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صفحه 4

تصویر فساد اداری در افغانستان؛ 
فساد اداری حیات سیاسی افغانستان را تهدید می کند

عبداهلل عبداهلل، رییس اجراییه ی حکومت وحدت ملی، در نشست روز دوشنبه ی 
شورای وزیران، با انتقاد صریح از مداخالت پاکستان و حمایت آن ها از تروریزم، 
و گفت  کرده  عنوان  بزرگ  تهدیدی  را  درون حکومت  در  پاکستان  جاسوسان 

که پاک سازی جاسوسان از درون دولت، از اولویت های کاری حکومت است.
عبداهلل عبداهلل، اولین مقام بلند پایه دولتی است که از جاسوساِن درون نظام سخن 
و رییس  پیشین  از رییس جمهور  این، عبدالرب رسول سیاف،  از  پیش  می گوید. 
و  کنند  مبارزه  نظام  درون  جاسوسان  با  که  بود  خواسته  ملی،  وحدت  حکومت 
حکومت را از وجود جاسوسان بیگانه و طالبان، پاک سازی کنند. اما هیچ یک از 
مقامات حکومت، درمورد این که چه کسانی در درون این نظام جاسوس هستند و 

چه گونه و برای چه کسانی جاسوسی می کنند، حرفی نزده است...

پس از حدود ده ماه تالش، رییس جمهور غنی اذعان کرد که تالش هایش در زمینه صلح 
به نتیجه مطلوب نرسیده است. رییس جمهور غنی در آخرین کنفرانس خبری خود گفت، 

پاکستان هنوز هم محل آموزش انتحاری و ساخت بمب است.
او گفت در ده ماه گذشته صادقانه تالش کرده تا بتواند از طریق کشانیدن طالبان به میز 
مذاکره، گفت وگوهای نفس گیر چند سال گذشته را به فرجامی برساند...    صفحه3

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که به طور مشهودی عصبانی بود، با تغییر ناگهانی 
شورشیان  به  دادن  پناه  که  آن چه  بخاطر  پاکستان،  با  نزدیکی  زمینه  در  رویکردش 
اسالم گرایی خوانده می شود که حمالت مرگ بار فرامرزی انجام می دهند، روز دو شنبه 

بر پاکستان تاخت.
غنی، که در کاخ ریاست جمهوری با خبرنگاران سخن می گفت...    صفحه4

صفحه 2

رسمقاله

خربها

صفحه 2

صفحه 2

از ذهن پریشانت 
دیوانه شوم یا نه؟

رییس جمهوِر عصبانی پاکستان 
را پایگاه عامالن حمالت مرگبار طالبان خواند

واکنش نرم پاکستان 
به اظهارت غنی و عبداهلل

بیست کارمند دیگر وزارت شهرسازی 
به فساد مالی متهم شدند

پاک سازی جاسوسان 
از ادارات دولتی آغاز می شود؟  

صفحه 5 



اطالعات روز: پس از اظهارات و انتقادهای شدید روز دوشنبه، 
19 اسد، رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی از سیاست و عمل کرد پاکستان در قبال 
افغانستان، پاکستان با واکنش نرم و محتاطانه گفته حکومت این 
را دشمن  تروریزم  و  افغانستان  برادر  و  را دوست  کشور خود 

مشرتک هر دو کشور می داند.
وزارت خارجه ی پاکستان پس از اظهارات رییس جمهور غنی 
با نرش خربنامه ای گفته است که آن کشور با از دست دادن بیش 
از ۶۰ هزار نفر، خود قربانی بزرگ دهشت افگنی بوده و درد و 

رنج مردم و حکومت افغانستان را درک می کند.
در این خربنامه بدون هیچ اظهار نظر رصیحی در مورد سخنان 
»پاکستان و  رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله گفته شده: 
مشرتک  روابط  و  هستند  برادر  و  دوست  کشور  دو  افغانستان 
با  انجام شده  تعهدات  به حفظ روابط و  پاکستان  باهم دارند، 

این کشور متعهد است.«
این در حالی ست که روز دوشنبه، 19 اسد، رییس جمهور غنی 

در نشست خربی با حضور وزیران و مقام های امنیتی و دفاعی 
و  انتحاری  تربیت  النه های  هنوز  تا  که  گفت  کابل  در  کشور 
کارخانه های ساخت بم هایی که مردم بی گناه ما را به خاک و 
خون می کشند مثل گذشته در آن کشور )پاکستان( فعال است.

سایر  و  کابل  اخیر  حمالت  که  گروهی  گفت  غنی  آقای 
والیت ها را سازمان می دهند در خاک پاکستان و در شهرهای 

بزرگ آن دفاتر و مراکز آموزشی دارند.
او افزود ما به صلح امید داشتیم اما از قلم رو پاکستان بر خالف 
از  واضح  دشمنی  حقیقت  در  این  و  می شود  اعالم  جنگ  ما 

یک ملت و کشور همسایه است.
نیز در نشست دو شنبه شورای  در همین حال عبدلله عبدالله 
با  مبارزه  امر  در  پاکستان  هم کاری  عدم  از  انتقاد  با  وزیران 
تروریزم و روند گفت وگوهای صلح افغانستان و طالبان گفت 
برنداشته  راستا  این  در  صادقانه  گام  یک  تاهنوز  پاکستان  که 
تروریستان  که  خواند  مکانی  را  پاکستان  نیز  عبدالله  است. 

جنایت کار در افغانستان در این کشور تجهیز می شوند.

افغانستان  دولت  که  کرد  تأکید  اجرایی  رییس  همین حال  در 
باید سیاست های خود را در قبال پاکستان و روند صلح مورد 

بازنگری قرار دهد.
و  عمل  در  را  خود  نیک  نیت  افغانستان  که  می گوید  عبدالله 
باید  اما  است؛  داده  نشان  صلح  به  رسیدن  راستاری  در  گفتار 
و  طالبان  طرف  از  ما  نیک  نیت  کجا  در  که  شود  بازنگری 

حامیت کنندگان آن ها نشانه ی ضعف ما تلقی شده است.
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی این اظهارات و انتقادها را 
پس از آن بر پاکستان وارد کردند که در هفته های جاری چهار 
و  را گرفت  نفر   ۶۰ کابل دست کم جان  در  انتحاری  رویداد 

بیش از 4۰۰ نفر را زخمی کرد.
افغانستان  با  پاکستان  هم کاری  عدم  از  بارها  نیز  این  از  پیش 
در روند صلح و مبارزه با تروریزم انقادهای از سوی مقام های 
دولتی شده بود؛ اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این 
نخستین انتقاد شدید رهربان حکومتی است که علیه سیاست ها 

و عمل کرد پاکستان صورت می گیرد.

اطالعات روز: مسئوالن دادستانی کل می گویند که برعالوه 
شش کارمند بلند پایه وزارت شهرسازى که چندی پیش به 
اتهام فساد گسرتده ی ماىل بازداشت شده بودند، اکنون ٢٠ 
کارمند ديگر اين وزارت نيز به ارتباط دست داشنت در فساد 

مالی، تحت تحقيق قرار گرفته اند.
 بصیر عزیزی، سخن گوی دادستانی کل، دیروز )سه شنبه، 
2۰ اسد( در  نشست خربی در کابل گفت که اخرياً بيش از 
بیست تن از کارمندان رده هاى مختلف وزارت شهرسازى 
روند  و  شده  شناسايى  بودند،  دخيل  ادارى  فساد  در  که 

تحقيق از آن ها ادامه دارد.
آقای عزیزی افزود که تحقيقات ابتدايى نشان می دهد که 
و  شهرک ها  ویزه ی  آپارمتآن ها،  فروش  در  کارمندان  این 

اختالس ميليون ها دالر پول از بودجه ملی دست دارند.
به گفته ی عزیزی، تاکنون مقدار پول اختالس شده از سوی 
این افراد مشخص نیست و تا یک هفته ی دیگر پرونده های 

این افراد به دادگاه مربوطه تحویل می گردد.

از سوی هم دادستانی کل اعالم کرده که پرونده ۶ کارمند 
ارشد وزارت شهرسازی را که به دلیل اتهام به فساد ممنوع 
برای  پرونده  این  به زودی  و  تکمیل  بودند،  شده  الخروج 

محاکمه این افراد به دادگاه سپرده می شود.
نفر  شش  این  باره  در  تحقیق  که  کرد  اعالم  عزیزی  بصیر 
با  مبارزه  دادستانی  به  پرونده  و  تکمیل  دادستانی  توسط 

فساد اداری سپرده شده تا به دادگاه راجع شود.
رییس جمهور غنی به تاریخ 8 جوزای امسال وظیفه ی شش 
مقام وزارت شهرسازی را به دلیل دست داشنت در فساد به 
حالت تعلیق درآورد و آن هار را ممنوع الخروج اعالم کرد. 
احمد شاه همت، رییس شهرسازی مرکز، محمد امین امین، 
رییس امالک و اسکان، احمد نواز بختیاری، رییس تصدی 
خانه سازی، گل رحیم زیارمل، رییس پالن، سید امان الله، 
سادات مسئول مالی دفرت انسجام آپارمتآن ها و محمد امین 
قانع، مسئول دفرت انسجام آپارمتآن ها شش کارمندی هستند 

که به اتهام فساد مالی ممنوع الخروج اعالم بود.

