ملیشهها ترس میآفرینند

رحیم اهلل در گذشته دهقان بود و به گفتهی خودش «یک فرد معمولی که زندگی
معمولی داشت ».سپس او در سال گذشته گروه شبهنظامی خودش را تشکیل داد
و استراتژی خروج امریکا از افغانستان بود که وضع او را تغییر داد و رحیماهلل
دهقان را باال برد.
رحیم اهلل  56ساله ،با  20مرد وفادار به خود ،به زودی از میان نیروهای ویژهی
امریکایی برای خود پشتیبان و ولینعمت پیدا کرد .او هر چیزی را که رحیم اهلل
به آن نیاز داشت تهیه میکرد :تفنگ ،مهمات ،پول نقد ،کیسههای پر از شن برای
ساختن یک پوستهی محافظتی در روستای دورافتادهی آغو جان در والیت غزنی.
سپس نیروهای امریکایی بیرون شدند و رحیم اهلل را به عنوان مرد قدرتمند محل
و یگانه مدافع دهکدهاش در برابر هجوم طالبان ،سر جای خود گذاشتند ...صفحه4
800
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مسیر کابل -قندهار را مسدود میکنیم

صفحه4

هزاران پناهندهی افغانستان؛
فراری آزار و اذیت در پاکستان

صفحه 2

صفحه3

رهبران سیاسی هزاره در دوراهی گذشته و آینده
مجلس نمایندگان که با رد ده تن از نامزدوزیران حکومت وحدت ملی ،ضرب
شصت محکمی به حکومت نشان داده بود ،از تعطیالت بازگشته و با آرایش
جدی ِد هیأت اداری ،آماده و منتظر فهرست جدیدی از نامزدوزیران از سوی
حکومت است.
در اینسو نیز چانهزنیها و رایزنی و مشاوره برای معرفی نامزدان جدید ،در
سطوح مختلف آغاز شده است روند پرچالشی که سیاستمداران افغانستان به
دلیل نبود احزاب قدرتمند ،همیشه با آن روبهرو بودهاند.
این روند این بار برای رهبران و احزاب سیاسی هزاره پرچالشتر از هر زمان
دیگر است؛ زیرا در دور قبل به جز وزیر امور مهاجران ،همهی نامزدهای دیگر
هزارهها و نیز ازبیکها رد صالحیت شدند و این اقدام مجلس در مرحلهی اول
شوکی جدی به هزارهها وازبیکها وارد کرد.
ممکن است هیچ یک از نمایندگان مجلس ،در هنگام رایدهی رویکرد و تعصب
قومی نداشتهاند و ظاهرا هرکدام بیخبر از دیگری ،به صورت سری و انفرادی به
تک تک نامزدان رای دادهاند .اما آنچه در عمل از صندوق رای...
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صفحه5

معیارهای تازهی فیسبوک
از جمله در مورد تروریسم و برهنگی
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یادداشتروز
نفوذ داعش
و تغییر شکل جنگ
در افغانستان



هادی صادقی

ریاست جمهوری برای نخستین بار حضور داعش در
افغانستان را تأیید کرد و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان
نیز در گزارش چهارماههاش از افغانستان به شورای امنیت،
از حضور گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
این نخستین بار است که به گونهی رسمی حضور
جنگجویان داعش در افغانستان از دو مرجع اصلی داخلی
و بینالمللی تأیید میشود .پیش از این دولت افغانستان و
نهادهای بینالمللی هیچکدام عمال وجود داعش در افغانستان
را تأیید نکرده بودند.
نشانههای داعش در افغانستان ماهها پیش آشکار شده بود
و اکنون دارد این گروه به عنوان یک چالش سازمانیافتهی
جدی در برابر دولت افغانستان عرض اندام میکند .افراد
این گروه از چند ماه پیش در قالب مهاجران و بیجاشدگان
پاکستانی یا دیگر گروههای مسلح غیرمسئول در افغانستان
شروع به فعالیت کرده بودند .در این مدت عوامل داعش
در میان اقشار سنتی و مذهبی و خصوصا در میان گروه
طالبان تبلیغ نموده و افراد زیادی را به صفوف خود جلب
کردهاند .با اینکه این فعالیتها در ابتدا پنهان و در پوشش
گروههای مسلح غیرمسئولیا بیجاشدگان پاکستانی صورت
گرفت؛ اما در مواردی نیز با بروز نشانههای فعالیتهای
سازمانیافتهی داعش از سوی رسانهها بازتاب داده شد ،ولی
حکومت افغانستان به این واقعیتها اعتنایی نکرد .نهادهای
امنیتی و استخباراتی به خبرهای در مورد روند تجهیز و
آموزش جنگجویان داعش در افغانستان اعتنایی نکردند و
فعالیتهای دهشتافگنانهی این گروه را پیوسته به طالبان و
دیگر گروههای مخالف مسلح دولت نسبت دادند.
اکنون جنگجویان ناشناخته ،نقابپوشان گروگانگیر و
مهاجران مسلح غیرقانونی در افغانستان کم کم با هویت
واقعیشان (داعش) ظاهر میشوند .ریاست جمهوری و
نهادهای امنیتی عمال با دشمنی به نام داعش درگیر اند
و دیگر نمیتوانند این واقعیت را انکار کنند .این گروه در
حال حاضر در بخشهای گوناگون کشور به فعالیتهای
تروریستی و تصفیهی نژادی-مذهبی دست زده است .این
گروه در حدود یکماه پیش سیویک مسافر هزاره را به دلیل
هویت قومی-مذهبیشان از موتر پایین کرده و با خودشان
بردند .هنوز ربودهشدگان در قید این گروه قرار دارند و
عملیاتهای نظامی و تالشهای ملکی دولت و ریشسفیدان
محلی به نتیجهای نرسیدهاند .روز گذشته نیز گزارش شد
شش مسافر دیگر هزاره در مسیر فراه-قندهار از موتر پایین
و به جای نامعلومی برده شدهاند؛ اما این خبر سپس از سوی
والی فراه رد شد.
در چندماه اخیر همهروزه نشانههای روشنی از حضور
جنگجویان داعش در نقاط مختلف افغانستان دیده شدهاند.
گاه جنگجویان این گروه دست به آدمربایی میزنند ،گاهی
پرچم سیاه داعش را بلند میکنند و گاهی نیز ویدیوهایی از
بیعت جنگجویان تازه به داعش منتشر میشوند؛ اما با وجود
تمام این نشانهها ،دولت از کنار این واقعیت چشمبسته و با
بیاعتنایی گذشته است.
تا یکماه پیش سخنگویان نهادهای امنیتی عمال هرگونه
فعالیت افراد وابسته به داعش در افغانستان را مطلق رد
میکردند و رسانهها را به همدستی با داعش و پیوستن در
مسیر تبلیغات زهرآگین این گروه تروریستی متهم میکردند.
با اینکه نیروهای امنیتی این تهدید را در همان روزهای
نخست بروز نشانهی آن درک کرده بودند؛ اما مقامهای
بلندپایهی حکومت تالش میکردند با سادهانگاری و انکار ،از
کنار این واقعیت چشمبسته عبور کنند.
حکومت باید مسئلهی نفوذ داعش در افغانستان را جدی
بگیرد .ممکن است طرحهای استخباراتی منطقه برای تغییر
شکل جنگ افغانستان و تبدیل طالب به پروژهی داعش کار
کند .در حال حاضر نگرانی عمده این است که جغرافیای
جنگ از پاکستان و نوار مرزی دو کشور به قسمتهای
شمالی افغانستان منتقل شود و طالب جایش را به داعش
بدهد.



معترضان:
اگر گروگانان رها نشوند ،مسیر کابل -قندهار را مسدود میکنیم

اطالعات روز :بیش از هزار تن در مرکز والیت
غزنی با راهاندازی تظاهرات گسترده،خواستار
رهایی هرچه زودتر  31مسافر هزاره از چنگ
ربایندگان شدند .آنان دیروز به سران حکومت
هشدار دادند؛ اگر در قسمت رهایی این مسافرین
اقدام جدی و عاجل نکنند ،در تظاهرات بعدی
شاهراه کابل ــ قندهار را به روی ترافیک مسدود
میکنند.
آنان با حمل شعارهای «اسارت مسافر در هیچ
فرهنگی توجیه پذیر نیست ،فتنهافگنان در جامعه
اسالمی افغانستان ناکام اند ،ماخواهان رهایی

 31مسافر هستیم و حکومت سکوت استراتژیک
خود را متوقف کند» ،گفتند که در حال حاضر
خانوادههای این مسافران ،زندگی سختی را سپری
میکنند.
این درحالی است که مقامهای حکومت پیش از
این گفته اند؛ برای رهایی این مسافران تالشهای
جدی جریان دارد ،اما با گذشت بیش از  22روز
هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست .تالشهای
بزرگان قومی ،برای رهایی این مسافران هنوز
نتتجه نداده است و عملیات نجات کوماندوها نیز
تا به حال دستآوری نداشته است.

انتقادها علیه حکومت به ویژه رییس جمهور غنی
در این زمینه افزایش یافته است .چند روز پیش
اعضای یکی از احزاب سیاسی با پرپا نمودن
خیمهها در مقابل شورای ملی،خواستار اقدام هرچه
زودتر حکومت برای رهایی مسافران شدند .پیش
از این خانوادههای اسیران در کابل،مراسم دعا
خوانی برگزار کردند.
اخیراً اختطاف مسافران هزاره به دلیل هویت
قومی در کشور بیسابقه بوده است .چند روز
پیش ده مسافر دیگر هزاره نیز توسط طالبان به
دلیل نامعلوم اختطاف شدند و  9تن آنان را بعد از

لتوکوب شدید ،رها کردند .اما از سرنوشت یک
تن دیگر آنان هنوز خبری نیست .همچنان مردان
مسلح نقاب پوش ۶ ،مسافر دیگر هزاره را دیروز از
شاهراه هرات –فراه ربودهاند.
سیدحسیناهلل ،فرمانده لوای دوم قول اردوی ۲۰۷
ظفر دیروز گفت؛ این افراد شام روز دوشنبه هفته
روان از منطقه کنسک شاهراه هرات  -فراه ربوده
شدهاند .تا کنون هیچ گروهی مسئولیت اختطاف
این افراد را بر عهده نگرفته و از سرنوشت آنان نیز
خبری نیست .اما مسئوالن نهادهای امنیتی برای
رهایی آنان از آغاز عملیات نظامی ،خبر دادهاند.

وزیرصحتعامه  :نظارت بردواها بیشتر میشود

اطالعات روز :فیروزالدین فیروز ،وزیر
صحتعامه میگوید ،پس از این نظارت بردواها
در سراسر کشور بیشتر میشود .او دیروز هنگام
از بین بردن حدود  57تن دواهای تاریخ تیرشده
و بیکیفیت در کابل گفت :تالش داریم در آینده
تمام مریضان به ادویههای با کیفیت دسترسی
داشته باشند.

در حال حاضر در شماری از دواخانهها به ویژه
در مناطق دور دست کشور دواهای تاریخ تیره و
بیکیفیت وجود دارد .وزارت صحتعامه در چند
سالگذشته برای رفع این مشکل موفق نبود و
در حال حاضر شهروندان انتظار دارند ،تا وزیر
صحتعامه حکومت وحدت ملی به این مشکل
رسیدگی کنند.

در برخی از موارد ،فروش دواهای بیکیفیت
و تاریخ تیر شده از سوی دواخانهها ،بیماری
مریضان را بیشتر کرده است .در همین در حال،
مسئوالن وزارت صحتعامه میگویند ،ادویههای
بیکیفیت از پاکستان ،ایران و هند به طور قاچاق
یاهم بدون نظارت دقیق ،به کشور انتقال داده
میشود.

آقای فیروز دیروز در بخش دیگر سخنانش
گفت؛ در آینده تالش داریم تا تولیدات دواهای
داخلی افزایش یابد .مقامهای وزارت صحت عامه
همواره اطمینان داده اند که جلو واردات دواهای
بیکیفیت را میگیرند.اما هنوز چنین نشده است.
واردات مواد خوراکی بیکیفت و تاریخ تیر شده از
کشورهای همسایه از مشکالت عمده دیگر است.

نشست نمایندگان کشورهای عضو تاپی فردا درکابل برگزار میشود

اطالعات روز :مسئوالن وزارت امور
خارجه کشور میگویند که بیستویکمین
نشست پروژهی تاپی (انتقال گاز ترکمنستان
به افغانستان ،پاکستان و هند) به روز
پنجشنبه هفته روان در کابل برگزار میشود.
به گفتهی آنان ،در این نشست وزيران نفت و
پطرولیم و هيأت تخنيکى نفت این کشورها
حضور خواهند داشت.
شکيب مستغنى ،سخنگوى وزارت خارجه
دیروز در نشستی خبری در کابل گفت:
نشست تاپی به رهبرى وزارت معادن و
پطروليم وهمکارى وزارت خارجه برگزار
میشود .او افزود ،قبل از نشست وزیران نفت
و پطرولیم کشورهای عضو پروژهی تاپی،
هیأت بلند پایهی تخنیکی این کشورها باهم

رایزنی خواهند داشت.
بيستمين نشست پروژهی تاپی به تاريخ ٢٢
دلو سال جارى با حضور وزیران نفت و گاز
افغانستان ،ترکمنستان ،پاکستان و هند در
اسالمآباد برگزار شد .در این نشست سه
شرکت بزرگ خارجی (توتال فرانسه ،آر.تی.
گلوبل روسیه و شرکت نفت چین) خواستار
مشارکت در اجرای این طرح شده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه دیروز در این مورد
گفت ،ترکمنستان پس از مذاکرات ابتدايى
با شرکت فرانسوى توتال برای اجرایی این
پروژه به توافق رسیده است .به گفتهای او،
اين موضوع پيشرفتهاى قابل مالحظهی را
در مورد روند تطبيق اين پروژه از آغاز سال
 ٢٠٠٥به اينطرف نشان میدهد.

