قسیم جنگل باغ صورت گرفته است. اما مشکل کهندژ و طالب پروری عمدی در این 
والیت دارد خطرناک می شود. در زمان مقاومت کهندژ یکی از جاهای تجمع و سنگر 
مهم طالبان بود. حاال هم از زمانی که والی جدید حکومت وحدت ملی در کهندژ آغاز 

به کار نموده، پیوسته مشکالت ناامنی در این والیت بیشتر می شود.
شماری زیادی از مردم کهندژ و حتا اعضای شورای والیتی و مجلس نمایندگان والی 
را متهم به بی کفایتی و هم سویی با طالبان می کنند؛ اما واکنش حکومت وحدت ملی 
در برابر اعتراض های مردم بسیار منفعالنه و سوال بر انگیز است. رهبری حکومت 
نه تنها که هیچ اقدامی برای حل مشکل کهندژ نکرده است، بر عالوه در اقدام بسیار 

غیر منطقی بخش های از شمال را به طالبان واگذار نموده است.
واگذاری دهنه ی غوری بغالن، توسط هیئت ویژه اشرف غنی به طالبان، جز بخشی 

از برنامه ی طالب سازی برخی از مناطق شمال چیزی دیگری نمی تواند باشد.
واگذاری  احتمال  نباشد،  شمال  در  مقاومت  فرماندهان  ایستادگی  اگر  همین گونه 
بخش های از کهندژ به طالبان از سوی رهبری حکومت وحدت ملی بعید نخواهد بود.

پس مردم باید از سرزمین و خانه و کاشانه شان در برابر تروریسم دفاع کنند.

همه از سقوط والیت قندوز اظهار نگرانی می کنند؛ اما 

به نظر من سقوط قندوز در برابر فاجعه دیگری که در راه 

است، حادثه بسیار کوچک به شامر می آید که نباید زیاد 

نگران کننده باشد. باید نگران وضعیت پایتخت و نگران 

رشایط پس از سقوط نظام بود. این حکومت زیاد دوام 

نخواهد آورد.

از همین حاال رایزنی ها برای ایجاد یک حکومت جایگزین رشوع شده است. وقتی 

مالیات وضع  بر مکاملات مخابراتی  نیمه سال  در  بودجه  برای جربان کرسی  دولت 

می کند و وقتی بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم، تعرفه های گمرگی کاالهای 

وارداتی را باال می برد، زمانی که به دست خود مناطقی از کشور را به صورت رسمی 

افگنان  با هراس  مقامات  باالترین  که  هنگامی  و  می دهد  قرار  مخالفان  اختیار  در 

همکاری داشته باشند، فکر کنید که دیگر حاکمیتی وجود ندارد. مردم امروز گروگان 

چندتا آدم بدماش، دزد و خاین هستند که به راحتی متام هستی مردم را قربانی منافع 

شخصی شان می کنند و برای ازدیاد رسمایه شان به جیب خالی مردم چشم می دوزند.

مقامات حکومت قبلی تا توانست از کمک های خارجی بهره برداری کرد و به آن چه 

تحت  و  محدود  کمک های  فعلی  رسدم داران  اما  رسیدند؛  آسانی  به  می خواستند 

عایدات  افزایش  فکر  به  ناچارند  لذا  کافی منی دانند؛  شان  برای  را  خارجی  نظارت 

تحلیل  به  می توان  راستا  درهمین  نیز  را  قندوز  حمله  باشند.  دیگر  راه های  از  شان 

گرفت. حکومت در آستانه اجالس مجمع عمومی ملل متحد می خواهد نشان دهد که 

افغانستان هنوز به توجه و حامیت جامعه جهانی شدیدا نیاز دارد. حمله قندوز در واقع 

هشداری است که اگر جامعه جهانی این کشور را به فراموشی بسپارد، ممکن است 

بار دگر افغانستان به میدان جنگ های نیابتی کشورهای همسایه تبدیل شود. به هر 

حال اگر حکومت توانست حامیت کشورهای کمک کننده به افغانستان را جلب کند، 

وضعیت بهرت خواهد شد؛ زیرا حد اقل دولت مردان مرصوف حیف و میل کمک های 

کالن خارجی می گردد و دست از جیب خالی مردم می کشند. مردم هم کمی نفس 

به  منی دهد،  ارایه  خدمات  منی دهد،  کار  مردم  برای  دولت  اگر  می کشند.  راحت 

کمر  سنگین،  مالیات  وضع  با  اقل  حد  ندارد،  توجه  شهروندان  اولیه  نیازمندی های 

شان را هم منی شکند!!!! زنده باد حکومت وحدت ملی افغانستان، نخستین تجربه 

مؤفق حکومت داری در جهان!