دریافت  به  تن  شش  این  که  بود  گفته  جمهوری  ریاست 
آپارمتآن های  ساخت و ساز  پروژه های  در  فساد  و  رشوه 

وزارت شهرسازی متهم شده است.
برای  خود  مقام ها  این  از  نفر  سه  که  گفت  عزیزی  آقای 
از  فرار  قصد  دیگر  نفر  سه  و  شدند  حارض  تحقیق  انجام 
افغانستان را داشتند که در والیت بدخشان  بازداشت شدند.
فساد اداری یکی از چالش های اصلی در افغانستان است. 
صورت  جهانی  سازمان ها  سوی  از  که  بندی های  رتبه   در 
گرفته، افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان است.
مطالعات  »انیستیتوت  سوی  از  که  تحقیق  یک  تازگی  به 
که  می دهد  نشان  گرفته  صورت  افغانستان«  اسرتاتژیک 
است.  افغانستان  حارض  حال  مسئله  بزرگ ترین  ناامنی 
بیکاری و فساد اداری به ترتیب در رتبه ی دوم و سوم قرار 
و  تعلیم  بد  وضعیت  انکشاف،  نبود  فقر،  هم چنین  دارند. 
تربیه، تولید و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، نبود 

خدمات بهداشتی، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

اطالعات روز: رییس عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه 
علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، مربوط به مرکز عدلی 
ماه گذشته هشت  و قضایی کشور، می گوید که در چهار 
محاکمه  و  بازداشت  مخدر  مواد  قاچاق  جرم  به  خانم 

شده اند.
اختصاصی  دادستانی  این  رییس  خیل،  حسین  یارمحمد 
این  در  که  گفت  کابل  در  خربی  نشست  در  گذشته  روز 
روی  مخدر  مواد  قاچاق  به  نیز  خانم ها  از  تعدادی  اواخر 
خود  برای  را  واسکت ها  نوع  آن ها  از  شامری  و  آورده 

ساخته و به تن می کنند تا شاید بازرسی نشوند.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  »پولیس  افزود:  خیل  حسین  آقای 
مبادرت  مخدر  مواد  قاچاق  به  که  را  خامنی  هشت 
محاکمه  آنان  و  کرده اند  بازداشت  بالفعل  ورزیده اند، 

شده اند.«
حسین خیل گفت هر کدام این خانم ها مقدار بیش از ده 

کیلوم گرام تریاک را می خواستند انتقال دهند. 

به گفته ی او هر کدام این خانم ها به بیش از ده سال زندان 
محکوم شده اند.

جرم  به  خانم  چند  کشور  در  که  است  باری  نخستین  این 
احتامل  می شوند.  محاکمه  و  بازداشت  مخدر  مواد  انتقال 
می رود که که قاچاق بران از خانم ها به عنوان وسیله انتقال 
مواد مخدر استفاده کنند؛ زیرا خانم ها در مسیر شاه راه های 
کشور اکرثاً از سوی پولیس کم تر بازرسی می شوند و یا هم 

هیچ بازرسی منی شوند.
از سویی هم، مرکز عدىل و قضایى اعالم کرد که حدود 4۰ 
تن مواد مخدر در چهار ماه نخست سال جاری خورشیدی 
کشف و ضبت شده است. هم چنان چند صد نفر از جمله 
شامری زیادی از نیروهای امنیتی در ارتباط به قاچاق مواد 

مخدر بازداشت شده اند.
رسطان  ماه  پایان  تا  حمل  ابتدای  از  که  گفت  حسین خیل 
تُن  نیم  از  اضافه  هیرویین،  تُن  سه  از  بیش  جاری،  سال 
چرس،  تُن   ٢١ حدود  تریاک،  تُن   ١١ حدود  مورفین، 

)مورد  مایع  و  جامد  کیمیاوی  مواد  تُن  چهار  نزدیک 
لیرت  هزار  پنج  و  پیرشفته(  مخدر  مواد  تولید  در  استفاده 

مرشوبات الکولی کشف و ضبط گردیده است.
سالح  میل   ٢٠4 این،  بر  افزون  خیل،  حسین  گفته ی  به 
سیت   ١٨۵ مختلف النوع،  نقلیه  وسایط  عراده   ٧٣ سبک، 
هزار  افغانی، ۳2۷  هزار  و ۵۰۰  میلیون   1۶ تيليفون هم راه، 
تومان  میلیون  پنج  پاکستانی،  روپیه  میلیون  هشت  دالر، 
ایرانی و ٨٧٠٠ روپیه هندی نیز از افراد متهم به دست آمده 
است. او افزود که در میان افراد متهم، ٣٢ تن از موظفین 

امنیتی، هشت زن و دو شهروند ایران نیز شامل می باشند.
جرایم  علیه  مبارزه  اختصاصی  دادستانی  عمومی  رییس 
مسکرات و مواد مخدر در بخشی از سخنان اش بیان کرد 
دو  از  بیشرت  قاچاق  در  که  افرادی  برای  قانون،  مطابق  که 
 ۵۰ از  بیشرت  تریاک،  کیلو   1۰ از  اضافه تر  هیروئین،  کیلو 
شوند،  متهم  الکولی  مرشوبات  لیرت   ۵۰ و  چرس  کیلو 
اضافه تر از 1۰ سال حبس از محاکم درخواست می شود. 

جنوب  در  غزنی  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
این  جاغوری  ولسوالی  باشنده  چهار  که  می گویند  کشور 
گروگان  به  طالبان  گروه  سوی  از  پیش  چندی  که  والیت 
گرفته شده بودند، از سوی این گروه کشته شده و اجساد 
در  غزنی  گوسفندی  منطقه ی  در  گذشته  روز  صبح  آن ها 

کنار جاده یافت شده است.
و  انجنیر  شان  یکی  که  افراد  این  می گویند،  مقام ها  این 
سه نفر دیگر شان افراد عادی بودند، از سوی افراد گروه 

طالبان به شکل وحشت ناک به قتل رسیده اند.
از  افراد  این  که  گفته  جاغوری  ولسوال  رشیف،  ظفر 
والیت  این  مرکز  غزنی،  شهر  عازم  جاغوری  ولسوالی 
بودند که در منطقه قیاغ ولسوالی جغتو غزنی توسط افراد 

مسلح از موتر پایین آورده و گروگان گرفته شده بودند.
شفاخانه   به  افراد  این  اجساد  که  افزوده  رشیف  آقای 
خانوداه های  به  تا  می شود  نگهداری  غزنی  شهر  مرکزی 

آن ها تحویل داده شود.
غزنی  والیت  غیرنظامی  شفاخانه  رییس  همت،  بازمحمد 
توسط  نفر  چهار  اجساد  دیروز  صبح  که  کرده  تایید  نیز 

نیروهای امنیتی به این شفاخانه انتقال داده شده اند.
این  که  گفته  غزنی  والیت  معاون  احمدی،  محمدعلی 
افراد بعد از این که گروگان گرفته شده بودند، توسط افراد 
مسلح به منطقه نوروزی و لرمه، در نزدیکی ولسوالی ُمقر 
و جاغوری، منتقل شده اند و تالش ها برای رهایی آنان با 
افراد  این  اجساد  که  داشت  ادامه  محلی  بزرگان  وساطت 

یافت شد.
والیت غزنی یک از ولسوالی های شدیداً ناامن در جنوب 
رویدادهایی  چنین  شاهد  ازگاهی  هر  که  است  کشور 
جاغوری،  چون؛  غزنی  ولسوالی  سه  از  به جز  است.  بوده 
مالستان و ناهور که در آن طالبان حضور ندارند، در بقیه 

ولسوالی ها گروه طالب نفوذ شدید دارند.
که  غزنی  مرکز  به  ولسوالی  سه  این  منتهی  جاده های  اما 
می باشد.  ناامن  شدیداً  می گذرد،  نشین  پشتون  مناطق  از 
از  باید  ولسوالی  سه  این  از  آمد  و  رفت  برای  مسافران 
عبور  می باشند  طالبان  گروه  کنرتل  در  که  ناامنی  مناطق 

کنند.
یک مسیر نسبتاً امن و اما طوالنی که از ولسوالی خوگیانی 

غزنی  مرکز  به  را  ولسوالی  سه  این  نیز  می گذرد،  ناهور   –
از این مسیر  وصل می کند. گفته می شود که این مسافران 
در حال حرکت بودند که گروه تروریستی طالبان آن ها را 

به گروگان برده و بعد به قتل می رسانند. 
به  تن  چهار  ربایندگان  جوزا   18 تاریخ  به  این  از  پیش 
این  باشندگان  از  و یک کودک  مرد  دو زن، یک  شمول 
ولسوالی را در منطقه ی رسنه ولسوالی گیالن غزنی ربودند 
آن ها،  آزادی  برای  محلی  بزرگان  تالش  ماه ها  از  بعد  که 

تاکنون از رسنوشت آن ها معلومات در دست نیست.
یک روز بعد نیز افراد مسلح ناشناس چهار باشنده ی دیگر 
این ولسوالی را در ولسوالی قره باغ این والیت ربودند. از 
این دو رویداد بیشرت از دو ماه می گذرد؛ اما با تالش های 
نیست  معلوم  تاکنون  آن ها،  رهایی  برای  محلی  باشندگان 
که آن ها در چه وضعیت قرار دارند، زنده اند یا مانند این 

چهار نفر کشته شده اند.
گذشته  سال  یک  در  غزنی،  محلی  مقام های  گفته ی  به 
دست کم 1۳ نفر در در این مسیرها از سوی افراد مسلح 

کشته شده اند.

واکنش نرم پاکستان به اظهارت غنی و عبداهلل2

بیست کارمند دیگر وزارت شهرسازی به فساد مالی متهم شدند

از چهار ماه بدین سو هشت خانم به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند

طالبان چهار گروگان را در والیت غزنی تیرباران کردند 

پاک سازی جاسوسان 
از ادارات دولتی آغاز می شود؟  

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه ی حکومت وحدت ملی، در نشست روز 

دوشنبه ی شورای وزیران، با انتقاد رصیح از مداخالت پاکستان و حامیت 

تهدیدی  را  حکومت  درون  در  پاکستان  جاسوسان  تروریزم،  از  آن ها 

از  بزرگ عنوان کرده و گفت که پاک سازی جاسوسان از درون دولت، 

اولویت های کاری حکومت است.