مستغنى در ادامه افزود که حکومت
ترکمنستان موافقه کرده است که مذاکرات
با شرکت توتال را تا آخر ماه مارچ ٢٠١٥
تکميل مینمايد .توافقنامهای پروژهی تاپی
در سال  2010بین افغانستان ،ترکمنستان،
پاکستان و هند امضا شد 8 .میلیارد دالر
هزینهی این پروژه تخمین زده شده است.
با عملی شدن این پروژه ،ساالنه  33میلیارد
متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان به
کشورهای افغانستان ،پاکستان و هند انتقال
داده میشود .این خط لولهی گاز بعد از ۱۴۷
کیلومتر در خاک ترکمنستان ،وارد افغانستان
میشود و با عبور از والیتهای هرات ،فراه،
قندهار و هلمند ،وارد پاکستان و هند میشود.
این پروژه  30ساله ،قرار است تا سال 2017

تکمیل شود .مقامهای وزارت معادن و
پطرولیم کشور گفتهاند؛ افغانستان نسبت به
سه کشور دیگر از پروژه تاپی بیشتر نفعمی
برند .به باور آنان ،حکومت ساالنه تنها از
بخش ترانزیت این پروژه 300 ،میلیون دالر
عاید خواهد داشت.
با عملی شدن پروژهی تاپی ،برای هزاران
تن به شکل مستقیم و غیرمستقیم ،زمینهی
کار نیز فراهم میشود .مسئوالن وزارت
معادن گفته اند ،برای خانههای شهرهای
مسیر لولهی گاز تاپی گاز داده میشوند .عیار
کردن منازل رهایشی به سیسم گاری ،خود
پروژهی بزرگی است که برای هزاران نفر به
وسیله آن صاحب شغل خواهند شد.

مأموریت یوناما تا ماه مارچ سال  2016تمدید شد

اطالعات روز :مأموریت نمایندگی سازمان
ملل متحد (یوناما) در افغانستان تا ماه مارچ
سال  2016تمدید شده است .دفتر رسانههای
شورای امنیت سازمان ملل در نیویارک دیروز با
نشر خبرنامهی اعالم کرد ،این فصیله با تأیید
١5عضو شوراى امنيت در نیوریاک صورت
گرفته است .بر اساس این خبرنامه،شوراىامنيت

سازمان ملل بر ادامهی فعالیت خود در افغانستان
در بخشهای تطبيق قانون ،جلوگيرى از مواد
مخدر ،حقوق بشر و کمکهاى بشرى تعهد
کرده است .در نشست شوراى امنيت سازمان
ملل متحد ،از جامعه جهانی نیز خواسته شده
تا کمکهاىشان را به حکومت افغانستان در
بخشهای مختلف ادامه دهند.

همچنان در این نشست فیصله شده است که
در شش ماه آينده ،تمام کارهاى مربوط سازمان
ملل در افغانستان ارزيابى شود .ظاهر طنين،
نماينده دايمى افغانستان در سازمان ملل از
این فصیله استقبال کرده و گفته که کشورش
همکارىهای جدید و کار مشترک اش را با این
سازمان آغاز خواهد کرد.

از سوی دیگر ،نيکوالس هيسم ،نماينده ويژه
سازمان ملل در افغانستان در نشستی نیویارک،
در مورد پيشرفتهاى اخير کشور نیز معلومات
داده است .او در ادامه از تشکيل حکومت
وحدت ملى و تالشهاى اخير در مورد روند
صلح ستايش کرد .قرار است که مذاکرات صلح
با طالبان در روزهای آینده آغاز شود.

سازمان ملل :از گفتوگوهای صلح افغانستان با طالبان حمایت میکنیم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز با دامیچی
یماموتو معاون نماینده ویژه سازمان ملل
در کابل دیدار کرد .در این دیدار ،سفر
قریبالوقوع عبداهلل به امریکا ،اصالحات در
نظام و نهادهای انتخاباتی و همچنان روند
مذاکره با مخالفان مسلح دولت مورد بررسی
قرار گرفته است.
دفتر رسانههای ریاست اجرایی با نشر
خبرنامهی اعالم کرد ،معاون نماینده ای ویژه

سازمان ملل در کابل با تأکید بر دوام حمایت
جامعهی جهانی و دستاوردهای سیزده ساله
در کشور ،افزود که خوشبینیهای زیادی
وجود دارد تا در این سفر زمینههای بهتری
برای تأمین صلح و ثبات ٬رشد ،انکشاف و
بهبود در وضعیت زندگی مردم فراهم شود.
او ادامه تالشها برای تسریع روند مذاکره
با مخالفان مسلح را تأیید و به مصلحت
افغانستان خواند و گفت :روند صلح باید
به مشوره و توافق جمعی حکومت و مردم

این کشور صورت بگیرد .یماماتو بر حمایت
سازمان ملل از ایجاد اصالحات در سیستم و
نهاد های انتخاباتی تأکید کرد.
او گفت ،اصالحات در قانون و نهادهای
انتخاباتی برای جلب اعتماد مردم
به دموکراسی و حضور آنان به پای
صندوقهای رای دهی ،حیاتی و سرنوشت
ساز است .رییس اجرایی از همکاری
سازمان ملل در عرصههای مختلف با
مردم افغانستان قدردانی کرد و گفت؛ سفر

به امریکا در راستای تحکیم و گسترش
همکاریهای امنیتی و اقتصادی درازمدت
موثر خواهد بود.
همچنان رییس اجرایی با بیان اینکه
کار روی چگونگی اصالحات در قانون و
نهادهای انتخاباتی ادامه دارد ،حمایتهای
سازمان ملل در ایجاد اصالحات در نظام و
نهاد های انتخاباتی و اعاده اعتماد مردم به
روند دموکراسی و به خصوص انتخابات را،
مهم دانست و از آن قدردانی کرد.

 729تن به جرم قاچاق در کشور بازداشت شدهاند

اطالعات روز :بر اساس گزارش تازه ای
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم و
مواد مخدر 729 ،تن به جرم قاچاق مواد
مخدر و مشروبات الکولی از سراسر کشور
بازداشت شدهاند .در این گزارش آمده است
که سه شهروندان خارجی (ایران ،ترکیه و
کانادا) نیز شامل بازداشت شدگان هستند.
یارمحمد حسین خیل ،رییس مرکز یاد شده
دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت؛

افراد در پیوند به قاچاق و فروش  ٢٤هزار
ليتر مشروبات الکولى و ١٣تُن و انواع مختلف
مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت شدهاند.
او افزود ،از مجموع  729تن مجرمان112 ،
تن آنان مروبط به سال گذشته است.
حسین خیل در ادامه گفت؛ پروندههای این
افراد بعد از تحقیق به دادگاه فرستاده شده و
تا کنون در مورد اکثر اين پروندهها فیصله
صورت گرفته است .او افزود ۲۰ ،زن و ۱۸

تن از موظفین خدماتعامه به شمول افسران
پولیس ،اردو و کارمندان ملکی دولتی،نیز
شامل بازداشت شدگان هستند.
در پیوند این قضایا ،یک تن هیرویین ،نیم
تن مورفین ،شش و نیم تن تریاک ،یک و
نیم تن چرس ،سه ونیم تن مواد کیمیاوی
جامد و مایع و بیست و چهار هزار لیتر
مشروبات الکولی به دست آمدهاند .حسین
خیل گفت؛ از نزد قاچاقبران ۱۱۴عراده

وسایط مختلفالنوع و  ۴۳۷سیت مبایل نیز
به دست آمدهاند .اما ،او افزود که بیش از
 70فرد متهم به قاچاق مواد مخدر در سال
روان موفق به فرار شدهاند .افغانستان تا هنوز
بزرگرین تولید کننده مواد مخدر جهان به
شمار میرود .برای محو کشت کوکنار در
کشور ،در  13سال گذشته میلیونها دالر به
مصرف رسیده ،اما هنوز کشت آن  17درصد
در سال روان افزایش داشته است.
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شاه آمد و شاه آمد
شاه از امریکا آمد

مجلس نمایندگان که با رد ده تن از نامزدوزیران حکومت نامزدوزیران جدید از سوی آنها معرفی خواهند شد.
وحدت به عنوان وزیر معرفی کرد .همین اقدام او نشان
وحدت ملی ،ضرب شصت محکمی به حکومت نشان در دور قبلی سید منصور نادری با معرفی پسرش به داد که نگاه مزاری به قدرت ،دولت و امور بروکراسی و
داده بود ،از تعطیالت بازگشته و با آرایش جدی ِد هیأت عنوان وزیر ،نشان داد که افق نگاه او هنوز از خانواده دولتداری از تمامی معاصرانش متفاوت است و همین
اداری ،آماده و منتظر فهرست جدیدی از نامزدوزیران از و فرزندانش فراتر نمیرود .این حرف هرگز به این تفاوتها بودند که او را ماندگار کردند.
سوی حکومت است.
معنا نیست که فرزند آقای نادری صالحیت و اهلیت روایتهای موثقی وجود دارند که در آن زمان نیز
در اینسو نیز چانهزنیها و رایزنی و مشاوره برای نامزدوزیر شدن را نداشته است ،بلکه آنچه افکار عمومی اعضای حزب وحدت شدیدا به این اقدام آقای مزاری
معرفی نامزدان جدید ،در سطوح مختلف آغاز شده است از این رفتار او فهمید ،همین بود.
اعتراض کردند و تأکید داشتند که آنها جهاد کردهاند و
روند پرچالشی که سیاستمداران افغانستان به دلیل نبود محمدکریم خلیلی ،رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان کرسیهای سیاسی سهم حزب وحدت ،متعلق به آنها
احزاب قدرتمند ،همیشه با آن روبهرو بودهاند.
و معاون پیشین رییس جمهور ،یکی از اعضای حزب اند .اما مزاری زیر بار این فشارها نرفت و افکار عمومی و
این روند این بار برای رهبران و احزاب سیاسی هزاره خود را نامزد کرد و محمد محقق فردی را از درون حزب خواستههای مردم را بیشتر احترام گذاشت.
پرچالشتر از هر زمان دیگر است؛ زیرا در دور قبل به و فرد دیگری را بیرون از حزب در فهرست نامزدوزیران اتفاقا این روزها به دلیل همزمانی با بیستمین سالگرد
جز وزیر امور مهاجران ،همهی نامزدهای دیگر هزارهها جا داد.
شهادت عبدالعلی مزاری ،مردم در نقاط مختلف شهر با
و نیز ازبیکها رد صالحیت شدند و این اقدام مجلس در جدا از اینکه هیچکدام از اینها نتوانستند برکرسی تصاویر او بر میخورند و در هفتههای گذشته هزاران نف ر
مرحلهی اول شوکی جدی به هزارهها وازبیکها وارد وزارت تکیه زنند ،بازتاب آن در افکار عمومی اما متفاوت در مراسم یادبود او شرکت کردند و باران و سرما نگفتند
کرد.
و به احترام او ساعتها
نشستند.
ممکن است هیچ یک محمدکریم خلیلی ،رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان و معاون
مختلفی
چهرههای
از نمایندگان مجلس ،در پیشین رییس جمهور ،یکی از اعضای حزب خود را نامزد کرد و
در بارهی او و کارها و
هنگام رایدهی رویکرد و محمد محقق فردی را از درون حزب و فرد دیگری را بیرون از
اندیشههای او در گذشته
تعصب قومی نداشتهاند و حزب در فهرست نامزدوزیران جا داد.
حرف زدند؛ از رقبای پیشین
ظاهرا هرکدام بیخبر از جدا از اینکه هیچکدام از اینها نتوانستند برکرسی وزارت تکیه
دیگری ،به صورت سری
تا یاران قدیم ،اما آنچه مهم
های
ه
چهر
معرفی
بود.
متفاوت
اما
عمومی
افکار
در
آن
بازتاب
زنند،
و انفرادی به تک تک
است ،این است که مردم
نامزدان رای دادهاند .اما جوان که یکی از آنها حزبی هم نبود ،صف طویلی از جوانان
تنها گوش ندارند ،مردم
آنچه در عمل از صندوق هزاره را که تحصیلکرده و متخصص اند ،خوشحال و امیدوار کرد.
چشم هم دارند و میبینند
رای نمایندگان بیرون آمد ،امیدوار به اینکه از این پس در انتخاب حداقل یکی از رهبران
و مقایسه میکنند.
چیزی نبود که هزارهها و سیاسی هزاره ،تخصص و توانایی کاری و تحصیلی اهمیت دارد
توجیه مزاری در معرفی
ازبیکها بتوانند بهسادگی از و تنها وابستگی حزبی مالک و معیار نیست .ادامهی این رویکرد
وزیران غیرحزبی ،این
که نشان دهد جوانبودن و تخصصگرایی برای آقای محقق یک
کنار آن بگذرند.
بود ،کسانی در دولت
بروند که مهارت الزم را
نتیجهای که از صندوق برنامه و استراتژی است ،نه یک اقدام مقطعی ،بدون شک ،طیف
برای چرخاندن چرخهی
خانهی ملت بیرون آمد ،وسیعی از جوانان تحصیلکرده و مؤثر را بر محور او گرد خواهد
بروکراسی دولت داشته
نامزدان دو قوم بزرگ آورد.
افغانستان را از رسیدن به
باشند و این به نفع همه
کرسی وزارت محروم کرد .نامزدانی که در ارائهی برنامه بود .معرفی چهرههای جوان که یکی از آنها حزبی هم است .وقتی دولت توانا و کارا باشد ،نفع سیاسی آن را
و تحصیالت اکادمیک و گذشتهی نیک ،همطراز تمامی نبود ،صف طویلی از جوانان هزاره را که تحصیلکرده و کسانی خواهند برد که از لحاظ سیاسی در ساختن و
نامزدان دیگری که رای گرفتند ،بودند.
متخصص اند ،خوشحال و امیدوار کرد .امیدوار به اینکه تشکیل آن نقش داشتهاند و شانس آنها برای دولت
بررسی تمامی جوانب و چندوچون رویکرد دفعهی قبل از این پس در انتخاب حداقل یکی از رهبران سیاسی بعدی و بعدی افزایش خواهد یافت.
مجلس در حوصلهی یک مقاله نیست و از طرفی هم در هزاره ،تخصص و توانایی کاری و تحصیلی اهمیت دارد اما اگر دولتی ناکام شود نیز دودش بیشتر از همه به
این مورد صحبتهای بسیاری شدهاند و بازهم خواهند و تنها وابستگی حزبی مالک و معیار نیست .ادامهی چشم سیاستمدارانی میرود که بانی آن بودهاند .سوال
شد .چرا که گفتن و شنیدن و بحث و گفتوگو نیکوترین این رویکرد که نشان دهد جوانبودن و تخصصگرایی اساسی که حاال رهبران و احزاب سیاسی هزاره با آن
راهحل مسایل و مشکالتی است که افغانستان با آن برای آقای محقق یک برنامه و استراتژی است ،نه مواجه اند ،این است که آنها کدام گزینه را انتخاب
روبهروست .افغانستان امروز شانسی اگر دارد ،همین یک اقدام مقطعی ،بدون شک ،طیف وسیعی از جوانان میکنند؟ اقدامات استراتژیک و بلندمدت ،یا بازی موقت
است که د ِر گفتوگو باز است و مسایل در سطوح تحصیلکرده و مؤثر را بر محور او گرد خواهد آورد.
و مقطعی؟ به عبارت دیگر ،انتخاب آنها در گزینش
مختلف و به کرات طرح و حالجی میشوند.
این اقدام آقای محقق برای بسیاری از کنشگران نامزدوزیران ،نشان خواهد داد که آنها به کدامسو نگاه
در این مجال اندک ،حرف بر سر رویکرد رهبران و سیاسی ،با اقدام جسورانهی شهید عبدالعلی مزاری ،دارند ،به گذشته یا به آینده؟ و نیز نشان خواهد داد که
احزاب سیاسی هزاره و چالشها و پیامدهای احتمالی رهبر فقید حزب وحدت مقایسه شد؛ وقتی که او جنرال آنها در عمل با مزاری چه نسبتی دارند و چقدر منطق و
اقدامات آنها در معرفی چهرههایی است که به عنوان خدایداد ،یعقوب لعلی و عبدالواحد سرابی را از سوی حزب نگاه او را در سیاست دنبال میکنند؟