Sami Mahdi

بخش دوم

Asar Hakimi

Hafizullah Zaki
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لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد عنوان کرد که 
صدرنشینی  و  پیرشفت  باعث  اش  تابستانی  خرید های 

تیمش در این فصل شده است.
پرسی،  فان  رابین  مثل  بازیکنانی  تابستان  در  خال  فان 
نانی،  ایوانز،  جانی  هرناندس،  خاویر  فالکائو،  رادامل 
مثل  بازیکنانی  و  فروخت  را  دی ماریا  آنخل  و  رافائل 
دارمیان  و  اشتایگر  اشنایدرلین، شواین  مارسیال،  دیپای، 
را به خدمت گرفت. حال رسمربی هلندی معتقد است 
نتیجه این هزینه ی گزاف را می بیند و طعم  که تیمش 

موفقیت را خواهد چشید.
او گفت: به شانس همیشه نیاز است ولی تناسب ترکیب 
نسبت به فصل گذشته بهرت شده است. به همین خاطر 
باید هر هفته بهرت  بازی های مان را بربیم.  باید  است که 
نظرم  به  ولی  منی بینم  را  هفتگی  پیرشفت  بله.  شویم، 
بیشرت  چرخشی  سیستم  از  هستیم.  بهرتی  تیم  حاال 
استفاده می کنم زیرا توانایی انجام آن را دارم. سال گذشته 
بازیکن اجازه خروج  تا 2۵  به 20  تیمم تناسب نداشت. 

دادم بنابراین تیم فعلی، یک تیم جدید است. 

روزنامه اسپورت کاتالونیا مدعی شد که لیونل مسی، به 
دیدار الکالسیکو می رسد.

مسی در جریان دیدار تیمش مقابل الس پاملاس دچار 
مصدومیت شدیدی شد که به گفته پزشکان، حدود 8 
او  محاسبه،  این  طبق  بود.  خواهد  دور  میادین  از  هفته 
الکالسیکو را از دست خواهد داد ولی روزنامه اسپورت 
به  موعد  از  زودتر  آرژانتینی،  مهاجم  که  شد  مدعی 

میادین بازخواهد گشت.
این روزنامه مدعی شد که مسی ریکاوری ۷ هفته ای خود 
را از روز گذشته رشوع کرده و در تالش است که تا روز 
بهرتین  به  برگزار خواهد شد،  الکالسیکو  که  نوامرب   21
فرم خود برسد. با این حال، بارسا در حال بررسی رشایط 
بازی کردن بدون مسی است و از آلوس یا مونیر به عنوان 
جانشینان احتاملی ستاره آرژانتینی در صورت غیبت او 

در ال کالسیکو نام برده می شود.

در  تیمش  عملکرد  از  چلسی  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 
فصل جدید ابراز نگرانی کرد.

عملکرد  جدید  فصل  طول  در  قهرمانی  عنوان  مدافع 
به دست  بازی خود   ۷ از  امتیاز   8 تنها  و  نداشته  خوبی 
مصاف  به  نیز  خود  دیدار  آخرین  در  آنها  است.  آورده 
نیوکاسل رفتند که این دیدار نیز با تساوی 2-2 به پایان 

رسید.
بعضی  هستم.  نگران  گفت:  رابطه  این  در  مورینیو 
منی کنم.  قبول  و  درک  را  بازیکنان  انفرادی  حرکات 
ایجاد کنم  بیشرتی  تغییرات  قبل  به  نسبت  دوست دارم 
ولی تغییراتی که دادم برای بهبود عملکرد تیم کافی بود. 
در بین دو نیمه مقابل نیوکاسل تغییری ایجاد نکردم زیرا 
انجام  تعویض   ۶ می خواستم  کنم.  چه کار  منی دانستم 
تیم  برای  چیز  چه  که  شوم  متوجه  می خواستم  دهم. 