جاسوساِن  از  که  است  دولتی  پایه  بلند  مقام  اولین  عبدالله،  عبدالله 

از  سیاف،  رسول  عبدالرب  این،  از  پیش  می گوید.  سخن  نظام  درون 

با  بود که  و رییس حکومت وحدت ملی، خواسته  پیشین  رییس جمهور 

جاسوسان درون نظام مبارزه کنند و حکومت را از وجود جاسوسان بیگانه و 

طالبان، پاک سازی کنند. اما هیچ یک از مقامات حکومت، درمورد این که 

چه  برای  و  چه گونه  و  هستند  جاسوس  نظام  این  درون  در  کسانی  چه 

کسانی جاسوسی می کنند، حرفی نزده است.

از  خارجی  استخباراتی  نهادهای  و  افغانستان  دشمنان  برای  جاسوسی 

درون نظام افغانستان، قصه ای کهنه و ماجرایی رسپوشیده است. وکالی 

مجلس، رسانه ها و کارشناسان، بارها از حضور گسرتده ای جاسوسان و 

امنیتی سخن گفته اند.  و  نهادهای دولتی  نفوذی های دشمن در درون 

حتا شامری از مقامات بلندپایه ی دولتی، مقامات دیگری را به حامیت از 

تروریزم متهم کردند و گفتند که انتحاری ها و وسایل انتحاری، در بعضی 

مناطق، با حامیت مقامات بلندپایه ی دولتی، انتقال داده شده اند.

مقام  هیچ  و  نشدند  پیگیری  هرگز  تکان دهنده،  و  کهنه  قصه های  این 

دولتی به این اتهام گرفتار و مجازات نشد. عمل کرد دولت در تعقیب و 

گرفتاری این افراد )جاسوسان(، بسیار کم تر از حرف ها و ادعاهایی بوده 

بارها آن را مطرح کرده اند.  است که مقامات دولتی و رهربان سیاسی، 

گفنت از جاسوس و پیدانکردن او، از چند جنبه قابل تأمل و مسئله دار 

است:

یکم: از بزرگ ترین چالش ها این بوده است که در افغانستان، بسیاری از 

رهربان سیاسی و کسانی که اکنون در قدرت هستند، اعضایی از احزاب و 

جریان هایی سیاسی بوده اند که عمال از جانب دولت های خارجی حامیت 

شده اند. کسانی که مجاهد بودند و آنان که مقاومت کردند و حتا کسانی 

که در دولت طالبان و پس از آن کار کرده   اند، بقایایی از جریاناتی سیاسی 

هستند که بسیاری از آن ها، متهم به هم کاری با شامری از کشورهای 

خارجی شده اند. در این رابطه، اسنادی وجود دارد که این احزاب و این 

هامن  از  سیاسی،  جریان  یا  حزب  آن  عضو  عنوان  به  روزگاری  افراد، 

حامیت استفاده کرده و در افغانستان، به نفع دولت های خارجی فعالیت 

کرده اند.

از مجرای قومیت صورت  یا  افغانستان، هم واره  در  دوم: سیاست ورزی 

بانفوذ  سیاست مدار  و  رهرب  هرآن چه  دین.  مجرای  از  یا  است  گرفته 

قدرت  به  دینی  شعارهای  با  یا  دارد،  وجود  افغانستان  در  تأثیرگذار  و 

و قومیت،  با محوریت دین  با قوم گرایی. سیاست ورزی  یا  رسیده است 

باعث ستیزه ها و دشمنی های فراوانی درمیان رهربان و سیاست مداران 

این  مدت  طوالنی  و  جدی  آسیب های  از  یکی  است.  شده  افغانستان 

جدال ها و اختالفات، بر سیاست و شیوه ی سیاست ورزی، این بوده است 

که افراد و جریان های سیاسی، یکدیگر را متهم به جاسوسی برای نهادها 

و کشورهای خارجی می منایند. کم تر رهربی را می توان یافت که متهم به 

جاسوسی برای یکی از کشورهای همسایه یا کشورهای قدرت مند جهان 

نباشد. با این وصف، شناسایی این که چه کسی جاسوس است، دشوار 

خواهد بود.

سوم: متام کسانی که در درون این نظام است و برای کشورهای خارجی یا 

شبکه های تروریستی جاسوسی می کند، افرادی بانفوذ و قدرت مند هستند. 

اگر دولت قادر به شناسایی این افراد باشد، مبارزه برای محاکمه و مجازات 

این افراد دشوار و زمان گیر خواهد بود. آن گونه که جنگ با طالبان، جنگ 

جاسوسان  با  مبارزه  است،  جهانی  استخباراتی  نهادهای  از  شامری  با 

نفوذی  با  اکنون،  انجام شود.  با چنین پیش فرضی  باید  نیز  نظام  درون 

که نهادهای خارجی در درون نهادهای دولتی دارند، مبارزه با جاسوسان 

از  جاسوسان،  این  از  بسیاری  نیست.  آسانی  و  سهل  کار  نظام،  درون 

حامیت های قدرت مندی در رده های باالی حکومت و نهادهای خارجی 

مستقر در افغانستان برخوردارند. حامیت گسرتده ی درون دولتی و مردمی 

از جاسوسان و حامیت های خارجی، از موانع کالن در راستای تصمیم 

جاسوس زدایی از درون نظام است.

چهارم: آن چه مردم تاکنون از مسئوالن حکومت وحدت ملی شنیده اند، 

سخن اولویت بندی است و حرف هایی بدون عمل. آن گونه که مسئوالن 

حکومت، وعده های کالن دیگری نیز به مردم سپردند و کاری از پیش 

نربدند، آن گونه که ده اولویت دیگر حکومت را عبدالله در آغاز این حکومت 

به زبان آورد و هرکدام یکی یکی فراموش شد، اکنون، اولویت »پاک سازی 

نظام از جاسوسان« نیز به نظر می آید که تنها یک حرف باشد و بعید است 

که مسئوالن حکومت وحدت ملی، بر رس عملی کردن آن، صادق و متعهد 

باشند. شعارزدگِی هر دو مقام حکومت وحدت ملی و وعده گرایی آن ها 

برای فریب افکار عمومی، مهم ترین چالش برای جاسوس زدایی از نظام 

و  به دوقطبی بودن حکومت  باتوجه  بعید است که  بر آن،  است. اضافه 

مقامات آن، دو طرف بر رس این که چه کسی جاسوس است و چه کسی 

نیست، به توافق برسند.

اما بااین وجود، پاک سازی نهادهای دولتی از جاسوسان نهادهای خارجی 

و کشورهای همسایه، و پاک سازی نهادهای دولتی از افراد نفوذی گروه 

برای  اساسی  پیش رشط های  از  یکی  تروریستی،  شبکه های  و  طالبان 

تأمین امنیت و مصونیت اطالعات و پالیسی های دولتی و امنیتی است. 

امیدواریم سخن مسئوالن حکومت وحدت ملی، تنها یک ادعا نبوده باشد 

و آن ها صادقانه در پی پاک سازی نظام از جاسوسان باشند.

چهارشنبه
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پس از حدود ده ماه تالش، رییس جمهور غنی اذعان 
مطلوب  نتیجه  به  صلح  زمینه  در  تالش هایش  که  کرد 
نرسیده است. رییس جمهور غنی در آخرین کنفرانس 
آموزش  محل  هم  هنوز  پاکستان  گفت،  خود  خبری 

انتحاری و ساخت بمب است.
او گفت در ده ماه گذشته صادقانه تالش کرده تا بتواند 
از طریق کشانیدن طالبان به میز مذاکره، گفت وگوهای 
اما  برساند  فرجامی  به  را  گذشته  سال  چند  نفس گیر 
و  انتحاری  تربیت  هنوز النه های  که:  مسلم شده  حاال 
فابریکه های ساخت بمب هایی که مردم بی گناه ما را به 
خاک و خون می کشد، مثل گذشته در آن کشور فعال 

است. 
اظهارات آقای غنی در قبال پاکستان چنان تند و صریح 
اعالم  را  آن  پاکستانی  روزنامه های  از  شماری  که  بود 
جنگ رییس جمهور غنی علیه پاکستان تلقی کرده اند.

از  پاکستان، بخشی  قبال  اخیر آقای غنی در  اظهارات 
افکار عمومی را قانع کرد و میزان نارضایتی مردم را که 
به دلیل حمالت اخیر به اوج خود رسیده بود، کاهش 
داد. اما در عین حال سواالت مهم و جدی را بی پاسخ 

گذاشت.
برابر  مهم ترین سوال بی پاسخ مردم، سکوت غنی در 

طالبان است. 
در متنی که در سایت رسمی و صفحه فیسبوک ارگ 
منتشر شده، فقط اشاره کوچکی به طالبان شده و در آن 
از آن عده از طالبانی که نمی خواهند در ویرانی کشور 

خود سهیم باشند، دعوت به صلح شده است. 
در  چیزی  غنی  آقای  کوچک،  اشاره  این  استثنای  به 
مورد طالبان نگفته است. ما هنوز نمی دانم گروه طالبان 
در نگاه رییس جمهور چه گونه گروهی است؟ گروهی 
که دو انفجار از سه انفجار اخیر در روز جمعه، و همه 
انفجارهای یک هفته اخیر و تقریبا اکثر حمالت اخیر 
در 14 سال گذشته را رسما به عهده گرفته است. هزاران 
اثر  در  کودکان  و  زنان  شمول  به  نظامی  غیر  شهروند 
این گروه یک گروه  آیا  اند،  این گروه کشته  حمالت 

تروریستی هست یا نه؟ 
آقای غنی در بخشی از بیانیه خود، تاکید می کند که به 
نهادهای قضایی دستور داده است که با جنایت کاران، 
کاران"  "جنایت  از  او  هدف  اما  کنند.  قاطع  برخورد 
که  هستند  کسانی  کاران  جنایت  آیا  نیست.  مشخص 
و گروگان گیری  راه زنی  یافته ای چون  جنایات سازمان 
از  او  منظور  یا  می دهند  انجام  مسلحانه  سرقت های  و 
جنایت کاران، عوامل حمالت و انفجارهای اخیر است.