ما همه به ریشخند عادت داریم ،در این شکی نیست .منظورم از همه ،یعنی اکثریت
ما .ممکن است چند یا چندین ،یا اگر کمی جانب احتیاط را نگهدارم ،تمام مردم
افغانستان این مسئله را بهشدت رد کند و یک-ده میلیون بوجی سند بیاورد که
ما در طول عمر خویش نه به ریش کسی خندیدهایم و نه اجازه میدهیم کسی به
ریش ما بخندد .اینها حق دارند .حق از آنجهت دارند که مسئله خطرناک است.
این یعنی چه؟
بگذارید قبل از اینکه این مسئله را توضیح بدهم ،اول به ریشتان بخندم در سرحد
داعش ،بعد ما و شما اهل منطق و سخن هستیم ،مسئله را با گپوگفت حل میکنیم.
اول بیایید مشخص کنیم که خندیدن به ریش ،یا ریشخند ،چیست؟ از لحاظ کاریزما،
معمو ًال دو نفر برای تحقق یک ریشخندی ،الزمی است .یکی که ریش داشته باشد
و دیگری که قدرت خندهاش ،صد هارس پاور یا به اندازهی توان صد اسب باشد.
از لحاظ سیاسی ،حداقل یک رییس جمهور ،حداکثر تا اینجای تاریخ ،دو مقتدر یا
دو مدعی حکومت بر مردم الزم است تا یک ریشخندی به تمام معنا محقق شود.
به طور مثال ،قب ً
ال ما یک رییس جمهور داشتیم (حداقل ممکن)! بندهی خدا از بس
عاشق ما بود ،نمیتوانست دل پاکستان را برنجاند .مدام از ما خواهش میکرد که
سوالهای جالب بکنیم .یکبار یکی از خبرنگاران که چند سال پیهم در کانکور
بینتیجه مانده بود ،از او سوال کرد که چرا طالبان را برادر ناراضی میخوانی ،چرا
تروریست و دشمن جان مردم نمیخوانی؟ او در جوابش گفت که اگر من طالبان را
برادر ناراضی خطاب نکنم ،تو چطور میتوانی چند سال پیهم امتحان کانکور بدهی؟
همین من هستم ،همان برادران ناراضی هستند و همین تویی که بیشتر از سهبار
کانکور امتحان دادی و شنیدهام که امسال باز هم قصد امتحان داری و شهادتنامهی
فراغت از یک مکتب دیگر را هم ترتیب کردهای .بعد ،این خبرنگار از بس جواب
جالب دریافت کرده بود ،فوراً از صحنه رفت و یکراست در تشناب و پیش آیینه
ایستاد ،چند ثانیهگک واری به ریش خودش خندید و عهد کرد که دیگر سوال ناجالب
نپرسد .مدتها بعد ،باز فرصت برابر شد که سوالی از رییس جمهور بپرسد ،با اشتیاق
عجیب از رییس جمهور سوال کرد ،با این شرح :آقای رییس جمهور! داکتر به من
گفته که نباید صبحانه بیشتر از دو فروند تخم مرغ بخورم .با اینحال ،اگر من یک
صبح هشت دانه تخم مرغ را بخورم ،چه میشود؟ رییس جمهور محترم در جوابش
گفته بود که این سوال بسیار جالب است .من دو احتمال را به جای جواب ،حواله
میکنم .اول ،اگر چند روز پیهم این کار را بکنی ،به خوردن هشت دانه تخم مرغ
عادت میکنی .ما افغانها با هرچیز عادت میکنیم .دوم ،اگر فقط یک روز بخوری،
در قطار همان شاعرانی قرار میگیری که شش اثرشان بیرون شده ،اما هنوز هم
نمیفهمند که چه گفتهاند.
در مورد ریشخندی سیاسی با حداکثر ممکن ،فکر نمیکنم نیاز به توضیح باشد .فقط
یک گوشه را خدمت توضیح میدهم و بس! میگویند ،خبر ربودن مسافران هزاره از
مسیر راهها به گوش یکی از صاحبان شرکتهای هوایی رسیده .این صاحب ،بهشدت
متأسف شده و گفته که ایکاش هزارهها را در مسیر راهها نربایند .کدام کسی دلیلش
را پرسیده که چرا اینقدر از این وضع متأسفی؟ گفته که ربودن هزارهها از مسیر
راههای زمینی ،هیچ سودی به حال ما ندارد .خیلی کم اتفاق بیافتد که ترویج وحشت
برای مسافران هزاره از مسیر زمینی ،منجر به تمایل این مردم به سفرهای هوایی
شود .کاش به جای هزاره ،برادرانی را بربایند که هم از کمک میلیاردی سهم میبرند،
هم هرسال بودجههای دولتی به نفع آنها اختصاص مییابند ...خُ ب این یعنی چه؟
یعنی بر پدر روزگار لق را لعنت! هرچه استراتژی طرح میشود ،بعضیها به سودی که
توقع دارند ،نمیرسند و نمونهاش ،همین صاحب یکی از شرکتهای هوایی است .این
یعنی ریشخندی مطلق .غیر از این است؟! از بقیه انواع ریشخندی بگذریم ،تعدادش
زیاد است .به قول افالتون ،تا فکرتان کار کند ،ریشخندی نوع و درجه دارد .یکی از
این مجموعهی ریشخندیها ،ریشخندی هنری است.
باور کنید با شوق و رغبت فراوان زحمت میکشیم که به سن قانونی برسیم تا آدم تلقی
شویم .آدم که تلقی شدیم ،برای تکمیل ایمان ،چه زحمتهایی را که باید بکشیم و
از چه کارهایی که باید دست بکشیم .تازه ،وقتی میخواهیم آغاز خوشبختی خویش
را جشن بگیریم ،با هنر سروکار داریم .شما را به خدا ،در شب عروسی آدم ،وقتی
وارد تاالر عروسی میشوی ،هنرمند با صدای بلند از قبل ضبط شده میخواند که
«شاه آمد و شاه آمد ،شاه از امریکا آمد» .این یعنی چه؟ یعنی ریشخندی؟ حتا اگر
ریشخندی باشد ،به نظر من ریشخندی جالبی است .ریشخندیای که در متن
خود تعریف یک دورهی تاریخی را دارد .نمیدانم این رییس جمهور و رییس اجرایی
مملکت ما این پارچه را شنیده یا نه؟ اگر شنیده و تا هنوز زندهاند ،باید دنبال معجزه
در وجود و ذهن این دو بزرگوار باشیم .شاه آمد و شاه آمد ،شاه از امریکا آمد ،در
وصف آمدن داماد میان مهمانان خوانده شده ،ولی اکثریت دامادها ،از امریکا نمیآیند.
پس توجیه کار کجاست؟ نمیشود که این را هم بگوییم برو مثل دزدیهای کابلباند
یک ریشخندی بود و بس!
نه آقا! این مملکت حتا هنرمندش مثل رییس جمهور و جنرال رازقونش به دروغ
رو آورده است .البته در عروسی یکی از دوستان که از سرچشمه است ،رفته بودم و
هنرمند عزیز میخواند که شاه آمد و شاه آمد ،شاه از جغوری آمد! که این هم دروغ
بود.
در اخیر ،جاللتمآب رییس جمهور و رییس اجرایی! شما را به امریکا قسم ،نگویید
که از دشمنی علنی با هزارهها بیخبرید و خود در این قسمت بیخطرید! شما باخبران
و باخطران دایمالمشغول هستید که نمیدانید این مسئله ممکن است چقدر به زیان
خودتان تمام شود!
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افغانستاندرنگاه

توازنخطرناک

ملیشهها ترس میآفرینند

رهبران ملیشههای محلی که توسط ایاالت متحده برای جنگ با طالبان تقویت
شدند ،اکنون ،در روستاهای افغانستان ترس میآفرینند.
نیویورک تایمز
برگردان :جواد زاولستانی