بهرتین است و سپس تصمیم گیری کنم. 
مورینیو ادامه داد: اگر مثل نیمه دوم ظاهر شویم، متامی 
شویم،  ظاهر  اول  نیمه  مثل  اگر  ولی  می بریم  را  بازی ها 
متامی بازی ها را با شکست پشت رس خواهیم گذاشت. 
به نظرم هیچگاه مثل نیمه اول ضعیف و مثل نیمه دوم 

خوب ظاهر نخواهیم شد. 

راکیتیچ: 
می خواهیم بخاطر مسی پیروز شویم

پیگرینی: 
سیتی قهرمان چمپیونزلیگ می شود

با پیروزی جدایی طلبان؛
بارسا از اللیگا جدا می شود؟

بازگشت کلودیو براوو به مترینات بارسلونا

کنایه همسیک به تاکتیک های بنیتس

انریکه: 
پرکردن جای مسی غیر ممکن است

شورله: مورینیو به من اعتقادی نداشت

هوملس: لواندوفسکی ماشین گول زنی شده

بارسلونا امروز بدون لئو مسی مصدوم، در 
دومین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان باید به مصاف بایرلورکوزن برود.

رم،  زمین  در  را  بازی خود  اولین  بارسلونا 
بدون  امروز  و  برد  پایان  به   1-1 نتیجه  با 
مسی باید در مقابل حریف آملانی خود 
قرار بگیرد. آبی و اناری ها به عنوان مدافع 
نوکمپ،  در  امیدوارند  قهرمانی،  عنوان 
فصل  قهرمانان  لیگ  در  خود  برد  اولین 

جدید را جشن بگیرند. 
بارسلونا،  کروات  ستاره  راکیتیچ،  ایوان 
دیروز در نشست خربی این بازی حضور 
حریف  و  بارسا  رشایط  مورد  در  و  یافت 
رشایط  گفت:  تیم،"لورکوزن"  این  امروزی 
بازی،  این  برای  و  است  خوب  بسیار  ما 
لورکوزن  داریم.  مضاعفی  شور  و  هیجان 

از  تعدادی  می شناسم.  خوب  خیلی  را 
هم تیمی های سابق من در شالکه، اکنون 

برای لورکوزن بازی می کنند. 
قدرمتند  و  سختکوش  بسیار  تیم  این 
می دانند  دقیقا  لورکوزن  بازیکنان  است. 
انجام  باید  کاری  چه  زمین  داخل  که 
در  دشواری  بازی  که  ندارم  شک  دهند. 
دو  دوری  مورد  در  راکیتیچ  داریم.  پیش 
ماهه مسی از میادین گفت: مسلم است 
ما  برای  دنیا،  بازیکن  بهرتین  نبود  که 
مضاعفی  انگیزه  ما  به  اما  است  دردناک 
مسی  بخاطر  می خواهیم  است.  داده  هم 
پیروز شویم تا او با روحیه ای بهرت، بتواند 
زودتر از موعد پیش بینی شده به میادین 
بازگردد. می خواهیم بهرتین بازی ممکن 

را مقابل لورکوزن انجام دهیم. 

منچسرتسیتی،  پیگرینی، رسمربی  مانوئل 
قهرمانی  دنبال  به  تیمش  که  کرد  تاکید 
فصل  چمپیونزلیگ  این  رقابت های  در 
است.  سیتی در دو فصل اخیر، در مرحله 
چمپیونزلیگ  از  نهایی  هشتم  یک 
آن  از  پیش  فصل  دو  و  در  شد  حذف 
قهرمانان  لیگ  از  گروهی  مرحله  در  هم 
به  ویارئال  با  که  پیگرینی  رفت.  کنار 
چهارم  یک  به  ماالگا  با  و  نهایی  نیمه 
معتقد است  نهایی چمپیونزلیگ رسید، 
این  در  قهرمانی  توانایی   منچسرتسیتی 
گفت:  خربنگاران  به  او  دارد.  را  رقابت ها 
ما در دو فصل اخیر با بارسا بازی کردیم 