است،  طالبان  کاران،  از جنایت  غنی  آقای  منظور  اگر 
چرا این گروه را رسما یک گروه جنایت کار و اعضای 

آن را  افراد تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهد. 
هر  و  میانه رو  تندرو،  بد،  و  خوب  به  طالبان  تفکیک 
طبقه بندی دیگر، همان سیاست ناکامی است که حامد 
کرزی سال ها آن را دنبال کرد اما در نتیجه ی آن نه تنها 
جدی  را  صلح  روند  و  ندادند  گوش  دولت  به  طالبان 
به  دست  و  شدند  جدی تر  به روز  روز  بلکه  نگرفتند، 

اقدامات خشن تر و گسترده تر زدند.
گروه  قبال  در  غنی  جمهور  رییس  اغماض  سیاست 
دوران  خورده  شکست  سیاست  همان  دقیقا  طالبان، 

حامد کرزی است و فرجامی جز شکست ندارد. 
پاکستان در آموزش و تجهیز طالبان  درست است که 
دست دارد، اما این امر در جدی ترین حالت یک نقش 
عملی  برای  گروهی  دیگر  عبارت  به  است.  حمایتی 
که  دارد  وجود  پاکستان  سیاست های  و  نقشه ها  کردن 
این کشور با استفاده از این گروه در افغانستان دست به 

جنایت و کشتار می زنند. 
را  کننده  حمایت  عوامل  جمهور،  رییس  جناب  حاال 
ممکن  بیان  با صریح ترین  آن  علیه  و  می کند  محکوم 
روی  گُل  به  اما  می کند،  صادر  بیانه  می گیرد،  موضع 

طالبان چیزی نمی گوید. 
در  است.  فرافکنی  یک  جمهور  رییس  موضع  این 
بیانیه آقای غنی آمده است که او در روسیه نیز تاکید 
که  نیز کسانی  و  میانه  تروریستان آسیای  که  بود  کرده 
در افغانستان علیه دولت می جنگند، خارجی اند. چنین 
رویکرد و چنین باوری نا امید کننده است و تنها از یک 

ذهن پریشان می تواند بیرون بیاید.
رییس جمهور غنی در نخستین روزهایی که زمام امور 

را به عهده گرفته بود، شماری زیادی ندا دادند که چنین 
هزینه  صلح  روند  در  پاکستان  با  محابا  بی  و  شتاب  با 

گزاف دارد، اما نتیجه ای نخواهد داشت.
به  بی توجه  گذشته،  ماه  ده  در  اما،  جمهور  رییس 
تجربه های دوران حامد کرزی و نیز بی توجه به انتقادها 
و اعتراض هایی که در میان طیف وسیع سیاست مداران 
و افکار عمومی وجود داشت. یک سره و یک طرفه به 
پاکستان امتیاز داد و این راه را با لجاجت تمام رفت، تا 

زمانی که به سراب رسید.
اکنون که رییس جمهور به این نتیجه رسیده است که 
جاده صلح با پاکستان یک طرفه بود و نتیجه ای نداشت، 
همین جا باید یادآوری کرد که: جناب رییس جمهور، 
پاکستان،  بر  غضب  و  قهر  و  طالبان  برابر  در  سکوت 

نتیجه ای نخواهد داشت. 
به همان اندازه که تکلیف با پاکستان باید روشن شود، 
به همان پیمانه نیاز است که دولت در قبال گروه طالبان 

نیز حرف و سخن روشنی داشته باشد.
کسانی  شان  بسیاری های  می جنگند  ما  با  که  طالبان 
است که تابعیت افغانستان را دارند و افغان اند. هر چند 
که در میان این طالبان خارجی ها نیز وجود دارد و در 
افغانستان می جنگند. اما بخشی مسلم از حقیقتی به نام 
همین  محصول  و  افغان اند  آن ها  که  است  این  طالبان 
جامعه؛ هر چند که با حمایت پاکستان دست به انتحار 

و ترور وخشونت می زنند. 
اگر کارخانه بمب سازی در پاکستان است، کسانی که 
قلب  در  و  می آورند  و  می کنند  حمل  را  بمب ها  این 
عضو  و  افغان  شان  بسیاری های  می کنند،  منفجر  شهر 
گروه طالبان اند. انکار این که طالبان افغان نیستند، اشتباه 
است چون اول چنین ادعایی واقعیت ندارد و دوم اگر 
طالبان افغان نیستند، پس چه گونه می توان با یک گروه 

غیر افغان صلح کرد؟ 
آسیای  تندروان  دیگر  و  یولداش  طاهر  که  همان گونه 
افغان اند.  نیز  طالبان  هستند،  کشورها  آن  اهالی  میانه، 
چشم پوشی از جنایات آن ها و سکوت کردن در برابر 

آن به هر دلیلی که باشد، راه نجات نیست. 
باید  مردم،  این  و  این وطن  برای  اگر دل سوزیم  حاال، 
باشیم.  صریح  و  صادق  باید  نیز  طالبان  با  که  بپذیریم 
خشونت  و  ترور  و  افغان اند  که  طالبانی  بخشش 
با آن ها به هر دلیلی، جنایت و خیانت  می کنند، مدارا 
افغان  غیر  و  افغان  شود.  نابود  باید  تروریست  است. 

بودن اش مهم نیست. 
موضع  امنیتی  نیروهای  برای  که  است  آن  وقت  پس 
نهادهای عدلی  از  و  تعریف  را  قبال طالبان  روشن در 
نیز تقاضا کنیم که جنایت کار غیر قابل بخشش است. 
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دیدیم،  زرد  رنگ  به  آغشه  را  مقامات  و  خونین  را  شهر  وقت  هر  ما 
منافعش  که  طوری  هر  پاکستان  پاکستان.  دماغ  و  ریش  به  می چسبیم 
ایجاب کند، عمل می کند. اگر قرار باشد افغانستان آرام باشد، سودی که 
بزرگ تر  مرتبه  میلیون ها  می دهد،  دست  از  افغانستان  آرامی  در  پاکستان 
از هزینه ای است که در ناآرامی افغانستان مصرف می کند. حاال چه جگر 
ما خون باشد، چه نباشد، پاکستان دست از برنامه های خویش برنخواهند 

داشت. 
از تاریخ که مراجعه کنید، دوستی پاکستان-افغانستان،  شما به هر فصل 
مواد  با  که  بامیان  بودای  از  است.  بوده  انتحارآلود  و  خونین  دوستی 
از  خان،  امان اهلل  قصر  تا  فروریخت  طالبان  توسط  پاکستانی  منفجره ی 
زیرساخت های  تا  شد  تخریب  پاکستان  مزدوران  بدست  که  شاهراه های 
تا  شدند  پاکستانی  انتحاری های  قربانی  که  آدم  همه  این  از  اقتصادی، 

همه ی کسانی که قربانی خواهند شد، همه و همه خونین و سیاه اند. 
افغانستان  به  را  تولید می کند. طالبان  پاکستان طالب  ما چه کار کردیم؟ 
صلح  عالی  شورای  ما  کند.  نابود  را  افغانستان  مردم  تا  می کند  عرضه 
به جرم  را که  از بس پی صلح دویدیم. طالبان  برآمد  ناف مان  ساختیم. 
ترک  صلح  چینی  که  کردیم  رها  دوباره  کردیم،  دستگیر  انفجار  و  حمله 
ما دیدن  زندان های  از  دادیم که  اجازه  آی  مامورین آی اس  به  برندارد. 
کرده، تحقیقات خویش را بکنند. خالصه عرض کنم، پاکستان هرجا و هر 
وقت که دولت افغانستان خواسته کار بنیادی کند، موجی از حمالت را در 
افغانستان سازماندهی و اجرا کردند. اما ما گرفتار رییس جمهوری بودیم 
که طی یک ماه هشت بار به پاکستان سفر کرد. گرفتار وزیری بودیم که 
برای جراحت یک دختر پاکستانی، تمام مکاتب را بست و مراسم دعا برپا 
کرد. گرفتار وکیلی بودیم که انگار نماینده ی مردم وزیرستان باشد. گرفتار 
علمایی بودیم که یک عمر صرف کرد و به این نتیجه نرسید که انتحار 
حالل است یا حرام؟ گرفتار مردمی هستیم که انفجار می شود، ده ها نفر 
کشته و صدها نفر زخمی می شود، رییس جمهور هم ههههههههه صادر 

می کند، اما لب از لب نمی گشایند. 
مسلم است تا وقتی که پاکستان چنین حامیانی در ساختار دولت و جامعه 
افغانستان داشته باشند، پرچم پاکستان در برخورد با افغانستان باال خواهد 
را  بشری  حقوق  تعارف های  و  ملی  منافع  میان  مرز  وقت  هیچ  ما  بود. 
با  نگرش  این  با  زمانی که  تا  البته  باختیم.  همیشه  نکردیم.  مشخص 