نیکوالی پخوموف
منبع :افغانستان .رو
بخش دوم و پایانی

در این میان ،طالبان در همان نقطهای باقی ماندند که بودند .در نتیجه ،آنها برای اینکه
ارزشهای افغانستان امروز را بپذیرند ،میبایست فکرشان را عوض کنند؛ زیرا که در غیر
آن ،هیچ نوع توافقی درازمدت میان گروه طالبان و دولت افغانستان ممکن نیست به میان
بیاید .گروه طالبان برای رسیدن به صلح واقعی ،نیازمند آن هستند تا گامهای جدی و بلندی
را در راستای متمدنشدن بردارند؛ [زیرا] که بدون برداشتن چنین گامی ،ایدهی ایجاد نوعی
«حکومت ائتالفی» با اشتراک طالبان ،خیالی خام خواهد بود .بدون یک مصالحهی ملی
واقعی ،هرنوع توافق برای گروه طالبان میتواند یک توقف تاکتیکی باشد و آنها در هر
زمان و هر شرایط ،جنگشان را به هدف سرنگونی رژیم کابل ،ادامه خواهند داد.
مسألهی دیگر ،عبارت از اهداف واقعی پاکستان است .پاکستان به دنبال چه چیزی است؟
[در این میان] دولت افغانستان گوش به فرمان چه کسی است؟ [آیا پاکستان] به دنبال
موقعیت منطقهای خود است؟ برای همین و اهداف دیگری ،پاکستان مجبور است که با
طالبان همکاری کند .طالبان افغان خطری را متوجه مقامهای اسالمآباد نمیسازد؛ اما
پاکستان نیز طالبان خود را در اختیار دارد .آنها برنامهی مشخص و سادهی خود را دارند و
ی نیست .اگر به خاطر نفوذ پاکستان،
این برنامه ،چیزی جز یک برنامهی دینی و بنیادگرای 
تعداد عالقهمندان طالبان در افغانستان افزایش مییابد[ ،در این صورت] طالبان هردو کشور
با تالشهای مشترکانه میتوانند ثبات و امنیت پاکستان را نیز برهم بزنند .این را هم از یاد
نبریم که پاکستان ،کشوری دارای جنگافزارهای اتمی است.
دورنمای رشد نفوذ منطقهای اسالمگرایان و رادیکالیستها ،دیر یا زود ،آمریکا را مجبور
خواهد کرد تا دست مداخله دراز کند[ .در آن صورت] یکبار دیگر مسألهی حمایت آمریکا
از پاکستان و تحکیم روابط دو کشور ،به موضوع روز تبدیل خواهد شد .این در حالی است
که واشنگتن هنوز موفق نشده چارچوب و روند خوشبینانهای را به هدف ایجاد مناسبات با
کشورهای منطقه ،طرح و تدوین کند .ایاالت متحدهی آمریکا نیازمند آن است تا در تمام
عرصهها زمینهی الزم همکاری به میان بیاید؛ از جمله مناسبات اقتصادی با کشور هند [در
حالی که] همزمان نباید مناسبات با دولت پاکستان را دستکم گرفت؛ چرا که دست چین
از عقب آمادهی کمککردن به این کشور است.
از سوی دیگر ،موضع پکن نیز هنوز روشن نیست .البته دولت پاکستان همکار قدیمی چین
است؛ اما در شرایطی که اسالمگرایی در ترکستان چین [ایالت سینکیانگ] بهشدت در حال
رشد است ،چین از افزایش نفوذ اسالمگرایان در افغانستان ،هراس دارد و چنان از شرایط
موجود معلوم میشود که در صورت رسیدن کابل به یک توافق با گروه طالبان ،چنین نفوذی
اجتنابناپذیر خواهد بود.
به این ترتیب ،تصمیم رییس جمهور اشرف غنی برای بهبود روابط با دولت پاکستان،
هرچند منطقی است؛ اما پیامدهای خطرناکی نیز دارد .چنین به نظر میرسد که تصمیم
رییس جمهور اشرف غنی برای پیشبرد این کار ،جدی و تغییرناپذیر است .به عنوان مثال،
در همین اواخر اشرف غنی چندتن از افسران افغان را برای تربیت و آموزش به پاکستان
فرستاده است( .در حالی که در دروان کرزی ،افسران افغان در کشور هند تربیت میشدند).
[پرسش این است] این افسران به چه کسی وفادار خواهند ماند؟ اکثر افغانها پاکستان را
دشمن قسمخوردهی خود تلقی میکنند؛ اما با این سیاست رییس جمهور ،چه برخوردی
خواهند داشت؟ و این سیاست ،چه پیامدهایی را در مناسبات بینالمللی خواهد داشت؟ آیا
اشرف غنی در برابر اسالمآباد ،استقاللش را حفظ خواهد توانست؟ هنوز پاسخ قطعیای برای
این پرسشها وجود ندارد.

رحیم اهلل در گذشته دهقان بود و به گفتهی خودش «یک فرد
معمولی که زندگی معمولی داشت ».سپس او در سال گذشته
گروه شبهنظامی خودش را تشکیل داد و استراتژی خروج
امریکا از افغانستان بود که وضع او را تغییر داد و رحیماهلل
دهقان را باال برد.
رحیم اهلل  56ساله ،با  20مرد وفادار به خود ،به زودی از میان
نیروهای ویژهی امریکایی برای خود پشتیبان و ولینعمت
پیدا کرد .او هر چیزی را که رحیم اهلل به آن نیاز داشت تهیه
میکرد :تفنگ ،مهمات ،پول نقد ،کیسههای پر از شن برای
ساختن یک پوستهی محافظتی در روستای دورافتادهی آغو
جان در والیت غزنی.
سپس نیروهای امریکایی بیرون شدند و رحیم اهلل را به عنوان
مرد قدرتمند محل و یگانه مدافع دهکدهاش در برابر هجوم
طالبان ،سر جای خود گذاشتند.
یکی از باشندگان به نام عبداالحد ،گفت«:ما از ترس
میلرزیم» و سپس توضیح داد که او و همسایگان آنقدر که
از رحیم اهلل و افراد مسلح او میترسند ،از طالبان نمیترسند.
رحیم اهلل و افرادش اکنون ،به اختطاف و باجگیری روی
آوردهاند.
عبداالحد در یک مصاحبهی تلفنی گفت که او در ماه جنوری
به چنگ آنها افتاد .ملیشهها او را به زور به داخل پوستهی
امنیتی شان بردند و آنقدر لتوکوب کردند که همسایهها
مجبور شدند او را با کراچی دستی به خانهاش ببرند.
افرادی مانند رحیم اهلل در سراسر افغانستان پراگندهاند،
مناطقی زیر کنترل شان اند و بر روستاها حکم میرانند.
آنان بخش قابل توجه میراث حضور ایاالت متحده هستند.
این افراد بر اساس یک استراتژی ضد شورش و عملیاتهای
ویژه بر سر قدرت آمدند .ملیشههای ضد طالبان در مناطق
بیرون از کنترل اردوی افغانستان ،در قالب این استراتژی
بسیج گردیدند.
از همان آغاز ،بعضی مقامهای دولت افغانستان ،به شمول
حامد کرزی ،رییس جمهور در آن زمان ،بر تشکیل ملیشههای
که مستقیما به حکومت افغانستان پاسخگو نیستند ،اعتراض
کردند .آنان ملیشهها را به مثابه نیروهای بیثباتکننده
میدیدند که قدرت دولت را تضعیف میکنند و در رقابت
با برنامهی ساختن یک ارتش و پولیس بزرگ و مسلکی قرار
دارد.
اکنون بسیاری از آن نگرانیها تبدیل به واقعیت زندگی
روزمره در روستاهای افغانستان شدهاند.
عبداالحد 36 ،ساله ،در رابطه به ملیشههای زیر کنترل رحیم
اهلل گفت«:از برای خدا ،این افراد را از ما دور سازید .ما
نمیتوانیم در برابر قساوتهای آنان تاب بیاوریم».
در حدود  50مایل به طرف شمال شرق روستای عبداالحد،
دیگر جنگجویان ضد طالبان ،در ماه جنوری یک پسر 13
یا  14ساله را دستگیر کردند و به گفتهی پدرش ،سپس
او را کشتند.
بر اساس یافتههای یک تحقیق ملل متحد ،افراد عضو یک
گروه ملیشهای در والیت کندز ،یک پسر  15ساله را مجبور
کردند که به جمع آنان بپیوندد و سپس بر او تجاوز جنسی
کردند.
ایاالت متحده از همان آغاز حضور در افغانستان ،به ملیشهها
و جنگساالران پول نقد میداد .برای نگهبانی از پایگاههای
امریکاییها ،نیروهای شبهنظامی تربیت و ایجاد شدند .سازمان
استخبارات امریکا ( )C.I.Aدستکم شش نیروی شبهنظامی
را آموزش داد و تمویل نمود .نیروهایی مانند نیروی محافظت

از خوست و نیروی  4-0از جملهی این نیروها بودند که برای
تعقیب طالبان و القاعده ایجاد شده بودند.
برنامهی پولیس محلی افغانستان که تقریبا  30000ملیشه را
جذب کرده ،به صورت اسمی ،به حکومت افغانستان پاسخگو
است و بزرگترین و مشهورترین نتیجهی استراتژی مبارزه با
شورش ایاالت متحده است .این ملیشهها که توسط نیروهای
ویژهی امریکایی آموزش داده شدهاند ،در بعضی جاها موفق
بودهاند .اما گزارشهای متعدد بدرفتاری ،راهزنی و سرقت
مسلحانه توسط واحدهای این برنامه ،اعتبار پولیس محلی
را صدمه زده است.
در کنار آن ،گروههای ملیشهای ،مانند گروه رحیم اهلل ،وجود
دارند که در جریان سالها توسط امریکاییها آموزش دیدهاند
و از سوی آنان حمایت شدهاند اما نظارت از فعالیت آنان حتا
ضعیفتر از دیگر نیروهای بوده است.
در والیت غزنی ،انگیزه برای ساختن گروههای ملیشهای
زمانی رونق گرفت که در سال  2012قیامهای مردمی
در مناطقی از آن آغاز شد که قبال از دست رفته محسوب
میشدند .پیش از بیرون شدن از ولسوالیهای والیت غزنی
در سال گذشته ،واحدهای عملیات ویژهی ایاالت متحده به
افرادی پول ،مهمات و حتا موترهای زرهی دادند که هیچ
ارتباط رسمی با حکومت افغانستان نداشتند یا این ارتباط
خیلی ضعیف بود و در اکثر موارد خود آنان ،قبال جزء
شورشیان بودند.
عبداهلل یکی از آنان است که تا کنون ،سربازان نیروهای
ویژهی ایاالت متحده را «برادرانم» میگوید و آرزو میکند که
ای کاش آنان این کشور را در سال گذشته ترک نمیکردند.
گفت «:آنان هر چه از من میخواستند ،من حاضر بودم برای
شان انجام دهم .اگر آنان بگویند که کسی را بکشم ،من
خواهم کشت».
او گفت که امریکاییها یکبار در کنار او در ولسوالی اندر
والیت غزنی جنگیدند ،گذشته از قدرت شلیک و حمایت
هوایی ،دسپلین و نظم آنان بسیار قوی بود.
عبداهلل دربارهی نومیدی و قساوت در حال افزایش نبردی،
صحبت کرد که او و  150تن از افرادش اکنون تقریبا به
تنهایی در برابر طالبان میجنگند .عبداهلل گفت که  11تن
از افرادش در روزهای پایانی ماه جنوری توسط یک نفوذی
طالبان کشته شدند .او خود را به آنان سرباز تازه استخدام
شده معرفی کرده بود .سپس طالبان به طور هماهنگ شده بر
قرارگاه امنیتی افراد او حمله کردند.
عبداهلل در جریان یک مصاحبه در ماه گذشته در کابل
گفت«:در این حمله ،طالبان ضربهی سختی بر من وارد
کردند ».او برای تداوی زخم گلوله که در جریان آن حمله
بر او اصابت کرده بود و جلب حمایت ریاست امنیت ملی
افغانستان به کابل آمده بود.
گروههای حقوق بشری عبداهلل را یکی از بدنامترین
فرماندهان ملیشهای میدانند .دیدهبان حقوق بشر و بخش
حقوق بشر ملل متحد ،از کارکردهای ملیشههای عبداهلل انتقاد
و آنان را متهم به کشتارهای بدون محاکمهی رسمی کردهاند.
خیال محمد در یک مصاحبه گفت که در یک مورد در ماه
جنوری ،یکی از فرماندهان زیر دست عبداهلل ،پسر  13یا 14
سالهی او را بعد از بازجویی دربارهی بمبگذاری در کنار جاده،
به قتل رساندند.
خیال محمد گفت«:پس از آنکه پسرم را کشتند ،آنها گفتند که
او در بمبگذاری در کنار جاده دست داشت و با جنگجویان
طالبان همکاری میکرد ».اما او گفت که پسرش هیچ

رابطهای با طالبان نداشت.
عبداهلل با اصرار گفت که او غیرنظامیان را نکشته است .او
گفت که طالبان مسئول افزایش قساوتها و بیرحمیهاست
نه او.
عبداهلل میگوید که او درسهای امریکاییها را دربارهی
قوانین جنگ و حقوق بشر هنوز به یاد دارد ،اما به نظر
میرسد که این مالحظات خیلی کم در نظر گرفته میشود .او
بیاحترامی به اجساد دشمنانش را میپذیرد.
او گفت«:بله ،اجساد کشتهشدگان را روی زمین میگذاریم .ما
اجساد بیروح آنان را با موتر کش میکنیم».
آخرین باری که او نیروهای ویژهی امریکایی را دید ،در حدود
پنج ماه پیش بود .عبداهلل به یاد دارد که هنگام جدا شدن،
آنان به او گفتند<«:تو با ما عالی کار کردی .اگر ما بخواهیم
که در افغانستان بمانیم و بخواهیم کاری را به انجام برسانیم،
به افرادی مانند شما نیاز داریم»>.
مقامهای والیت غزنی میگویند که پس از ترک امریکاییها،
این ملیشهها هم به خاطر پر کردن شکم خود و هم به این
دلیل که دیگر کسی نیست که جلو آنان را بگیرد ،بیشتر از
پیش ،یغماگر شدهاند.
خیال محمد حسینی ،یکی از بزرگان قبیله در غزنی،
گفت«:طغیانکنندهها مانند گردبادی در شکم شماست .آنان
همه چیز را میبلعند».
در گوشه ی دیگر غزنی ،رحیم اهلل پس از آن در سال گذشته
رهبری یک گروه ملیشهای محلی را به دست گرفت و با
 20تن کارش را آغاز کرد که پس از اختطاف و کشتهشدن
پسرش به دست طالبان به او پیوستند.
در جریان مصاحبه او با افتخار گفت که در هشت ماه نخست
قدرت گرفتن او ،یک مکتب باز و کار ساختن یک سرک در
آغو جان-روستای که در آن  1500خانواده زندگی میکنند-
آغاز گردید.
زمانی که دربارهی برخورد ملیشههای او با مردم پرسیده شد،
او به اخراج چندین تن از افرادش که با روستاییان بدرفتاری
کرده بودند ،اعتراف کرد .رحیم اهلل گفت«:من به آنها چندین
بار هوشدار دادم که دزدی نکنند و مردم را آزار ندهند ».اما او
در جریان مصاحبه گفت که بسیاری از اتهامها علیه او توطئه
برای طرفداری از طالبان است».
او گفت که هم ریاست امنیت ملی افغانستان و هم مردم آغو
جان از او پشتیبانی میکنند.
اما بزرگان آغو جان ،چندین بار به مرکز ولسوالی و مرکز
والیت برای شکایت از بدرفتاریهای افراد او سفر کرده بودند.
در ماه جنوری ،زمانی که یک بمب کارگذاریشده در کنار
جاده رحیماهلل را زخمی کرد .اقدام تالفیجویانهی او سریع و
ناگهانی بود .ملیشهها بیشتر از ده نفر را دستگیر کردند و آنان
را به قرارگاهی که با کمک امریکاییها ساخته شده ،آوردند.
عبداالحد یکی از کسانی بود که توسط آنان گرفتار شده
بود .او اصرار داشت که خودش و دیگر افراد هیچ گناهی در
بمبگذاری در کنار جاده نقش نداشتند .محمد هاشم ،رییس
پولیس ولسوالی ،بیگناهی آنان را تأیید کرد و گفت که افراد
توقیف شده گارگران روزمزدی و دهقانان بودند.
در قرارگاه امنیتی ،این افراد توسط زنجیرهای موترسایکل،
شالق زده شده بودند.
عبداالحمد گفتههای افراد رحیم اهلل را چنین روایت کرد«:آنها
از هر یک ما خواستند که پنجاه هزار افغانی یا صد هزار
روپیهی پاکستانی بپردازید .مقدار پول بستگی به این داشت
که ما چه کسی هستیم».
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هزاران پناهندهی افغانستان؛
فراری آزار و اذیت در پاکستان
یادداشتهایسخیدادهاتف