با  هم  ماالگا  و  ویارئال  با  اگر  شاید  و 
باالتر  مراحل  به  می شدیم،  روبرو   بارسا 
منی رسیدیم. سیتی تیم بسیار جوان تری 
یوونتوس  یا  رئال،  بایرن  بارسا،  به  نسبت 
 10 در  که  تیم هایی  به  نسبت  ما  است. 
سال اخیر قهرمان چمپیونزلیگ شده اند، 

بسیار  جوان تر هستیم.
این  به  که  است  سال  چند  تنها  ما  تیم 
در  فصل  هر  و  گذاشته  پا  رقابت ها 
ادامه  روند  این  است.  شدن  بهرت  حال 
تیم  ما  که  مطمئنم  من  و  داشت   خواهد 
قهرمان  می توانیم  و  شد  خواهیم  مهمی 

چمپیونزلیگ شویم. 

پارملانی  رفراندوم  گذشته  یک شنبه  روز 
حزب  و  شد  برگزار  کاتالونیا  ایالت  در 
جدایی طلب "JunTS pel Sí" در نهایت 

به پیروزی رسید.
این حزب توانست با به دست آوردن ۶2 
کرسی، از دیگر رقبای خود پیشی بگیرد 
اما در به دست آوردن حد مطلق آرا ناکام 
ماند. جدایی طلبان نزدیک به 3۷ درصد 
به  ائتالف  با  البته  و  کردند  کسب  را  آرا 
وجود آمده با حزب cup، امیدوارند این 

آرا به 4۷.8۶ درصد برسد.
اسپانیا  ورزش  رسنوشت  بعد  به  این  از 
که  دارد  تصمیامتی  به  زیادی  بستگی 
گرفت.  خواهند  حزب  دو  این  روسای 
است  قرار  گرفته،  صورت  توافقات  طبق 
به  برای  الزم  کارهای  آینده،  ماه   18 طی 
استقالل رسیدن کاتالونیا از اسپانیا انجام 

شود. 
زمینه  در  که  است  ایالتی  کاتالونیا 
مستقیمی  و  موثر  کامال  تاثیر  ورزشی، 
چون  ورزشکارانی  و  دارد  اسپانیا  روی 
مارک  گاسول)بسکتبال(،  مارک  و  پائو 
 ۵ بلمونته)دارنده  میریا  مارکز)موتورسوار(، 
رکورد شنای زنان جهان( و نیز تیم فوتبال 
کشور  ورزش  در  مهمی  ارکان  بارسلونا، 
مشخص  و  می شوند  محسوب  اسپانیا 
کاتالونیا،  جدایی  صورت  در  نیست 
این  و  بارسا  اسپانیا،  ورزش  رسنوشت 

ورزشکاران چه خواهد شد. 
اسپانیا  لیگ  این رئیس سازمان  از  پیش 
اسپانیا،  نیز رئیس شواری عالی ورزش  و 
تاکید کرده بودند که در صورت جدایی 
کاتالونیا، طبق قانون اساسی، تیم بارسلونا 

دیگر جایی در اللیگا نخواهد داشت.

از  پس  بارسلونا،  شیلیایی  دروازه بان 
سه  مصدومیت  یک  گذاشنت  رس  پشت 
گروهی  مترینات  به  دیروز  از  هفته ای، 

تیمش اضافه شد.
فصل  اول  بازی  دو  در  که  براوو  کلودیو 
ماالگا،  و  بیلبائو  مقابل  اللیگا  در  بارسا 
دلیل  به  بود،  ایستاده  دروازه  درون 
بازی  دو  و  رقابت ها  ادامه  مصدومیت، 
دست  از  نیز  را  شیلی  ملی  تیم  دوستانه 
داد. بجای او، تراشتگن وظیفه حراست از 
دروازه بارسا را بر عهده گرفت و با دریافت 
از  کننده ای  ناامید  آمار  زیاد،  گول های 
خود بجای گذاشت. مترینات بارسا پس 

دیروز در  پاملاس،  بر الس  برتری 1-2  از 
از رس  زمین شامره 2 کمپ خوان گامپر 
و  انریکه  برای  خوب  خرب  و  شد  گرفته 
هیچ  بدون  براوو  اینکه  بارسلونا  هواداران 
بود  مشکلی در مترینات گروهی حارض 
امروز سه  بازی  برای  فراوان،  احتامل  به  و 
نفره  لیست 18  در  لورکوزن،  مقابل  شنبه 
البته  بازی  این  در  گرفت.  خواهد  قرار 
لیگ  در  سال گذشته،  روال  به  تراشتگن 
اناری ها  و  آبی  ثابت  دروازه بان  قهرمانان 
براوو  که  می شود  بینی  بود.پیش  خواهد 
برگزار  آینده  شنبه  که  سویا  با  بازی  از 

می شود، به دروازه بارسلونا بازگردد.