پاکستان تعامل کنیم، بازنده خواهیم بود. 
حتمًا می گویید چه کار کنیم؟ در قدم اول قانون وضع کنیم که هیچ کسی 
حق ندارد نابغه شود. اگر کسی اشتباهًا نابغه شد، نباید رییس جمهور شود. 
تجربه ثابت کرده که نبوغ در افغانستان، کارآیی ندارد. در قدم دوم، این 
بیت را حتما شنیده اید: دشمن دانا که خصم جان بود/ بهتر از آن دوست 
که نادان بود. این شعر به معنای واقعی کلمه دوای درد افغانستان است. از 
یک سو با دشمن حساب گر روبرو ایم، از طرف دیگر با دوستان نادانی که 

می دانند حرف و خبر چیست، اما نمی فهمند چه بکنند. 
در قدم سوم، وزیرانی که بر درد و غم خود کور و کر است و در سوگ 
از  وزیران  نوع  این  بگیریم.  جدی  را  می گرید،  خون  پاکستانی  مالله ی 
خواهد  پاکستان  و  طالبان  خوب  همکار  پاکستانیزم،  و  طالبولوژی  لحاظ 
بود. ورنه دلیلی وجود ندارد که آدم مکتب خیالی و معلمانی نامرئی داشته 

باشد. 
در قدم چهارم، از شورای عالی صلح خواهش کنیم که دست از کارهای 

بیهوده بردارند.
سراغ  برویم  برداریم.  پاکستان  به  فحش  ارسال  از  دست  پنجم،  قدم  در 
رییس جمهوری که هنوز نمی فهمد پاکستان دوست است یا دشمن؟ برویم 
سراغ مشاوری که در سوگ مال عمر نشسته است. برویم سراغ وکیلی که 
طالبان را مجاهد و شهدای اردوی ملی را لندغران می خوانند. برویم سراغ 
سراغ  برویم  می کنند.  همکاری  انتحاری ها  وسایط  تردد  در  پولیسی که 
علمایی که تا شور بخوریم تکفیر می کنند اما در برابر جنایات پاکستان و 
حامیانش ساکت اند. سراغ فرماندهان اردوی ملی برویم که فکر می کنند 
داشت.  کاری  طالبان  به  نباید  باشند،  نداشته  کاری  آن ها  به  طالبان  اگر 
اما  اند،  طالبان  آتش  زیر  اش  امنیتی  پوسته های  وزیری که  سراغ  برویم 
و  طالبان  که  مخدر  مواد  مافیای  سراغ  برویم  نمی کند.  ارسال  کمک  او 
مزدوران پاکستان را حمایت مالی می کنند. برویم سراغ مردمی که برای 

طالبان جا و مکان فراهم می کنند. 
حاال شما بگویید که پاکستان بد است یا آن نابغه ی که از ملت و دولت 
و  آباد می بود  اسالم  در  عام شاه شهید  قتل  اگر  پاکستان سوال می کند: 
عامل این قتل عام در افغانستان تربیه شده و تروریستان در افغانستان دفتر 
و نماینده گی می داشتند، آیا بازهم افغانستان را دوست خود می دانستید یا 
دشمن خود؟ یکی نیست به این نابغه بگوید که برادر من! تو هیچ حمله ی 
اما  بودی.  پاکستان  ممنون  نکردی، همیشه هم  سازماندهی  پاکستان  در 

پاکستان همیشه دشمن ات بود. چرا به عقلت نمی رسد؟! 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

گرچه پاکستان همیشه بد بود
بدتر از آن، نابغه ی دد بود

از ذهن پریشانت دیوانه شوم یا نه؟

آقای غنی در بخشی از بیانیه 
خود، تاکید می کند که به نهادهای 

قضایی دستور داده است که با 
جنایت کاران، برخورد قاطع کنند. 

اما هدف او از "جنایت کاران" 
مشخص نیست. آیا جنایت 

کاران کسانی هستند که جنایات 
سازمان یافته ای چون راه زنی 
و گروگان گیری و سرقت های 

مسلحانه انجام می دهند یا منظور 
او از جنایت کاران، عوامل حمالت 

و انفجارهای اخیر است.

رحمت الله ارشاد 



دسترسی

 )Arpanet( آرپانت  معرفی  روزهای  نخستین  در 

بود  محدود  آنالین  دست رسی  اینترنت-،  –جد 

آمریکا  متحده ی  ایاالت  دفاع  وزارت  پرسنل  به 

همه  )تقریبا  کامپیوتری  علوم  دانش مندان  و 

و  کرده  طراحی  را  کامپیوتری  شبکه ی  که  مرد( 

توسعه داده بودند. اینترنت، که حدود 1983، به 

این نام خوانده شد، در دهه ی 1980، از لحاظ 

دانشگاه ها،  بیشتر  تا  یافت  توسعه  جغرافیایی 

رشته های  دانش جویان  و  دانشکده ها  بخصوص 

روند  کند.  شامل  مرد(،  )اکثرا  را  کامپیوتری 

دیگر  رشته های  در  دانشگاهیان  نفوذ  افزایشی 

به  رو  تعداد  در  کارمندان  گسترده ی  حضور  و 

و  سریع  حرکت  به  کاری،  محل های  از  رشدی 

اینترنت  به  همگانی  دست رسی  درجهت  کاملی 

تعداد  باالرفتن  با  که  انجامید   1990 دهه ی  در 

که   ،)ISPs( اینترنتی  خدمات  ارائه دهندگان 

از  اینترنت  به  دست رسی  امکان  مردم  برای 

شد.  هم راه  می کردند  فراهم  را  خانه های شان 

دانش  باالرفتن  هم چنین  توسعه،  این  با  هم راه 

عمومی درباره ی اینترنت و سهل شدن دست رسی 

به آن، تعداد کاربران زن نیز افزایش یافت. 

دهه ی  سال های  اکثر  در  بااین وجود، 

مانعی  به عنوان  اینترنت  به  دست رسی   ،1990

ماند.  باقی  جنسیتی  عدالت  برای  سردرگم کننده 

کامپیوترها  از  استفاده  درمورد  زنان  ابتدا،  در 

زمان  تا  داشتند  تمایل  کم تر  و  بودند  خاموش 

از  استفاده  و  دست رسی  برای  را  خود  انرژی  و 

تا  داشت  احتمال  کم تر  و  کنند؛  صرف  اینترنت 

اینترنت  به  دست رسی  با  کاری  مکان های  در 

استخدام شوند. زمانی که آن ها نیز وارد سیستم 

شدند، بیشتر از مردان احتمال داشت تا به دلیل 

فرهنگ نسبتا مستمری که در مواجهه ی آنالین 

هرچند،  شوند.  گریزان  می کردند،  برخورد  آن  با 

درحال  وضعیت  این  که  دارد  وجود  شواهدی 

تغییر است. محبوبیت و همگانی و تجاری شدن 

شبکه ی  پیدایش  زمان  از  اینترنت،  افزایشی 

و  همه جا  حضور  با   ،)www( اینترنت  جهانی 

و  گرافیکی،  آسان  استفاده ی  خود،  هرزمان 

به  اینترنت  دارد،  وجود  آن  در  که  محتویاتی 

است.  شده  تبدیل  »امن تر«  و  آشناتر  محلی 

اینترنت  در  جوانی  و  جدید  نسل  عالوه براین، 

اینترنت، احساس  از  استفاده  با  دارند که  حضور 

راحتی و آرامش می کنند.

 %50 از  بیش  اندکی  اکنون،  این که  به  توجه  با 

هستند،  زنان  متحده،  ایاالت  در  وب  کاربران 

براساس پژوهشی که در سال 2000 انجام شده 

به نظر می آید که در حال حاضر،  است، ظاهرا 

مردان،  مانند  نیز  زنان  برای  اینترنت  از  استفاده 

دشواری وجود ندارد. )دست رسی زنان در بعضی 

از کشورهای اسالمی و ملت های درحال توسعه، 

گرچه  است؛  محدودتر  توجهی  قابل  حد  در 

تغییراتی درجهت دست رسی وسیع تر نیز در حال 

به وجودآمدن است(.

از  جنسیتی،  دیجیتالی  شکاف  اکنون  اگرچه 

شبکه ی  وارد  می تواند  کسی  چه  که  لحاظ  این 

اینترنتی شود، پر شده است، با این حال، حداقل 

در ایاالت متحده ی آمریکا، زنان و مردان، هنوز 

چه  این که  کنترل  و  خلق  بر  برابر  دست رسی 

نقش هایی  ندارند.  می افتد  اینترنت  در  اتفاقی 

مدیریت  مانند  دارند،  فنی  تخصص  به  نیاز  که 

شبکه، به گونه ای نامتناسب توسط مردان گرفته 

دیرینه ی  سنت  تداوم  معنای  به  این  و  شده اند 

هم راهی تکنولوژی و مردانگی است. راه اندازی 

سیستم تخته ی بولتین )BBS( شخصی، طراحی 

تنها  نه  شخصی،  وب سایت های  و  برنامه ها 

به  بلکه  است،  تکنیکی  مهارت های  نیازمند 

سرمایه گذاری در امکانات، اتصال و دست رسی 

و  نگهداری  برای  تالش  و  زمان  و  اینترنت،  به 

رسیدگی مداوم دارد، که روی هم رفته، درجه ای 

تکنیکی  جنبه های  به  عالقه  و  انگیزه  از  باال 

شبکه ی کامپیوتری را نشان می دهند. 