منبع :واشنگتن پست
نویسندگان :ربیکا سانتانا و لین اودانیل
برگردان :حمید مهدوی

نظامالدین که از پاکستان به کشور بومیاش ،افغانستان،
برگشته است ،با بازگوکردن سختیهایی که یازده عضو
خانوادهاش در سالهای اخیر به عنوان پناهنده با آن مواجه
بودهاند ،گریست؛ مشکالتی که پس از حملهی تروریستیای
که  150تن را کشت ،غیرقابل تحمل شدهاند.
نظامالدین که مانند بسیاری از افغانها فقط با یک نام
یاد میشود ،گفت« :وقتی بمبی منفجر میشد ،ما را به
خاطر آن دستگیر میکردند ،لتوکوب میکردند و پولمان
را میگرفتند»« .حاال نمیدانم چطور از پدر پیرم ،خودم و
مادرم مواظبت کنم».
از ماه جنوری تا کنون ،تقریبا  50هزار تن از افغانها ،مانند
اعضای خانوادهی نظامالدین ،از تورخم گذشتهاند و نظر
به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت ،این رقم دوبرابر
تعداد تمام پناهندگانی است که در سال  2014از طریق
این شهرک مرزی به کشور برگشتهاند .بسیاریها ،مانند
نظامالدین ،میگویند که به خاطر آزار و اذیت فزایندهی
پولیس از پاکستان فراری شدهاند؛ پولیسهایی که به
آنها میگفتند ،به افغانستان ،کشوری که بسیاریشان
هرگز ندیده بودند ،بازگردند و این امر هردو کشور را تحت
فشارهای جدیدی قرار میدهد تا برای یک دهه جریان
پناهندگان ،راهحلی بیابند.
عبدالقادر بلوچ ،وزیر پاکستانی که مسئولیت رسیدگی به
مسایل پناهندگان را دارد ،گفت که حدود  1.6میلیون
پناهندهی ثبتشدهی افغان در پاکستان وجود دارند و حدود
 1.5میلیون افغانهای ثبتناشده در آنجا زندگی میکنند.
از آنجایی که دهها هزار نفر روزانه از مرز عبور و مرور
میکنند ،ارقام دقیق ،دستنیافتنی است.
پس از تهاجم سال  1979اتحاد جماهیر شوروی ،پاکستان
در ابتدا از موج پناهندگان افغان [در این کشور] استقبال

کرد .اما با گذشت سالها ،رفتارها سخت گیر و ناخوشآیند
شدند .بسیاریها اکنون به افغانها به دیدهی مجرمان یا
ملیشهها مینگرند – یا کسانی که از پاکستانیها شغلشان
را میگیرند.
پس از آن ،حملهی  16دیسامبر طالبان بر یک مکتب تحت
ادارهی ارتش در پیشاور واقع شد که در نتیجهی آن  150تن
که اکثریتشان کودکان بودند ،کشته شدند .دیده بان حقوق
بشر گفت که ناگهان ،پناهندگان آزار و اذیت فزاینده توسط
مقامها با بررسی اسناد آنها ،تقاضای رشوه و تقاضای
بازگشت به افغانستان را گزارش دادند.
در تورخم ،اکنون پناهندگان افغان با لباسها و
پشتیهایشان در بندر سرازیر میشوند .برخیهای پیاده
آنجا میرسند ،دیگران با موترهای کرایه شدهی باربری،
در حالی که اعضای خانوادهیشان میان پشتیها ،جعبهها،
فرشها و چمدانها روی هم انداخته شدهاند ،به آنجا
میرسند.
اول خان ،که پنج فرزند دارد و سی و پنج سال را در
پاکستان سپری کرده است ،زمانی به این کشور رسید که
پدر و مادرش در نتیجهی تهاجم  1979شوروی فراری
شدند .خان گفت که روزانه کار بود و همانقدر [پول] به
دست میآورد که صرف میتوانست غذای خانوادهاش را
تامین کند .وی گفت که پس از حمله بر مکتب ،آزار و اذیت
به صورت جدی آغاز شد.
خان به اسوشیتیدپرس گفت« :خانه به خانه میرفتند و
پناهندگان افغان را جستجو میکردند .مجبور مان کردند
[پاکستان] را ترک کنیم»« .خانهای ندارم که در آن زندگی
کنم و پولی ندارم که خانه کرایه کنم[ .احتماال] مجبور
خواهیم شد در یک خیمه زندگی کنیم».
سید لیاقت بانوری ،که ریاست انجمن حقوق بشر و کمک
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شادی
خر است

به زندانیان مستقر در اسالم آباد را برعهده دارد ،گفت که
مقامها اغلب پس ازرویدادهای امنیتی پناهندگان افغان را
آزار و اذیت میکنند؛ اما این بار به مراتب بدتر بود .بانوری
گفت« :آنها از پناهندگان نمیخواهند کشورشان را ترک
کنند؛ اما اگر از آنها خواسته شود خانههایشان را ترک
کنند ،مکتب و دانشکده را ترک کنند و کار و بارشان را
مسدود کنند ،آنها چه خواهند کرد؟».
حکومت پاکستان ،آزار و اذیت سیستماتیک پناهندگان
افغان را رد میکند .بلوچ ،وزیر حکومت پاکستان گفت:
«پناهندگان ثبت ناشدهی افغان که اینجا زندگی میکنند،
تحت آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت .ما مواظب آنها
خواهیم بود».
مقامهای پاکستان هفتهی گذشته اعالن کردند که
آنها برنامه ریزی میکنند تمام افغانهای ثبت نشده در
این کشور ،را ثبت کنند .هم چنین پاکستان و افغانستان
مشوقهای مالی جدید را مورد بحث قرار دادهاند تا
پناهندگان بیشتر را به کشورشان بازگردانند.
سید حسین عالمی بلخی ،وزیر مهاجران و عودت کنندگان
افغانستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که ثبت پناهندگان
افغانستان در پاکستان تا یکماه دیگر آغاز خواهد شد.
وی گفت« :حکومت میخواهد تمام پناهندگان افغان به
کشورشان برگردند؛ اما بازگرداندن تمام افغانها به یک
بارگی ،مشکالت زیادی را ایجاد خواهد کرد».
اما متیو گریدن ،سخنگوی سازمان بینالمللی مهاجرت
گفت که حتا جریان کنونی عودتکنندگان ،برای گروههای
کمککنندهای چون سازمان بینالمللی مهاجرت در تورخم
طاقتفرسا است .وی گفت« :ظرفیت اینجا احتماال برای
 10تا  15خانواده در یک طرف طراحی شده است و تعداد
پناهندگان بسیار بیشتر از آن است».

بعضی از هموطنان تعجب میکنند که چرا نوروز حرام
است .این از آن مسایلی است که با تفکر عمیق و طوالنی
روشن میشوند .یعنی اگر شما خوب فکر کنید ،برایتان
روشن میشود که نوروز حرام است .روش هم دارد البته.
من روش تفکرش را به شما یاد میدهم:
از درون خود ،از مسیر نای و گلو و دهان ،نفس عمیقی
بکشید .حاال آن نفس کشیده را دوباره فرو بدهید به
ششتان (چون اگر این کار را نکنید ،جان به جانآفرین
تسلیم خواهید کرد) .به پشتیتان تکیه بدهید .چشمهای
خود را ببندید .حاال خوب فکر کنید که از چه زیاد
خوشتان میآید .فکر کنید .فکر کنید .دیدید؟ نگفتم
خودتان میفهمید؟ آن حرام است .از نوشیدنیها ...نه،
گمش کن ،دیگر فکر نکنید .بیاییم س ِر نوروز:
نوروز روز اول سال است .در این روز فصل زیبای
بهار آغاز میشود .زمین در بهار خلعت سبز میپوشد.
درختان در موج شکوفه غرق میشوند .نسیم جاننواز
بهاری طراوت و شادابی میآورد .جهان مرده زنده
میشود و فصلِ دلخوشی از راه میرسد .حاال خوب در
این مورد فکر کنید .فکر کردید؟ دیدید؟ نگفتم که اگر
خوب فکر کنید ،متوجه میشوید که نوروز حرام است؟
آخر ،یک انسان که واقعا انسان باشد ،چه طور میتواند
خوشحال باشد؟ همهی ما شنیدهایم که یا ِد مرگ دلها
را نرم و حتا قلبها را خاشع میکند .انسانی که از
جادهی اخالق و شرافت خارج نشده باشد ،همواره قلب
خود را خاشع و ِ
جان خود را اندوهناک نگه میدارد .آن
میمون است که تا دید هوا خوبش است و کیله موجود،
ِ
انسان اخالقمند از نوروز
قیرتینگال بازی میکند .یک
و بهار و شادابی حذر میکند .چرا که میداند آنجا که
خوشحالی و شادابی است ،دام شیطان هم هست .شما
هرگز شنیدهاید که کسی از قبرستان برخاسته و پیش
آیینه ایستاده و موهای خود را آرایش کند؟ اما قطعا
ِ
پیران بیحیا
دیدهاید که در عروسیها جوانها و حتا
به سر و موی خود میچسپند و مطلقا از یاد میبرند
که دنیا فقط دو روز است .این است که شادی و نشاط
حرام است.
بعضی فکر میکنند که نوروز یک جشنِ واجب است.
ای نفرین بر آن عقل صاحبمردهیتان که هنوز واجب
و حرام را از همدیگر تمییز نمیکنید .یک روز نشد که
سیاه بپوشید و از بابت گناهانی که مرتکب شدهاید ،ماتم
بگیرید .اما تا اسم نوروز را میشنوید ،فکر میکنید که
عید است و شروع میکنید به گوف گوف دروف دروف
چرخ چرخ چک چک .شما آدمید؟ شما مسلمانید؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
یعقوب یسنا

زیبای مزخرف
دخترانم گفتند ،ببر ما را باغوحش .بردمشان .جانورها
را دیدیم و دخترانم پرسشها کردند و من هم از سر
عقل و بیعقلی پاسخها دادم؛ چون نمیشود پرسش
کودکها را جدی نگرفت! از دیدن جانورها خسته شدند و گفتند ،تو پهلوی ما
بنشین و ما گیرکان میکنیم .گفتم خوب است .آنها روی سبزهها گیرکان
کردند و من تخته به پوشت روی سبزهها افتادم...
دیدن جانورها برای من هم جالب بود؛ چون صورتها ،طراحیها و مهندسیهای
حیات را میدیدم .حیات هم عجب امر خالقی بوده است ،چه شکل و شمایلهایی
که ارائه نکرده است؛ همهاش در نهایت پستمدرن...
اندکی با خودم تفلسف کردم که آدمها میآیند و جانوران را تماشا میکنند،
میخندند و ...بیآنکه متوجه باشند که خودشان هم گونهای یا نوعی از
حیوان اند ...با خودم گفتم ،جهان زیبای معقول شاید نباشد؛ چون نمیتوانی
مناسبتهای معقول بین چیزهای جهان برقرار کنی .جهان شاید زیبای مزخرف
است! در این وسط انسان نسبت به هر جانوری عیش جهان را میکند؛ اما نسبت
به هر جانوری دچار رنج بیشتر هم است ،از جمله دچار رنج روانشناختی شر ...و
آسیبهایی را که برای کنترول منابع غذایی ،قدرت و عقیده بههم میزنند ...به
هرصورت ،بگذریم ...دخترها گیرکان کردند تا که دلشان خواست .آمدند گفتند،
پدر بخیز بریم و برای ما کیک بخر ،گفتم چشم!
به ژورنالیستها و حکومت :وضعیت حیوانات خیلی فالکتبار و تأسفبار بود؛
جایشان تنگ ،سرد ،کثیف و ...حکومتی که نمیتواند هزینه کند ،کارمندانش
سلیقه ندارند زیر حیوانات را پاک کنند و ،...چه نیاز که تعدادی از حیوانات را
قفسبند کنیم برای اینکه باغوحش داشته باشیم .نداشتنش بهتر است!
ژورنالیستها هم هیچ به فکر این حیوانات نیستند که گزارشی از وضعیتشان
تهیه کنند!
قصه از دیروز بود.