مارک همسیک، کاپیتان اسلواک باشگاه 
ناپولی، فصل گذشته زیر نظر بنیتس، به 

یک نیمکت نشین تبدیل شده بود.
مادرید،  رئال  فعلی  رسمربی  بنیتس،  رافا 
در دو فصل گذشته هدایت ناپولی را بر 
عهده داشت و رابطه بین او با همسیک، 
چندان مساعد نبود؛ بطوریکه این بازیکن 
تا آستانه جدایی از ناپولی هم پیش رفت. 
همسیک، یک شنبه شب گذشته، پس از 
به رای  یوونتوس،  برابر  ناپولی  برتری 1-2 
مربی  که  را  کاری  هامن  گفت:  اسپورت 

از ما خواسته بود را در زمین انجام دادیم. 
ناپولی  برای  دیگر  بار  که  خوشحامل 
مهره  به  و  می کنم  بازی  ثابت  بصورت 

موثری تبدیل شده ام. 
از سبکی که حاال فوتبال بازی می کنیم 
بسیار خوشم می آید. حاال بیشرت از قبل 
با توپ بازی می کنیم و برخالف گذشته، 
بلند  ارسال های  روی  کارهای مان  محور 
به  را  ما  که  است  شیوه ای  این  نیست. 

موفقیت بیشرتی خواهد رساند.

بارسلونا امروز در نوکمپ، دیدار حساسی 
مقابل لورکوزن پیش رو دارد و باید بدون 
مسی مصدوم، برای کسب اولین برد خود 
تالش  جدید  فصل  قهرمانان  لیگ  در 

کند.
نه تنها این بازی که ۷ بازی دیگر  مسی 
بارسا را نیز از دست خواهد داد و احتامال 
تاریخ 30  در  مادرید  رئال  مقابل  بازی  از 
اضافه  بارسا  ترکیب  به  دیگر  بار  عقرب، 
خواهد شد. آبی و اناری ها پس از برتری 
برای  را  خود  پاملاس،  الس  برابر   1-2
مقابله با لورکوزن آماده می کنند. دیداری 

که امشب در نوکمپ برگزار خواهد شد.
در  بارسلونا،  رسمربی  انریکه،  لوئیس 
لورکوزن  گفت:  بازی  این  خربی  نشست 
تیمی سختکوش است که خیلی خوب 
دفاع می کند. از لحاظ فیزیکی، آنها یک 
می توانند  فردا  که  هستند  قدرمتند  تیم 
کنند.  ایجاد  زیادی  مشکالت  ما  برای 
برای پیروزی بر این تیم باید بهرتین بازی 

خودمان را انجام دهیم. 
مسی  ماهه  دو  غیبت  مورد  در  انریکه 
گفت: باید کاری را که باید انجام دهیم. 
جانشین  بدون  مسی  که  نیست  شکی 
نیز  فصل  پیش  بازی های  در  اما  است 

بازی بدون مسی و نیامر را تجربه کردیم. 
یک  از  بازیکنان،  همه  بارسلونا،  در 
اینکه  اما  می کنند  پیروی  فلسفه  و  ایده 
او  اندازه های  بازیکنی در حد و  بخواهم 