مانند  زمینه هایی  در  زنان  کم تر  تعداد  به  باتوجه 

علوم کامپیوتری، کم تر احتمال می رود که انگیزه 

را  این کار  انجام  برای  نیاز  و پیش زمینه ی مورد 

شبکه های  اکثر  درنتیجه،  پس  باشند.  داشته 

کامپیوتری توسط مردان اختراع شده و پیش برده 

می شوند و مردان بخصوص در تکوین تکنولوژی 

نقشی برجسته دارند. این ادعا که اکنون هرکسی 

دارد،  دست رسی  اینترنت  به  برابر  شکلی  به 

تمایل به نادیده گرفتن و بی اهمیت انگاشتن این 

نیستند  برابر  دست رسی،  انواع  که  دارد  حقیقت 

در  مطلبی  انتشار  یا  وبسایت  یک  –مشاهده ی 

از  درجه  همان  شخص  به  گفت وگو،  گروه های 

یا  وب سایت  یک  مدیریت  و  خلق  که  قدرت، 

گروه های  این  که  اینترنتی  سرور  یک  مسئول 

می دهد،  فرد  به  دارند  حضور  آن جا  در  گفت وگو 

منطقه ی  به عنوان  هم چنان  دوم،  مورد  ندارد. 

تکنولوژی  برای نخبگانی که در  حفاظت شده ای 

مهارت دارند –و اغلب مرد هستند-، باقی می ماند.

وسعتی  با  اینترنت،  عادی  کاربران  درعین حال، 

مانند  دیگر  اجتماعی  رسانه های  از  بیشتر 

تلویزیون و رادیو، تشویق می شوند تا مطالبی در 

اینترنت منتشر کنند. در اینترنت، نه تنها کاربران 

می توانند در مباحث آنالین شرکت داشته باشند، 

یا  وب سایت  یک  می تواند  هرکسی  تقریبا  بلکه 

به  مباحثه  و  گفت وگو  برای  اینترنتی  گروه  یک 

وجود آورده و آن را مدیریت کند. زنان نیز مانند 

مردان از این فرصت ها که نیاز به آشنایی ابتدایی 

خود  نفع  دارد،  رسیدگی  برای  امکانی  و  زمان  و 

بیشتری  احتمال  کدام یک  برای  اما  می برند  را 

توسط  تکنیکی  و  فنی  لحاظ  از  که  دارد  وجود 

دیگران حمایت شوند )برای مثال دربین مدیران 

شبکه ها(؟

از طرف دیگر، از آن جا که مدیران وب سایت ها 

اغلب کنترل اندکی بر محتوایی که در صفحات 

می کنند،  اعمال  دارند  وجود  آن ها  اینترنتی 

کسانی که گروه های گفت وگو را کنترل می کنند 

قابل  آزادی  از  وب،  صفحات  خلق کنندگان  و 

برخوردار  اینترنتی  مطالب  انتشار  برای  توجهی 

صفحات  محتوای  است  ممکن  اگرچه  هستند؛ 

اینترنت  به  دست رسی  پورتال های  برخی  توسط 

وب سایت های  از  برخی  شود.  فیلتر  یا  بالک 

 Women’s Studies« مانند  مشهور،  و  قدمی 

آغاز  زنان  توسط   ،»Women.com« و   »List

می شوند.  مدیریت  و  کرده  پیدا  توسعه  شده، 

و  مالکان  توسط  مطالب  وب سایت ها،  این  در 

کارمندان  توسط  نه  می شوند  تولید  زن  کاربران 

تکنیکی  کنترل  اگرچه  بنابراین،  پشتیبان.  فنی 

از اینترنت، به گونه ای آشکار و مسلط، در دست 

دست رسی  نیز  زنان  است،  مانده  باقی  مردان 

آسانی به روابط شکل گرفته به واسطه ی کامپیوتر 

و اینترنت دارند، و این دست رسی شامل امکان 

تولید و انتشار مطالبی در این زمینه نیز می شود.
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جنسیت و قدرت 
در گفت وگوهای آنالین

سوزان سی.هرینگ
مترجم: معصومه عرفانی

غنی، که در کاخ ریاست جمهوری با خبرنگاران سخن می گفت-صرف 
چند ساعت پس از آن که یک بمب گذار انتحاری خودش را خارج از 
میدان هوایی بین المللی کابل منفجر کرد و چند روز پس از حمالت رعد 
آسای بیست و چهار ساعته در پایتخت- تقریبا اعالن کرد که پاکستان 
پشت حمالتی که به طالبان ارتباط داده شده اند و حمالت متعدد دیگر 
که پیش از آن رخ دادند، قرار دارد.

بخش نخست

رییس جمهوِر عصبانی پاکستان 
را پایگاه عامالن حمالت مرگبار طالبان خواند

 چهارشنبه21 اسد، 1394سال چهارم شماره 893

نویسنده: پامال کانستیبل

برگردان: حمید مهدوی

منبع: واشنگنت پست

نامه ی  موافقت  حتا  بود  کرده  دفاع  تروریزم  علیه 
جنجالی هم کاری با مقام های استخباراتی این کشور 
کم  به  را  پاکستان  دوشنبه  روز  او  اما  کرد.  امضا  را 
کاری در متوقف ساختن این گونه حمالت متهم کرد.

به  بود  قرار   که  افغانی،  هیئت  یک  به  اشاره  با  غنی 
زودی از پاکستان دیدار کند و در مورد گفت وگوهایی 
که به حالت تعلیق درآمده است صحبت کند، گفت: 
با پاکستان گفت وگو کنیم  »دلیل این که می خواهیم 
به  اند.  داده  پناه  ]شورشیان[  به  آن ها  که  است  این 
اگر  ما مجبوریم گفت وگو کنیم.  این دلیل است که 
پاکستان نمی تواند طالبان را به میز گفت وگو بیاورد، 
و  ببندند  را  آن ها  مراکز  می توانند  آن ها  اقل  حد 

زخمی های آن ها را به شفاخانه انتقال ندهد«.
علیه  را  طوالنی ای  حمالت  پاکستان  هرچند 
قبایلی  مناطق  در  پاکستان  اسالم گرای  ستیزه جویان 
اندازی کرده است، بسیاری  افغانستان راه  با  هم مرز 
از افغان ها معتقداند که پاکستان بازی دوگانه را پیش 
می برد و به دنبال آن ست که افغانستان را بی ثبات و 
آسیب پذیر نگهدارد. غنی گفت: »امنیت مردم ما و 
پاکستان  با  برای روابط  ما  معیار  تنها  افغانستان  منافع 
پس  می شود،  کشته  و  می میرد  ما  مردم  »اگر  است.« 

روابط مفهومی ندارد«.
رییس جمهور حین صحبت در مورد حمالت اخیر 
در کابل، به طور ویژه ای از تعداد زیاد تلفات ملکی 
ناراحت به نظر می رسید و گفت ]این حمالت[ نتیجه 
تازه  گزارش  یک  است.  طالبان  تاکتیک های  تغییر 
در  ملکی  تلفات  که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
افغانستان از ماه جنوری تاکنون به طور بی پیشینه ای 
این  اصلی  »مسئله  گفت:  غنی  است.  یافته  افزایش 
می شوند«.  کشته  افغانستان  غیرنظامیان  که  است 
روز  انفجارهای  از  یکی  مورد  در  توضیحات  با  وی 
جمعه گفت: »همه خواب بودند و چیزی اتفاق افتاد. 
ما  بود.  انسان  کار  نبود؛  طوفان  یا  زلزله  اتفاق  این 
می خواهیم در مورد مرکزهایی بدانیم که این افراد را 

فرستادند تا مردم بی گناه را بکشند«.

داد. 
در  حمالت  از  طوفانی  اندازی  راه  با  شورشیان 
به  گستاخانه  را  غنی  حکومت  افغانستان،  پایتخت 
یک  انفجار  شامل  حمالت،  این  کشیدند.  چالش 
کابل  شهید  شاه  در  که  منفجره،  مواد  از  مملو  موتر 
بمب گذار  ویران کرد، یک  را  زیادی  ساختمان های 
بر  زمینی  حمله  و  ملی  پولیس  اکادمی  در  انتحاری 
این  در  بود.  شامل  را  ائتالف  نیروهای  پایگاه  یک 
تمام  تقریبا  که  شدند  کشته  تن   40 حداقل  حمالت 
آن ها غیرنظامیان افغان بودند و 200 تن دیگر زخم 

برداشتند.
وسیله  انتحاری  بمب گذار  یک  دوشنبه،  روز  سپس 
بود،  نقلیه ای را، که مواد منفجره در آن جابجا شده 
به دروازه ورودی شلوغ میدان هوایی بین المللی کابل 
برد و در نزدیکی یک پاسگاه پولیس منفجر ساخت. 
پنج  انفجار  این  که  گفتند  کابل  پولیس  مقام های 

غیرنظامی را کشت و حد اقل 16 تن را زخمی کرد.
تویترش  در  طالبان،  سخن گوی  مجاهد،  الله  ذبیح 
وی  گرفت.  برعهده  را  بمب گذاری  این  مسئولیت 
گفت که این بمب گذار »نیروهای اشغال گر خارجی 
شده ها  کشته  تمام  و  است«  داده  قرار  هدف  را 
خارجی هستند. این میدان هوایی در مجاورت یک 
پایگاه نظامی است که در داخل آن نیروهای ائتالف 
به سربازان افغان کمک می کنند. جزئیات رسمی در 

مورد تلفات آن فورا اعالم نشد.
در پاکستان، وزارت امور خارجه در بیانیه ای گفت که 
»این حمالت مرگ بار در افغانستان را با شدیدترین 
الفاظ محکوم می کند«. در این بیانیه آمده است که 
پاکستان خودش تجربه ]هدف قرارگرفتن[ حمالت 
تروریستی را دارد و »درد و اندوه برادران« افغانستان 