خلیل پژواک

در کشوری که زندگی میکنیم ،کشتن و دریدن
و ربودن از شاخصههای حضور است .در غیبت
عربدهکشیدن و وحشتآفریدن و مشتپراکندن ،حس
گمشدگی و حتا مردگی دست میدهد .هزارهها میدان
این جوالن اند .زندگی در این کشور با مرگ هزاره شروع میشود ،با دریدنش
ممکن و با ربودنش دستیافتنی .هرکسی که خواسته خودش را معرفی کند،
رفته هزاره را زده ،کشته یا از بام امنیت و آرامش به زیر افکنده است .در کشوری
که عرض مردانگی آدمها را از قطر رگ گردنشان میسنجند ،پندیدهترین رگ،
زندهترینش نیز هست.
حاال موجی از هزارهستیزی در میدان سکوت استراتژیک حکومت و قوماندان
اعالی قوای مسلح به راه افتاده است 31 .هزاره را گرفتند 10 ،تن دیگر را
گرفتند و حاال  6نفر دیگر را نیز .فصل گرفتن است و ربودن .و در این میان،
کسی مردتر و زندهتر خواهد بود که آخر سر بیشترین هزاره را ربوده باشد.
بگذریم.
***
دشوارترین کار زندگی ،نوشتن در باب ظلمی است که بر انسان هزاره اجرا
میشود .به تحملش عادت کردهایم ،ولی گفتنش هنوز زبانم را به لکنت
میاندازد و هر دم چشمانم را بازتر میکنم که مبادا پای در وادی قومگرایی و
تولید ادبیات راسیستی بگذارم .گالویزشدن با خودم که قومگرایانه حرف نزنم ،از
پای میاندازدم و این معما که اگر غیرهزاره بودم ،باز هم اینطور فکر میکردم؟
هنوز حلناشده است .حلشدنش شاید محال باشد.
***
ولی ترسی بزرگتر این است که ما از ترس برچسب خوردن قومگرایی
و خودبینی تهوعآور ،چشممان را بر رخدادهای غیرانسانی ،انسانکشی و
هزارهستیزی ببندیم .چه کسی میتواند بپذیرد که ربودن هزارهها ،کاری جز
تمرین دریدن نیست؟ امنیت را برهم زدهاند؟ سرک را خراب کردهاند؟ به ریش
دیگران خندیدهاند؟ اتباع سرکشی بودهاند؟ گناهشان چیست؟
هیچکدام را نکردهاند .با این وجود ،هنوز مایهی تندی مزاج و عصبیت و آشفتگی
روان اند .در بهترین حالت ،جنایت بر آنها با سکوت همراهی میشود .دارم
فکر میکنم ،قباحت هزارهبودن چقدر دشوار و سنگین است که پس از تحمل
سالهای طوالنی ،هنوز باید با پرداختن قربانی ،در پاککردنش بکوشیم.


Jafar Rasouli

بیاعتنایی رهبران حکومت وحدت ملی به سرنوشت
گروگانهای هزاره ،افغانستان را به سوی جنگ
داخلی تمامعیار به پیش رانده است .هزاره در
سالهای دورهی حکومت کرزی تقریبا هر روز
قربانی داده است .بارها در راهها مسافران به قتل رسیدهاند .اما هزارهها این
قربانیها را تحمل میکردند و فکر میکردند که حکومتی هست که از آنها
دفاعکند .اکنون دیگر امید به حکومت وجود ندارد .حکومتی که رهبرانش حتا
گروگانگیری را محکوم نکردند .فراگیرشدن جنگ داخلی بستگی به این دارد
که هزارهها اقدام به مقابله بهمثل کنند.
گسترش جنگ داخلی به معنای پایان عمر حکومت وحدت ملی است .صلح با
طالبان هم متوقف خواهد شد؛ چون حکومت کابل از بین میرود .آغاز جنگ
داخلی به معنای تلفشدن سرمایهگذاری عظیم خارجی هم است که طی
چهارده سال در افغانستان سرمایهگذاری کرده بودند.

معیارهای تازهی فیسبوک
از جمله در مورد تروریسم و برهنگی
لیو کلیون ،دبیر بخش فنآوری بیبیسی

شرکت فی سبوک پس از بازنگری در معیارهای
اجتماع یاش ،اطالعات بی شتری در بارهی اینکه
چه موادی در این شبکه ممنوع یا آزاد خواهد بود،
ارائه کرده است.
فی سبوک در دستورالعملهای اجتماعی تازه ،از
جمله جزئیات بی شتری در بارهی محدودیتهای
مربوط به محتوای حاوی تصاویر برهنه ارائه کرده
و گفته ،به تصاویری که در آن تمرکز بر باسن افراد
باشد ،یا تصاویری که نوک پستان زنان در آن پیدا
باشند ،اجازهی انتشار نخواهد داد.
فی سبوک گفته ،امیدوار است این راهنمای تازه
شفافیت بی شتری ب رای کارب رانش ایجاد کند .یکی
از مشاوران فی سبوک در حوزهی امنیت اقدام تازهی
این شبکهی اجتماعی را ستوده؛ اما گفته ،از اینکه
گامهای بی شتری برنداشته ،سرخورده است.
فی سبوک م یگوید ،یک میلیارد و چهارصد میلیون
کاربر دارد که دستکم ماهی یکبار از خدماتش
استفاده م یکنند.
کاربران سرگردان
دستورالعمل تازه جاگزین مقررات سابق م یشوند و
نسخهای از آن ب رای کارب رانی که در مورد برخی
از پس تهای فی سبوک شکایت داشتهاند ،فرستاده
خواهد شد .مونیکا بیکت ،مدیر بخش مقررات
جهانی فی سبوک گفته که این شبکهی اجتماعی
قصد دارد با بازنگری در دستورالعملهایش،
از سرگردانی کارب رانش در مورد اینکه چرا
درخواستشان ب رای حذف برخی از محتواهای
منتشرشده بر روی فی سبوک پذیرفته نم یشود،
کم کند.
او به ب یب یسی گفته است ،ما به کارب رانی که از
پس تهای فی سبوک شاکی هستند و درخواستشان
ب رای حذف آن پست رد م یشود« ،پیغام م یدهیم
و م یگوییم ،این پس تها را حذف نم یکنیم؛ چون
استانداردهای ما را زیر پا نم یگذارند .بعد آنها
جواب م یدهند و م یگویند ،گیج شدهاند و معموال
این واکنشی است که م یبینیم».
«همی نطور مردم در بارهی اینکه وقتی م یگوییم
به کسی اجازهی زورگویی در فی سبوک نم یدهیم،
منظورمان چیست ،سوال دارند ،یا اینکه
سیاستهای مشخص ما در بارهی تروریسم
چیست».
«مثال در دستورالعمل تازه ،ما حاال روشن کردهایم
که به گروههای تروریستی و اعضایشان اجازهی
فعالیت در فی سبوک نم یدهیم .همی نطور ،اجازه
نم یدهیم کسی از تروریسم حمایت کند ،یا اینک ه
از فعالی تها و رهب ران گروههای تروریستی تعریف و
تمجید کند .این موضوعی است که قبال جزئیاتش
روشن نبود».

خانم بیکت تأکید م یکند ،اصل سیاستهای
فی سبوک تغییری نکرده است.
ممنوعیت باسنها
نسخهی تازهی دستورالعمل فی سبوک در ۲۵۰۰
کلمه نوشته شده و تقریبا سه ب رابر نسخههای قبلی
آن است .بر اساس دستورالعمل بازنگریشدهی
فی سبوک ،انتشار تصاویری که در آن باسن مرکز
توجه عکس باشد ،ممنوع است .همی نطور ،انتشار
تصویر پستان زنها اگر نوک پستان پیدا باشد،
ممنوع است.
اما به تصاویری که محتوای آن پستان زنانی است
که در حال شیردادن به بچههایشان هستند ،یا
پستانهایی که به دلیل جراحی برداشته شدهاند،
اجازه انتشار م یدهد .این تغییر پس از آن ایجاد
شده که فی سبوک سال گذشته تصاویر زنانی را که
در حال شیردادن به بچههایشان بودند ،به خاطر
نمایش پستان زنها ،حذف کرد.
حذف این تصاویر جنجالی شد و فی سبوک بعد
از بازگرداندن تصاویر اعالم کرد ،دلیل حذف این
تصاویر ،شکایت برخی از کارب رانش بوده است.
اکنون فی سبوک به طور شفاف سیاستش را در این
مورد اعالم کرده است .فی سبوک همچنین اضافه
کرده ،اعمال محدودیتهای اینچنینی شامل
محتواهای آموزشی یا هزلآمیز نم یشود.
فی سبوک همی نطور انتشار متنهایی که در آن
به طور روشن ،جزئیات عمل جنسی شرح داده شده
باشد ،را ممنوع کرده است.
برخی تغییرات در دستوالعمل فی سبوک
زورگویی :انتشار تصاویری که ب رای تحقیرکردن
اشخاص تغییر داده شدهاند و ویدیوهایی که در
آن زورگویی فیزیکی نشان داده شده باشد و ب رای
مسخرهکردن قربانی منتشر م یشوند ،ممنوع است.
نفرتپ راکنی :کارب ران فی سبوک ب رای اینکه در مورد
نفرتپ راکنی هشدار بدهند ،اجازه دارند نمونههای
سخنان نفرتآمیز دیگران را منتشر کنند؛ اما باید
نی تشان را به روشنی توضیح بدهند.
فعالی تهای مجرمانه :فی سبوک به کارب رانش
اجازه نم یدهد اگر در فعالیت مجرمانهای مشارکت
داشتهاند( ،با انتشار تصاویر آن) از این کارها تعریف
کنند .اما م یتوانند پی شنهاد بدهند ،کاری که در
حال حاضر مجرمانه و ممنوع است ،مجاز شود.
خودزنی :فی سبوک م یگوید ،حتا اگر کسی به
شوخی محتوایی منتشر کند که هویت یک قربان ی
را نشان بدهد و او را هدف حمله قرار بدهد ،آن محتوا
را حذف خواهد کرد؛ اما م یگوید ،فی سبوک «تغییر
چهره» را به عنوان نوعی از خودزنی نم یداند.
تصاویر آزاردهنده
«مؤسس هی امنیت آنالین خانواده» از این تغیی رات

استقبال کرده است .این مؤسسه یکی از پنج
سازمان مستقل است که هیأت مشاوران امنیت
فی سبوک را تشکیل م یدهند .استفان بالکام،
مدیر این مؤسسه به ب یب یسی گفته ،این خیلی
خوب است که فی سبوک استانداردهایش را قابل
خواندنتر و در دسترستر کرده است« :من امیدوارم
شبکههای اجتماعی دیگر و سایتها و نرمافزارهای
دیگر هم همین روش را ادامه بدهند».
اما این نگرانی هنوز وجود دارد که فی سبوک هنوز به
اندازهی کافی ب رای محافظت از کودکان و نوجوانان
در مقابل ویدیوهایی که محتوای نگرانکننده دارند،
کار نکرده است.
استفان بالکام گفت« :خیلی خوب م یشد اگر
فی سبوک به کارب رانش اجازه م یداد ،خودشان
به مخاطبانشان هشدار بدهند ،قرار است چه
چیزی ببینند .به خصوص اگر قرار است تصاویر
خشونتآمیزی منتشر کنند .اما هنوز هیچ ابزاری
در اختیار آنها نگذاشته تا نگذارند ویدیوها خود به
خود اجرا شوند».
در جنوری گذشته (دو ماه قبل) بعد از اینکه
مؤسس هی امنیت آنالین خانواده مدتها به
فی سبوک فشار آورد ،این شبکهی اجتماعی به
کارکنانش امکان داد ،ب رای چنین محتوایی یک
صفحهی حایل حاوی هشدار ایجاد کنند .از این
امکان در ویدیوهای قتل یک پولیس فرانس های در
جریان حمله به نشریهی شارلی ابدو استفاده شد و
یک صفحهی هشدار بر روی این تصاویر اضافه
شد.
فی سبوک فقط زمانی این هشدار را به محتوای
منتشرشده اضافه م یکند که از جانب کاربرها
شکایتی دریافت کند؛ اما به خود آنها اجازه نم یدهد
خودشان چنین هشداری را روی محتوایی که پست
م یکنند ،بگذارند .آقای بالکام م یگوید ،این اصال
خوب نیست که بعد از این همه وقت هنوز کارب ران
فی سبوک نم یتوانند روی تصاویر و ویدیوهای
حاوی خشونت و تصاویر بحثب رانگیزشان از قبل
هشدار اضافه کنند.
«فی سبوک کار درستی کرده که روی محتوایی
که کارب رانش از آن شکایت کردهاند ،هشدار اضافه
م یکند؛ اما بهتر است این امکان را در اختیار خود
کارب ران بگذارند».
فی سبوک هم این موضوع را تأیید م یکند .خانم
بیکت م یگوید« :ما همیشه دنبال این هستیم که
ابزارهای بی شتری به کارب رانمان بدهیم؛ اما حاال
در وضعیتی نیستیم که این ابزار خاص را در اختیار
مردم بگذاریم».
(ب یب یسی)
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رونالد کومان:
می خواهم مربی بارسلونا شوم

رونالد کومان سرم ربي هلندي ساوتهمپتون،
موفق شده اين تيم را با وجود اينکه 4
بازيکن سرشانسش را در تابستان از
دست داد ،در رقابت ب راي صعود به ليگ
قهرمانان حفظ کند.
ساوتهمپتون با هدایت کومان ،دو روز
پیش موفق شد چلسی را در استمفورد
بریج متوقف کرده و امیدهایش ب رای ق رار
گرفتن بین  4تیم باالی جدول را همچنان
زنده نگاه دارد .او که سابقه پوشیدن پی راهن
بارسلونا را در کارنامه دارد و هم راه این تیم
 4بار قهرمان اللیگا و یک بار قهرمان اروپا
شده ،همواره از آرزوی خود ب رای هدایت
بارسلونا سخن گفته است.