را جایگزین کنم، غیرممکن است. 
دنیا،  بازیکن  بهرتین  غیاب  در  بازی 
چالشی است که باید با آن روبرو شویم. 
را  تیم  در  اش  وظیفه  باید  بازیکنی  هر 
مثل  باید  نیامر  دهد.  انجام  درستی  به 
از سوارز هم همین  و  کند  بازی  خودش 
باشند،  آماده  اگر  بازیکنان  می رود.  توقع 
قدم های رو به جلویی بر خواهیم داشت. 
گفت:  مسی  وضعیت  مورد  در  انریکه 
روحیه  و  آمد  به کمپ مترینی  دیروز  او 
اش عالی بود. رشایط او را خوب و مثبت 
اش  درمانی  روند  زودتر،  روز  دو  او  دیدم. 
حال  در  او  نفع  به  زمان  و  کرده  رشوع  را 

سپری شدن است. 
رسمربی بارسلونا در مورد خطر چیچاریتو 
چیچاریتو  گفت:  تیمش  مدافعان  برای 
مهاجمی گول زن و تکنیکی است که بر 
قدرت تهاجمی لورکوزن افزوده است. او 
همچنین یک بازیکن جنگنده در زمین 
گول زنی  شانس های  شک،  بی  و  است 

لورکوزن را باالتر خواهد برد. 

عنوان  ولفسبورگ  مهاجم  شورله،  آندره 
کرد که ژوزه مورینیو اعتقادی به او نداشته 

است.
مهاجم 24 ساله آملانی در 30 بازی برای 
در  ولی  رساند  مثر  به  گول   8 چلسی، 
نهایت تصمیم گرفت که از این تیم جدا 
دلیل  او  بپیوندد.  ولفسبورگ  به  و  شده 
جدایی اش را عدم اعتقاد مورینیو به او و 

فوتبالش دانست.
داشتم  او گفت: در چلسی دوران خوبی 
در تیم پذیرفته شده بودم بنابراین توضیح 
اینکه چرا از تیم جدا شدم کمی سخت 
است. عملکردم خوب بود ولی در فصل 

به  مربی  نظرم  به  که  بود  دوره ای  دومم 
بازی های  ابتدا  از  اعتقادی نداشت و  من 
خوزه  چرا  منی دانم  ندادم.  انجام  زیادی 
با  نداشت.  اعتقادی  دوره  آن  در  من  به 
او خیلی زیاد صحبت می کردم و احرتام 
به  مستقیام  او  بودم.  قائل  برایش  زیادی 
می خواهد.  چه  من  از  که  می گفت  من 
بعضی  ولی  دادم  انجام  خوبی  بازی های 
از سوی  معمولی ظاهر می شدم.  بازی ها 
منی دیدم  انتخابم  در  ثباتی  نیز  مربی 
کمی  عملکردم  بهرتین  منایش  بنابراین 
سخت بود. این مشخصا مهم ترین دلیل 

جدایی من بود. 

از درخشش  به متجید  کاپیتان دورمتوند 
لواندوفسکی  روبرت  سابقش،  هم تیمی 
هفت  با  لواندوفسکی  روبرت  پرداخت. 
گولی که در دو بازی اخیر بایرن مونیخ به 
مثر رسانده، سوژه تیرت نخست رسانه های 
ورزشی آملان شده است.  متس هوملس 
"بیلد"  به  و  مناند  عقب  موج  این  از  نیز 
گفت: وقتی لوی گول پنجم را وارد دروازه 
صورتم  متام  بی اختیار  کرد،  ولفسبورگ 
بحث  دیگر  آنجا  بود.  پوشانده  لبخند  را 
باشگاهی  چه  پیراهن  بازیکن  این  اینکه 
را بر تن کرده مطرح نبود، بلکه رصفا نبوغ 
به  را  او  که  می آمد  چشم  به  بی نظیرش 
تبدیل کرده است  استثنایی  مهاجم  یک 
تحسینش  هم  دورمتوندی ها  حتی  که 
مصاف  به  اشاره  با  هوملس  می کنند.  