شان را درک می کنند. 
ظاهرا جنگ قدرت در درون طالبان، میان جناح هایی 
حمایت  افغانستان  حکومت  با  گفت وگو  از  که 
ادامه  جنگ  به  می خواهند  که  آن هایی  و  می کنند 
این جا است. غنی  بدهند، آغاز موج خشونت ها در 
جنگ  در  جدید  شریک  عنوان  به  پاکستان  از  قبال 

طور  به  که  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
رویکردش  ناگهانی  تغییر  با  بود،  عصبانی  مشهودی 
پناه  که  آن چه  بخاطر  پاکستان،  با  نزدیکی  زمینه  در 
که  می شود  خوانده  اسالم گرایی  شورشیان  به  دادن 
دو  روز  می دهند،  انجام  فرامرزی  مرگ بار  حمالت 

شنبه بر پاکستان تاخت.
خبرنگاران  با  جمهوری  ریاست  کاخ  در  که  غنی، 
آن که  از  پس  ساعت  چند  می گفت-صرف  سخن 
میدان  از  را خارج  انتحاری خودش  یک بمب گذار 
روز  چند  و  کرد  منفجر  کابل  بین المللی  هوایی 
ساعته  چهار  و  بیست  آسای  رعد  حمالت  از  پس 
پشت  پاکستان  که  کرد  اعالن  تقریبا  پایتخت-  در 
حمالتی که به طالبان ارتباط داده شده اند و حمالت 

متعدد دیگر که پیش از آن رخ دادند، قرار دارد.
»از  گفت:  می کرد،  صحبت  پشتو  زبان  به  که  غنی 
زمانی که من به قدرت رسیده ام، افغان ها منتظر بوده 
اند که پاکستان تعهد ملموس شان ]به صلح[ را نشان 
بدهد.« »اما حمالت دوماه گذشته و حمالت کنونی 
نما نشده  تغییری رو  ما نشان داده اند که  به  در کابل 
است ... پناه گاه مهاجمان انتحاری هنوز در پاکستان 

واقع است«. 
غنی، که شب یک شنبه با نواز شریف، نخست وزیر 
پاکستان تیلفونی صحبت کرد، گفت به شریف یک 
پیام »واضح و مثبت« داده  و آن این است که »تداوم 

این وضع قابل تحمل نیست«.
دنبال  به  و  کرد  حمایت  طالبان  از  ابتدا  در  پاکستان 
آن  سرکوب گر  و  اسالم گرا  رژیم  آن که  از  پس  آن، 
از  بسیاری  به  در سال 2001 در کابل سرنگون شد، 
دوباره  ]طالب[  شورشیان  وقتی  داد.  پناه  آن  رهبران 
و  ارتش  پیوسته  افغانستان  رهبران  یافتند،  سازمان 
سازمان استخبارات پاکستان را به هم کاری با آن ها در 
انجام حمالت خونین متم کرده اند. پاکستان هم واره 

این اتهامات را رد کرده است.
غنی، که ماه سپتامبر سال گذشته در توافقی با رقیب 
قدرت  به  متحده  ایاالت  پادرمیانی  با  و  کالن اش 
رسید، به امید آوردن رهبران طالبان در گفت وگوهای 
صلح، سرمایه سیاسی قابل توجهی را برای نزدیکی با 
پاکستان هزینه کرده است. اما با تغییر جهت ناگهانی 
این  بنیان گذار  عمر،  مال  مرگ  طالبان  رویدادها، 
گروه ها را که در سال 2013 مرده است، فاش کردند 
و دور گفت وگوهای صلح را که قرار بود در پاکستان 
دایر شود، لغو کردند.  سپس با عجله رهبر جدیدی 
را انتخاب کردند که به سرعت گفت وگوهای صلح را 
محکوم کرد و قول داد جنگ علیه دولت افغانستان 
را که توسط غربی ها حمایت می شود، ادامه خواهد 



5

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

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
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ویراستار: الیاس نو اندیش
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فساد اداری
فساد اداری با 98/ 23 درصد در 

رتبه سوم است. 
33/75 درصد از پاسخ گویان 
در بدخشان، 30/77 درصد از 

پاسخ گویان در کندهار، 67/ 21 
درصد از پاسخ گویان در کابل، 

17/69 درصد از پاسخ گویان در 
بلخ، 75/ 23 درصد از پاسخ گویان 

در ننگرهار، 18/75 درصد از 
پاسخ گویان در پروان، 17/14 درصد 

از پاسخ گویان در کندوز، 16/84 
درصد از پاسخ گویان در کنر، 17/73 
درصد از پاسخ گویان در هرات و 10 

درصد از پاسخ گویان در جوزجان، 
وجود فساد اداری را از بزرگ ترین 

مسایل افغانستان یاد کرده است. 

تصویر فساد اداری در افغانستان؛ 
فساد اداری حیات سیاسی افغانستان را تهدید می کند

یادداشت های سخیداد هاتف

حاال که همه خیال در خیال هم داده اند و می خواهند با 

کشور دوست و برادر پاکستان مقابله کنند، من نیز در 

حد یک شهروند ناراحت پیش نهادهایی دارم:

به نظر من ما باید چندین کار را هم زمان شروع کنیم. 

دارد  بدی  یک  هم زمان  صورت  به  کار  چندین  شروع 

ابزار زبانی »از  از  ناگزیر می شود  آدم  بیان آن  برای  که 

یک طرف/ و از طرفی دیگر« زیاد استفاده کند. من  از 

این دوگانه خیلی بدم می آید، ولی چاره یی هم نیست. 

بنابراین:

را  پاکستانی  تروریست های  باید  طرف،  یک  از    -۱

از  کم تر  در  را  آنان  دیگر،  طرفی  از  و  کنیم؛  بازداشت 

۲۴ساعت آزاد کنیم. چرا؟ برای این که اگر بازداشت 

چنان  ما  که  می شوند  متوجه  پاکستانی ها  نکنیم،  شان 

در خاک  تروریستان  این  از حضور  حتا  که  بی خبریم 

بار  ما زیان  برای حیثیت ملی  این  نداریم.  خود اطالع 

است. اگر آزاد شان نکنیم توازن قومی در زندان ها به 

داشتن شد.  اطالع  از  در ضمن، سخن  می خورد.  هم 

پیام  به  ما  جمهور  رییس  بار،  یک  فقط  بار،  یک  البته 

تبریکی یک مالی مرده پاسخ داد و از او تشکر کرد و 

آبروی مان پیش پاکستان رفت. ولی خوب، انسان جایز 

الغلط اطالع است. یک بارش مهم نیست.

پاکستانی  جنس های  پس  این  از  طرف،  یک  از   -۲

دیگر،  طرفی  از  و  کنیم،  وارد  مان  مارکیت های  به  را 

این  برای  چرا؟  نخریم.  و  کنیم  تحریم  را  جنس ها  آن 

قحطی  و  می خوابند  ما  بازارهای  نکنیم،  وارد  اگر  که 

می شود. اما اگر اجناس پاکستانی وارد کنیم و تحریم 

می رود؛  سوال  زیر  مان  افغانی  هویت  نکنیم،  شان 

چون افغان یعنی کسی که می تواند دو کار متضاد را به 

صورت هم زمان انجام بدهد و هر دو کار را هم منطقی 

بداند. در ضمن، حرف از هویت افغانی شد. می دانیم 

شناخت  مان  کشور  مقامات  مهم ترین  از  تعدادی  که 

نیست. مهم  این مهم  دارند. ولی  پاکستانی هم  کارت 

هست، ولی نیست.

۳- از یک طرف، ما باید شب و روز ادعا کنیم که صوبه 

سرحد پاکستان از ماست و تا آن منطقه را به افغانستان 

باید  دیگر،  طرفی  از  دارد؛  ادامه  مبارزه  نکنیم،  ملحق 

تمامیت  به  احترام  خاطر  به  که  کنیم  تمنا  پاکستان  از 

ارضی افغانستان در محفلی که به همین مناسبت برگزار 

می گردد تشریف آورده و مقاله ی زیبای خویش در مورد 

اهمیت خاک مردخیز افغانستان قرائت نماید.

راه های مقابله 
با پاکستان

 چهارشنبه21 اسد، 1394سال چهارم شماره 893

گزارش گر: الیاس نواندیش

مسئله  بزرگ ترین  را  بیکاری  که  پاسخ گویانی  مجموع  از 
کشور در حال حاضر گفته اند، 1/ 34 درصد نقش دولت را در 
راستای رفع بیکاری منفی دانسته و گفته اند که دولت تالشی 

نکرده است تا این مسئله کاهش یابد یا از بین برود. 
فساد اداری

فساد اداری با 98/ 23 درصد در رتبه سوم است. 
از  از پاسخ گویان در بدخشان، 30/77 درصد  33/75 درصد 
در  پاسخ گویان  از  درصد   21  /67 کندهار،  در  پاسخ گویان 
23 درصد  بلخ، 75/  در  پاسخ گویان  از  کابل، 17/69 درصد 
از پاسخ گویان در ننگرهار، 18/75 درصد از پاسخ گویان در 
پروان، 17/14 درصد از پاسخ گویان در کندوز، 16/84 درصد 
از پاسخ گویان در کنر، 17/73 درصد از پاسخ گویان در هرات 
و 10 درصد از پاسخ گویان در جوزجان، وجود فساد اداری را 

از بزرگ ترین مسایل افغانستان یاد کرده است. 
33 درصد از پاسخ گویانی که فساد اداری را بزرگ ترین مسئله 
افغانستان دانسته اند، گفته اند که دولت در راستای از بین بردن 

فساد اداری تالشی نکرده است. 
دیدگاه پاسخ گویان درباره موارد فساد اداری

- 83/8 درصد از پاسخ گویان این نظرسنجی معتقد بوده اند که 
یک مامور دولت حق ندارد به دلیل معاش کم، رشوت بگیرد. 
- 2/ 64 درصد از اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفته اند که 
کامندان دولت سعی می کنند برای کارهای شان مشکل ایجاد 