کومان در مصاحبه با رادیو کوپه در همین
رابطه گفت ":همه از سابقه حضور من
در بارسلونا مطلعند و می دانند که این
باشگاه ب رای من چه معنایی دارد .این
یک حقیقت است که دوست دارم روزی
سرم ربی بارسلونا شوم اما شاید اکنون زمان
مناسبی ب رای صحبت در این مورد نباشد".
وقتی از کومان در مورد شایعه پیشنهاد
باشگاه منچسترسیتی به او ب رای
جایگزینی پیگرینی سوال شد ،گفت ":من
با بگریستین ،مدیر ورزشی این تیم رابطه
خوبی دارم و باهم دوستیم .در بارسلونا از
یکدیگر خاط رات خوبی داریم .او شماره
تلفن من را دارد".



انریکه:
هیچ مشکلی با نیمار ندارم

بارسا در بازی رفت و در ورزشگاه اتحاد با
نتیجه  1-2بر سیتی پیروز شده و ب رای
صعود ،کار راحت تری دارد .کاتاالن ها این
روزها در اوج به سر می ب رند و با استفاده
از غفلت رئال مادرید ،به صدر اللیگا نیز
صعود کرده اند.
لوئیس انریکه سرم ربی بارسلونا در نشست
خبری امروز خود در مورد ال کالسیکوی
روز یکشنبه گفت ":ال کالسیکو؟ از نظر
من ،بارسا فقط یک بازی پیش رو دارد
و آن هم بازی فردا مقابل منچسترسیتی
است .به بازی دیگر و رقبای دیگر اصال
فکر نمی کنم .منطقی است که همه روی
بازی فردا متمرکز باشیم؛ چ را که هنوز
س رنوشت صعودمان قطعی نشده است".
نیمار ستاره برزیلی بارسا در بازی مقابل
ایبار ،ب رای چندمین بار به هنگام تعویض
شدن نارضایتی خود را نشان داد .انریکه در
پاسخ به سوالی در این مورد گفت ":هیچ
مشکلی با نیمار ندارم .ب رای یک بازیکن
امکان ندارد که در تمام فصل 100 ،درصد
آماده باشد .هر فوتبالیستی روزهای خوب
و بدی را در طول فصل تج ربه می کند اما
در مجموع ،از عملکرد او و دیگر مهاجمانم
کامال راضی و خوشحال هستم.
امکان ندارد یک مهاجم بتواند در همه بازی
هایش هت تریک کرده یا دبل کند.من
م ربی تیم هستم و ایده هایی دارم که فکر
می کنم به نفع تیم است .وقتی تعویضی
انجام می دهم ،حتما به صالح تیم است.

شیوه کاری خودم را در ادامه فصل تغییر
نمی دهم".
انریکه در مورد درخشش احتمالی سوارز در
بازی فردا گفت ":نمی دانم سوارز در بازی
فردا هم می تواند مثل بازی رفت بدرخشد
یا نه .باید امیدوار باشم که چنین اتفاقی
می افتد .امیدوارم بتوانیم موقعیت های
زیادی خلق کنیم .در خانه و در حضور
هوادارانمان بازی خواهیم کرد که می تواند
کمک بزرگی ب رای ما باشد".
انریکه در مورد شیوه بازی بارسلونا در
مقابل سیتی چنین گفت ":مثل همیشه
هدف ما کنترل توپ و میدان است .البته
در اختیار داشتن توپ ،ضامن برتری ما
نخواهد بود ولی یکی از نقاط کلیدی به
حساب می آید.توپ را در اختیار داشته
باشیم ،یعنی کنترل بازی در دستان ماست.
کار صعودمان قطعی نشده و ما یک بازی
هجومی را در دستور کار ق رار داده ایم.ما
می خواهیم یک بار دیگر سیتی را شکست
دهیم و فردا خواهیم دید تا چه اندازه در
رسیدن به اهدافمان موفق عمل کرده ایم".
سرم ربی بارسا در مورد غیبت بوسکتس در
بازی فردا گفت ":فردا قطعا بوسکتس را
در اختیار نداریم و به جای او ماسک رانو
بازی خواهد کرد .بازی این دو شبیه هم
نیست و هر کدام ویژگی های خاص خود را
دارند .به ماسک رانو ایمان کامل دارم و می
دانم که می تواند به خوبی جای بوسکتس
را در میانه زمین پر کند".



عصبانیت شدید رئالی ها
ازقیمت بلیط الکالسیکو

قيمت  111يورويي بليط ال کالسيکو که
از سوي باشگاه بارسل ونا ب راي هواداران رئال
مادريد در نظر گرفته شده ،عصبانيت شديد
آنها را به دنبال داشته است.
 111یورو ب رای بدت رین قسمت ورزشگاه
نوکمپ ،جایگاهی نزدیک به آسمان که دید
خ وبی نیز به زمین بازی ندارد.بخش اعظم
از  500هواداری که یکشنبه آینده به نوکمپ
خواهند رفت تا مشوق تیم خود باشند ،با
مطلع شدن از قیمت بلیط ،اعت راض خود را
به خب رنگاران نشان دادند.

آنها به کنایه می گفتند ":باالخره نفهمیدیم
قیمت واقعی خ رید نیمار چقدر بوده اما گویا
این ما هستیم که تاوان دادگاهی شدن های
مدی ران بارسا را می دهیم".
سال گذشته این هواداران ب رای مشاهده بازی
تیمشان در نوکمپ 89 ،یورو پرداخت کرده
بودند 22.یورو کمتر از امسال .جالب است
بدانید که باشگاه رئال مادرید ،در بازی رفت
که در ب رنائبو برگزار شد ،ب رای هواداران بارسا
بلیط های با قیمت  70یورو در نظر گرفته
بود.



بازگشت پپ گواردیوال به ورزشگاه نوکمپ

این ب رای اولین بار پس از سال 2012
است که گواردیوال در ورزشگاه نوکمپ
حضور می یابد .سرم ربی سابق بارسا ،به
واسطه دو روز است راحتی که به بازیکنان
بایرن داده است ،به اسپانیا سفر کرده و
امشب در ویسنته کالدرون مادرید ،نظاره
گر دیدار اتلتیکو-لورکوزن خواهد بود و

سپس به بارسلون سفر کرده تا بارسلونا و
منچسترسیتی را به تماشا بنشیند.
طبق آخرین اخبار ،او حاضر نشده در
جایگاه ویژه نوکمپ حاضر شود.هر کدام از
این  4تیم می توانند حریفان بعدی بایرن
در یک چهارم لیگ قهرمانان باشند.

گارسیا :هنوز چیزی
از دست نداده ایم

رم با وجود شروع خوب در فصل جاری ،پس از ک ریسمس،
عملکرد بسیار ضعیفی داشته و اختالف امتیاز آنها با یووه به
 14امتیاز رسیده است .با این حال ،گارسیا که خطر التزیو را
در یک امتیاز خود حس میکند ،عنوان کرد که هنوز چیزی از
دست نرفته است.
او گفت ":رم فوتبال بازی کرد ،مخصوصا در نیمه اول
ولی سمپدوریا از موقعیتهایش استفاده کرد و ما نتوانستیم.
سمپدوریا از اولین موقعیتش گل ساخت .سعی کردیم بازی
را به تساوی بکشانیم ولی  10نفره کار بسیار سختی بود .باید
امتیازاتی که از دست داده ایم را جب ران کنیم .همچنین ما چند
روز پیش در اروپا بازی کرده بودیم .حاال وقت انتقاد نیست.
هنوز چیزی در سری آ از دست نرفته است .همیشه این را
گفته ام.تا موقعی که بتوانیم موقعیت گلزنی ایجاد کنیم ،تیم
درست کار میکند .باید ب رای بازی پنجشنبه ،قدرت گلزنی را
بازیابی کنیم".

اینیستا :مسی منچسترسیتی
را عذاب خواهد داد

آندرس اينيستا در نشست خبري دیروز خود اذعان داشت که
ب رتري  1-2در زمين منچسترسيتي ،تضميني ب راي قطعي
بودن صعود بارسل ونا به يک چهارم ليگ قهرمانان نيست.
بارسل ونا بازی رفت را در ورزشگاه اتحاد به سود خود تمام
کرده و با خیال آسوده تری فردا از سیتی پذی رایی خواهد
کرد .با این حال اینیستا معتقد است که منچسترسیتی با
توجه به بازیکنان ارزشمندی که در اختیار دارد ،تیم بسیار
خط رناکی است.
بارسا پس از این بازی ،روز یکشنبه باید در مقابل رئال به
میدان برود .او در نشست خبری امروز خود در مورد هفته
حساسی که بارسا در پیش دارد گفت ":مسلما دیدار فردا
مقابل سیتی ب رای ما بسیار مهم است .پس از این بازی نیز
بازی حساس مقابل رئال در پیش داریم که حریف مستقیم
ما در اللیگاست .با این حال فعال فقط به بازی مقابل
منچسترسیتی فکر می کنیم؛ چ را که بسیار مهم است که
روی این بازی متمرکز باشیم.
در بازی رفت نتیجه خ وبی کسب کرده ایم اما در لیگ
قهرمانان نمی توان روی هیچ نتیجه ای حساب کرد .نباید
سیتی را دست کم بگیریم .آنها با داشتن بازیکنانی بزرگ،
حریفی بسیار خط رناک هستند .این تیم بازیکنانی دارد
که در یک لحظه می توانند ورق بازی را به سود خودشان
برگردانند .ما هم بازیکنان بزرگی داریم .شک ندارم که مسی
و دیگر مهاجمانمان می توانند مشکالت زیادی ب رای سیتی
درست کنند .فردا شب ب رای قطعی کردن صعودمان،باید 200
درصد آماده باشیم".

گرت بیل ،تاثیرگذارتر از
رونالدو و مسی

يک بررسي آماري از گل هايي که گرت بيل ،رونالدو و مسي
در اين فصل به ثمر رسانده اند ،نشان مي دهد که تا بدينجاي
فصل ،فوق ستاره ولزي ،موث رتر از دو فوق ستاره پ رتغالي و
آرژانتيني بوده است.
با دو گلی که بیل در مقابل لوانته به ثمر رساند ،تعداد
گلهایش ب رای رئال در اللیگا را به عدد  12رسید .او با این
 12گل 6 ،امتیاز به خزانه رئال واریز کرده؛ در حالیکه  30گل
رونالدو و  32گل مسی ،به ت رتیب  5و  4امتیاز به حساب
رئال و بارسا اضافه کرده اند.
دو گل گرت بیل به لوانته  2امتیاز ،تک گل او در ب رتری
 1-2رئال در زمین کوردوبا 2 ،امتیاز و تک گل او در زمین
ماالگا در ب رتری  1-2رئال 2 ،امتیاز به جمع امتیازات رئال
اضافه کرده است .در صورتیکه گرت بیل در این سه بازی
گلزنی نمی کرد ،اکنون رئال 6 ،امتیاز کمتر از امتیازات
فعلی خود داشت.
کریستیانو رونالدو با زدن  4گل در ب رتری  1-5رئال بر الچه،
 2امتیاز ،با هت تریک مقابل سلتاویگو 2 ،امتیاز و با زدن
یک گل به ویارئال 1 ،امتیاز به حساب امتیازات رئال اضافه
کرده است .اگر  8گل رونالدو در این سه بازی زده نمی شد،
رئال  5امتیاز کمتر از امتیازات فعلی خود داشت.
مسی نیز با زدن دو گل به ویارئال در ب رتری  2-3بارسا و
ایبار در ب رتری  0-2بارسا 4 ،امتیاز به حساب امتیازات
بارسل ونا افزوده است .بدون این  4گل ،بارسا  4امتیاز کمتر
از امتیازات فعلی خود داشت .جالب اینجاست که کریم
بنزما نیز که تا بدینجا  13گل ب رای رئال زده است ،اثر گذاری
مشابه مسی را داشته است .گلهای او نیز  4امتیاز به رئال
کمک کرده است.