دورمتوند با بایرن در روز شنبه آینده افزود: 
نظر  به  جاافتاده ای  بازیکن  لواندوفسکی 
منی آید با این حال به یک ماشین گول زنی 
متام عیار تبدیل شده؛ اما خوبی اش به این 
است که هیچ دستگاهی خاموش نشدنی 
نیست. او درمورد اینکه احتامل دارد بزودی 
کلوپ بر جایگاه مربی گری لواندوفسکی 
و یارانش بنشیند نیز اظهار داشت: یورگن 
مربوط  خودش  به  بگیرد  تصمیمی  هر 
به کسی جواب پس  نیست  قرار  و  است 
بدهد. او زحمتش را در دورمتوند کشید و 
دستاورد فوق العاده ای هم از خود بر جای 
گذاشت. حاال دورمتوند بدون او هم تیم 
خوبی است و امسال با توماس توخل باید 
سوم  تیم  حداقل  که  باشد  این  ما  هدف 

جدول بوندسلیگا شویم. 
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رییس جمهور غنی: موضوع اصلی مبارزه با تروریزم، مشخص شدن موضع پاکستان است
اطالعات روز: رییس جمهور غنی بر مشخص شدن موضع 
که  است  گفته  و  کرده  تأکید  تروریستم  برابر  در  پاکستان 
موضع  شدن  مشخص  تروریزم،  با  مبارزه  اصلی  موضوع 

پاکستان در برابر این پدیده است.
که  است  این  اصلی  »حرف  گفته:  غنی  جمهور  رییس 
از  ]هراس افگنی[  این که  و  هراس افگنی  برابر  در  پاکستان 

سوی کی انجام می شود، موضع واحد داشته باشد.«
به نقل از بی بی سی،  آقای غنی همچنان گفته که: »این گونه 
منی شود که دولت پاکستان در داخل کشور خود در برابر 
هراس افگنی موضع جدی بگیرد و در برابر تروریستانی که 
افغانستان کار می کنند، موضع  بربادی  از خاک آن ها برای 

دیگری داشته باشد.«
موضع  از  غنی  جمهور  رییس  که  نیست  بار  نخستین  این 
نامعلوم پاکستان در برابر تروریزم سخن می زند. او و دیگر 
مقام های دولتی بارها این کشور را به حامیت از تروریزم و 

این که تروریستان از خاک این کشور وارد افغانستان شده 
انتقادهای شدیدی کرده  را راه می اندازند،  و حمالت شان 

است.
ظاهراً رییس جمهور غنی مانند حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین مشخص شدن موضع پاکستان در برابر تروریزم را از 

موضعات اصلی در امر مبارزه با تروریزم می داند.
آقای غنی در بخشی دیگر از صحبت هایش با بی بی سی 
گفته، کسانی که در منطقه از گروه دولت اسالمی، معروف به 

داعش حامیت می کردند، حاال پشیامن شده اند.
اما رییس جمهور غنی مشخص نکرده که حامیان داعش چه 
کسانی هستند، ولی افزوده، مشخص کردن این که چه کسانی 
پشیامن  زمانی  چه  و  کردند  کمک  داعش  به  زمانی  چه  و 

شدند، کار تاریخ دان ها است.
رییس جمهور غنی درست زمانی در مورد پیشیامنی حامیان 
می زند  حرف  گروه  این  حامیت  از  داعش  گروه  منطقه ی 

و  پاسگاه ها  باالی  را  تازگی حمالت خود  به  این گروه  که 
نیروهای امنیتی عمالً در رشق کشور آغاز کرده است.

با  را  شدیدی  درگیری  امنیتی  نیروهای  گذشته  روز  دو  در 
گروه داعش در والیت ننگرهار پشست رس گذاشتند که در 

نهایت تلفات سنگین بر گروه داعش وارد شد.
در روزهای اخیر نگرانی ها در مورد گسرتش فعالیت داعش 

در افغانستان به شدت افزایش یافته است.
رییس جمهور غنی نیز تأکید دارد که او از آغاز فعالیت گروه 
داعش را در کشور تهدید جدی تلقی کرده بود. او همچنان 

تأکید کرده که جلوگیری از داعش وظیفه دولت است.
آگاهان می گویند، انتظار می رود که دولت مسئله داعش را 
جدی بگیرد. چون فعالیت داعش شوخی نیست. عمالً این 

گروه در تعداد زیاد والیت ها رسبازگیری می کند.
به گفته ی آنان رییس جمهور که مبارزه با داعش را وظیفه ی 
اقدام جدی را روی دست  امر،  این  باید در  خود می داند، 

گیرد تا نشود روزی داعش چنان قوت بگیرد که هیچ چیز 
جلودارش نباشد و کشور به رسنوشت سوریه و عراق دچار 

شود.