سیلوا:
باید مسی را متوقف کنیم
داويد سيل وا ،هافبک منچسترسيتي عنوان کرد
که تيمش ب راي صعود به مرحله بعد و شکست
دادن بارسا بايد لي ونل مسي را متوقف کند.
آبی ها در حالی پا به دیدار برگشت خ واهند
گذاشت که در دیدار رفت و در ورزشگاه
اتحاد 1-2،شکست خورده اند و سیل وا معتقد
است اگر تیمش میخ واهد به دور بعد صعود
کند ،باید مسی را متوقف کند.
او گفت ":من یکی از آنها هستم که بهت رین
راه ب رای توقف مسی ،متوقف کردن دیگر هم
تیمی هایش مثل آندرس اینیستا و ژاوی است.
میتوان با سخت تالش کردن مسی را متوقف

کرد ولی مسی میتواند به تنهایی س رنوشت
بازی را مشخص کند.اگر مطمئن شوید که او
کمتر حمایت میشود ،ش رایطتان بهتر است .او
بهت رین است و بهت رین بازیکنان را در کنارش
میبیند ولی بدون او ،بارسا کاری نمیتواند انجام
دهد .اگر مثل نیمه دوم دیدار رفت بازی کنیم
و اشتباهات مسخره انجام ندهیم و کمی خوش
شانس باشیم ،میتوانیم بارسا را حذف کنیم.
مسلما با استفاده از امتیاز خانگی ،آنها شانس
بیشتری ب رای صعود دارند ولی هنوز یک بازی
پیش روست و تمام تالشمان را ب رای صعود
خ واهیم کرد".



پیگرینی:
خرید استرلینگ 139میلیون یورو هزینه دارد
مان وئل پيگ ريني ،سرم ربي منچسترسيتي
عنوان کرد که خ ريد رحيم است رلينگ ب راي
تيمش حدود  139ميليون يورو هزينه خ واهد
داشت.
کمبود بازیکنان انگلیسی در ترکیب
منچسترسیتی ،این تیم را با انتقادات زیادی
مواجه کرده است .در حال حاضر جیمز میلنر
تنها انگلیسی سیتی است که در بازیهای این
تیم به میدان میرود .یکی از اهداف سیتی در
نقل و انتقاالت ،است رلینگ بوده که به تازگی
به عنوان بهت رین بازیکن جوان جهان انتخاب
شد .با این حال ،سرم ربی شیلیایی عنوان کرد
که خ رید است رلینگ 139 ،میلیون یورو ب رای
سیتی هزینه خواهد داشت.
او گفت ":حضور بازیکنان انگلیسی مهم
است ولی میتوان آنها را خ رید؟ شما درباره
خ رید بازیکنانی صحبت میکنید که باشگاهها

حاضر به فروش انها نیستند .مثال ب رای خ رید
لوک شاو ،باید  49میلیون یورو هزینه کرد.
نمیدانم وقتی کوالروف و کلیشی در تیم ما
هستند ،چنین هزینه هایی منطقی است یا نه.
آیا است رلینگ را به خاطر دارید؟ شاید اگر با
 139میلیون یورو به لیورپول بروید بتوان او
را خ رید .اگر بازیکن انگلیسی در پست دیوید
سیلوا بخواهم ،چه کسی را میتوانم بخرم؟
شاید وین رونی ولی دیگر چه کسی؟"
سرم ربی سیتی سپس در تمجید از میلنر
گفت ":پیدا کردن بازیکنی کامل تر از جیمز
میلنر خیلی کار سختی خواهد بود .شاید
خیلی از بازیکنان از لحاظ تکنیکی از او بهتر
باشند ،س ریع تر باشند یا با توپ بهتر کار
کنند ولی یک بازیکن به من نشان دهید که
تمام توانایی های میلنر را به خ وبی او داشته
باشد".



ادوکات سرمربی ساندرلند شد

سایت باشگاه ساندرلند اعالم کرد که دیک
ادوکات جای گوستاوو پویت را در کادر
فنی این تیم گرفته و تا پایان فصل هدایت
«گ ربههای سیاه» را بر عهده خ واهد داشت.
ادوکات هلندی که سابقه م ربیگری در تیمهای
ملی هلند ،ص ربستان ،روسیه و کره جنوبی را
دارد در حالی هدایت ساندرلند را برعهده میگیرد
که این تیم در  29هفته سپری شدن از لیگ
ب رتر انگلیس تنها  4پیروزی کسب کرده و در
رده هفدهم جدول (یک امتیاز باالتر از منطقه
سقوط جدول) ق رار دارد.
نتایج ضعیف ساندرلند سبب شد که
مسئ والن باشگاه روز گذشته پویت را از سمت
سرم ربیگری تیم برکنار کنند تا بلکه با وارد
کردن شوکی دیر هنگام به تیم آن را از سقوط
به دسته اول ف وتبال انگلیس نجات دهند.

الیس شورت ،رئیس باشگاه ساندرلند در
خصوص انتصاب ادوکات به عنوان سرم ربی این
تیم گفت :دیک کارنامه کاری فوقالعاده ای دارد
و تج ربه ف راوانش میتواند کمکهای ف راوانی به ما
بکند .ما االن فقط یک هدف دارم و آن فاصله
گرفتن از منطقه سقوط است .همه اعضای تیم
از این موضوع مطلع هستند.
ادوکات در ساندرلند در کنار زلیکو پتروویچ
به عنوان دستیار اول و آدریان توکر ،م ربی
دروازهبان تیم زیر  20سال انگلیس مسئ ولیت
هدایت گ ربههای سیاه را بر عهده خ واهد گرفت.
او درباره مسئ ولیت جدید خود اظهار داشت:
ساندرلند باشگاه بزرگی است و من بیصب رانه
منتظر آغاز شغل جدید خود هستم .ما اکنون
باید روی بازی شنبه تمرکز کنیم .من ب رای
ف رارسیدن این بازی بی ق رار هستم.



پتی :آنری برای جایگزین آرسن ونگر شدن
خیلی کم تجربه است

امان وئل پتی گفت :تیری آنری ب رای جایگزین
آرسن ونگر شدن خیلی کم تج ربه است.
گرچه در فصل قبل تیم ونگر به انتظار 9
ساله ب رای باال به دست آوردن جام قهرمانی
حذفی جزیره پایان داد ،اص رارهای ف راوانی ب رای
جایگزین کردن آنری به جای ونگر وجود دارد.
اخی را تیری آنری ب رت رین گلزن تمام دوران

آرسنال گفت که فرصت جایگزین شدن
ب رای آرسن ونگر را از دست نمی دهد ،اما
حاال امان وئل پتی هافبک سابق آرسنال این
انتخاب را اشتباه بزرگی می داند.
تیم آرسنال افتخارات ف راوانی را با ونگر به
دست آورد از جمله قهرمانی بدون شکست
در لیگ ب رتر که در فصل  04-2003رخ داد.



چلسی به دنبال فروش فیلیپه لوئیز

چلسي قصد دارد فيليپه ل وئيس ،مدافع برزيلي
خود را به فروش برساند.
فیلیپه که در تابستان گذشته از اتلتیکومادرید
به چلسی پیوست ،نتوانسته نظر مثبت
سرم ربی خود را جلب کند و مورینیو ،به ندرت
به او بازی داده است .رقم پرداختی چلسی ب رای
او  16میلیون پوند بوده و حاال روزنامه دیلی

تلگ راف گزارش داد که آبی های لندنی ،خ واهان
فروش دوباره او به اتلتیکومادرید هستند .
فیلیپه ل وئیس با گذراندن فصلی فوقالعاده در
اتلتیکو ،در تابستان به چلسی پیوست ولی تا
به اینجای فصل ،نیمکت نشین آسپیلیکوئتا
بوده است .با این روند ،او احتماال جایگاه خود
در تیم ملی را نیز از دست خ واهد داد.
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1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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 54درصد داوطلبان کانکور
جذب شده اند

اطالعات روز :مسئوالن وزارت تحصیالت
عالی دیروز در یک نشست خبری در کابل
نتایج امتحان کانکور سال  1393را اعالم
کردند .عثمان بابری سرپرست این وزارت گفت؛
 219145شامل امتحان سال  1393شدند و
از این میان 54737 ،نفر به تحصیالت عالی
و  36750تن به تحصیالعات نمیه عالی راه
یافتهاند.
او افزود که  27422تن واجد شرایط دیگر [با
تخفیف] به تحصیالت عالی خصوصی معرفی
شدهاند .با این حال ،بر اساس این آمار وزارت
تحصیالت عالی 100236 ،دانشآموز در امتحان
کانکور امسال ناکام ماندهاند .بابری گفت،
 7985دانشآموز دیگر به دلیل تخلف در جریان
امتحان کانکور از این روند حذف شدهاند.
او افزود ،در امتحان کانکور امسال حدود 54
فیصد امتحان دهندگان به تحصیالت عالی،
نیمه عالی و موسسات تحصیالت عالی
خصوصی ،معرفی شدهاند .به گفتهی بابری،
 30فیصد از مجموع اشتراک کنندگان امتحان
کانکور امسال ،دختران بودهاند .ناکام ماندن
بیش صد هزار دانش آموز در امتحان کانکور،
دیروز انتقادهای را در رسانههای اجتماعی به
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

دنبال داشت.
در روزهای آینده انتقادها در مورد ناکام ماندن
این شمار دانش آموزان ،افزایش خواهد یافت.
زیرا؛ در سالهای گذشته اعضای شورای ملی
گفته بودند ،برای حل این مشکل ،وزارت
تحصیالت باید ظرفیتهایش را افزایش دهد .در
امتحان سال گذشته حدود  118هزار دانشآموز
ناکام مانده بودند.
در امتحان کانکور امسال ،محمدقاسم با کسب
 354.34نمره اول عمومی شده است .سرپرست
وزارت تحصیالت عالی دیروز گفت؛ معیار
کامیابی در امتحان کانکور امسال  177.17بوده
است .او در ادامه اضافه کرد ،برای رسیدگی به
عرایض دانشجویان امسال ،چندین مرکز در
دانشگاههای دولتی کابل و والیتها ایجا شده
است.
سرپرست وزارت تحصیالت عالی گفت ،هیأت
ریاست امتحانات کانکور در این مرکزها تا 15
حمل سال  1394آماده خدمت است و بعد از
تکمیل موعد ،هیچگونه شکایتی پذیرفته
نمیشود .گفتنی است که بر اساس فیصله
وزارت تحصیالت عالی ،تبدیلی رشتهها برای
دانش آموزان دختر و پسر ممنوع شده است.
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ریاست جمهوری:

از حضور داعش در کشور نگرانیم

اطالعات روز :ریاست جمهوری برای
نخستین بار با تأیید حضور گروه داعش
در کشور اعالم کرد ،فعالیت این گروه در
افغانستان نگران کننده است .پیش از این
سازمان ملل و روسیه نیز از حضور داعش در
کشور ابراز نگرانی کرده بودند و گفته اند که
شورای امنیت ملل متحد ،برای جلوگیری
فعالیت این گروه در افغانستان اقدام کنند.
این اظهارات پس از افزایش فعالیت گروه
داعش در کشور و کشته شدن دو فرمانده
این گروه در والیت هلمند ،مطرح میشود.
بر اساس گزارشها ،در حال حاضر افراد
گروه داعش در شماری از والیتهای کشور
از جمله ،غزنی ،هلمند ،قندوز ،سرپل ،فراه
و زابل رسم ًا فعالیت شان را آغاز کرده اند.
مقامهای حکومتی پیش از این حضور داعش
در کشور را به طور رسمی تأیید یا رد نکرده
بودند ،اما اجمل عابدی سخنگوی ریاست
جمهوری دیروز از حضور این گروه ابراز
نگرانی کرد و گفت؛ برای سرکوب داعش
برنامه ای روی دست است .او افزود ،نوعیت
جنگ در افغانستان تغییر کرده و تروریسم
حاال تبدیل به یک سیستم شده است.
همچنان نيکوالس هيسم ،نماینده ویژه

سازمان ملل در افغانستان دو روز پیش
گفت ،بر اساس ارزیابی ما ،ظهور داعش
در افغانستان نگران کننده است ،اما اهمیت
داعش در این کشور مربوط به تواناییهای
ذاتی آن نیست ،بلکه به ظرفیت این گروه
برای گردآوری گروههای انفرادی شورشی
زیر یک چتر است؛ که نگرانی بیشتری را
ایجاد می کند.
والديمير سفرونکوف ،معاون نماينده روسيه
در ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت
سازمان ملل گفت؛ کشورش از فعاليتهاى
رو به افزايش افراد مسلح داعش در
افغانستان نگران است .او افزود ،بر اساس

گزارشها ،داعش يک سلسله تحرکات را
در بخشهاى شمالى افغانستان در سرحد با
کشورهاى دوست و متحد روسیه آغاز کرده
است.
دولت اسالمی یا داعش در عراق و سوریه
ظهور کرد و این گروه ،در قتل عام در
جهان کمسابقه خوانده شده است .داعش
فتح افغانستان و ایران را در سالهای آینده
از برنامههای اساسی خود خوانده است .در
همین حال ،شماری از رهبران جهادی در
کشور گفته اند؛ آنان در همکاری با دولت
و مردم در مقابل این گروه ،ایستادگی
میکنند.