کنند تا رشوت بگیرند.
- 76/9 درصد از پاسخ گویان این نظرسنجی بر این باور بوده اند 
که گزارش دادن موارد فساد اداری سودی ندارد؛ زیرا با افراد 

فاسد و رشوت گیرنده، برخورد قانونی صورت نمی گیرد.
- 69/8 درصد از پاسخ گویان این نظرسنجی گفته اند که جامعۀ 
ذی نفع  و  دخیل  اداری  فساد  در  خارجی  نیروهای  و  جهانی 

هستند. 
مسئولین  که  بوده اند  معتقد  پاسخ گویان  این  درصد   79  /3  -
فساد  با  مبارزه  برای  ارادۀ جدی  و حکومت،  دولتی  بلندرتبۀ 

اداری ندارند. 
میزان فساد اداری افراد، نهادها و ارگان ها در دوازده والیت

فساد  میانگین  باالترین  که  است  آمده  نظرسنجی  این  در 
والی ها   ،)4.36( انتخاباتی  کمیسیون های  به  ترتیب  به  اداری 
 ،)4.32( قضایی  و  عدلی  محاکم   ،)4.33( ولسوالی ها  و 
پارلمان  شاروالی ها )4.20(، گمرکات و سرحدات )4.18( و 
و شورهای والیتی )4.1( اختصاص دارد... ادامه در صفحه 5

در کنر، 50/0 درصد از پاسخ گویان در کندوز، 5/ 32 درصد 
از پاسخ گویان در ننگرهار، 25/ 37 درصد از پاسخ گویان در 
جوزجان و 77/ 10 درصد از پاسخ گویان در کندهار ناامنی را 

بزرگ ترین مسئله کشور خوانده است.
را  ناامنی  که  نظرسنجی  این  پاسخ گویان  از  درصد   14/9
دانسته اند،  حاضر  حال  در  افغانستان  مسایل  بزرگ ترین  از 
گفته اند که دولت در راستای حل مسئله ناامنی »تالشی نکرده« 
است. هم چنین بیش از 50 درصد این پاسخ گویان تالش های 

دولت را در راستای رفع مسئله ناامنی کم دانسته اند. 
بیکاری

بیکاری با 86/ 25 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
از  درصد   37  /50 بلخ،  در  پاسخ گویان  از  درصد   62/31
در  پاسخ گویان  از  درصد   31/21 بامیان،  در  پاسخ گویان 
 31/11 جوزجان،  در  پاسخ گویان  از  درصد   36  /25 هرات، 
درصد از پاسخ گویان در کابل، 15/ 16 درصد از پاسخ گویان 
 25/71 کنر،  در  پاسخ گویان  از  درصد   11  /58 کندهار،  در 
درصد از پاسخ گویان در کندوز، 27/50 درصد از پاسخ گویان 
در ننگرهار، 25/ 51 درصد از پاسخ گویان در پروان، 35/00 
درصد از پاسخ گویان در بدخشان، ، بیکاری را از بزرگ ترین 

مسایل در کشور خوانده  است. 

نهاد  )AISS( یک  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
پژوهش های  و  مطالعات  تمرکز  که  است  تحقیقاتی  مستقل 
نهاد  این  است.  استوار  استراتژیک  موضوعات  روی  بر  آن 
نظرسنجِی را به منظور تحلیل و بررسی وضعیت موجود فساد 
کابل،  والیت های  در   آن  به  نسبت  مردم  نگرش  و  اداری 
هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، کنر، ننگرهار، 
جوزجان، پروان و کندز انجام داده است. در این نظرسنجی 
تمرکز  است.  شده  انتخاب  کشور  والیت   12 از  نفر   1200
این نظرسنجی بیشتر بر مرکز و والیات و روی جامعۀ شهری 
براساس  نظرسنجی  این  پرسش نامۀ  است.  بوده  افغانستان 
مطالعۀ تحقیقات انجام شده در زمینه فساد اداری و مطالعات 
از 16  این نظرسنجی  تنظیم شده است.  تهیه و  کتاب خانه ای 
پایان رسیده  به  انتهای سال 1393  تا  دلو 1393 آغاز شده و 
سن،  سال   18 باالی  شهرونداِن  نظرسنجی  این  در  است. 
و  ماهر  کارگران  جامعه،  مختلف  گروه های  که  شده  انتخاب 
دارندگان شغل آزاد، استادان دانشگاه، دانش جویان، کارمندان 
دولتی، اعضای جامعه مدنی و سایر گروه های اجتماعی را در 

بر می گیرد. 
 11 با  برابر  اسد،   20 شنبه،  سه  روز  به  نظرسنجی  این  نتایج 
پژوهش گر  تمیم عاصی،  است.  نشر شده  روان،  اگُست سال 
نشست  در  افغانستان،  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  ارشد 
اداری  فساد  که  گفت  نظرسنجی  این  نتایج  اعالم  مطبوعاتی 
با خطر مواجه  افغانستان، حیات سیاسی کشور را  موجود در 

کرده است. 
بزرگ ترین مسایل افغانستان

که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  از  آمده  به دست  اطالعات 
است.  افغانستان  حاضر  حال  مسئله  بزرگ ترین  »ناامنی« 
بیکاری و فساد اداری به ترتیب در مقام هام دوم و سوم قرار 
دارند. هم چنین فقر، نبود انکشاف، وضعیت بد تعلیم و تربیه، 
تولید و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، نبود خدمات 

صحی و بهداشتی، به ترتیب در مقام های بعدی قرار دارند. 
از  مسئله،  سه  نظرسنجی،  این  در  باال،  مسایل  جمله ی  از 

بزرگ ترین مسایل افغانستان شناخته شده است:
ناامنی

ناامنی با 42/ 34 درصد هم چنان در صدر بزرگ ترین مسایل 
افغانستان قرار دارد.

از  درصد   26/11 هرات،  در  پاسخ گویان  از  درصد   39/72
پاسخ گویان  از  43 درصد  کابل، 16/  در والیت  پاسخ گویان 



ودلی استایم
باید توجه داشت که حتا ورزشکاران هم رساغ 
هواداران  تا  می روند  اجتامعی  شبکه های 
توجه  و  بکشانند  خود  سمت  به  را  بیشرتی 
آن ها را جلب کنند. ودلی استایم، از بازیکنان 
فوتبال که در یک تیم محلی حضور داشت، 
یک روز تصمیم گرفت از مهارت های خود 
روی  را  آن  و  کند  تهیه  ویدیویی  تصویر 

یوتیوب بگذارد.
زمانی که او این تصاویر را تهیه می کرد، این 
هنگام  که  می پروراند  خود  رس  در  را  هدف 
تشویق  با  بتواند  محلی  تیم  این  در  بازی 
هرچه بیشرت اطرافیان مواجه شود. اما ویدیوی 
و  شد  جهانی  کوتاهی  مدت  ظرف  مذکور 
پس از آن که همه گان با استعدادهای استایم 
برای  گسرتده  درخواست های  شدند،  آشنا 
جذب او ارسال شد. این مرد جوان رسانجام با 
مرکز VIrgInIA Tech قراردادی منعقد کرد و 
به استخدام رسمی آن ها در آمد. از آن زمان 
و  داده  تغییر  نیکوالس  پدر  به  را  نام خود  او 
زندگی اش  در  تازه ای  فصل  می کند  تصور 

آغاز شده است.
به   VIrgInIA Tech مرکز  با  استایم  قرارداد 
ارزش 10 میلیون دالر منعقد شد تا نام او به 
عنوان یکی از میلیونرهای دنیای شبکه های 

اجتامعی معرفی شود.
آملیا اوملن

این نام شاید چندان شناخته شده نباشد، اما 
بسیاری از کاربران شبکه اجتامعی اینستاگرام 
شیفته  ابتدا  از  او  می شناسند.  را  او  صفحه 
این حوزه  افراد رسشناس در  فرهنگ پاپ و 
گرفت  تصمیم  اوملن  که  زمانی  از  بود. 
به صورت متفاوت زندگی خود را ادامه دهد، 
در  او  شخصی  صفحه  کوتاه  مدت  ظرف 
را جذب  هوادار  هزار  از 65  بیش  اینستاگرام 
کرد. پیش از این اتفاق اوملن به تحصیل در 
حوزه زبان شناسی، هشتگ و تصاویر سلفی 
مشغول بود و مطالعات اجتامعی فراوانی در 
این زمینه انجام داده بود. او در این تحقیقات 
افراد  از  یک  هر  دهد  نشان  بود  کرده  سعی 

ابزارهای  این  از  چه گونه  جهان  در  مشهور 
مثال، عکس  براي  و  می برند  بهره  اجتامعی 
منترش  حالت هایی  چه  در  را  خود  سلفی 

می کنند تا بیشرتین مخاطب را داشته باشد.
این  در  دقیق  نتایج  کسب  از  پس  اوملن 
خود  شخصی  زندگی  در  آن ها  از  زمینه، 
از  یکی  به  توانست  رسانجام  و  کرد  استفاده 
تبدیل  اینستاگرام  در  کاربران  مشهورترین 
کارشناس  مشهورترین  به  هم اکنون  او  شود. 
شده  تبدیل  نیز  اجتامعی  شبکه های  حوزه 
و مرکز تحقیقاتی ABI با او قراردادی منعقد 
خود  تحقیقاتی  پروژه های  در  تا  است  کرده 
از  رسانه ای  و  اجتامعی  شبکه های  روی 

مهارت اوملن کمک بگیرد.
الکس لی

به نظر شام این امکان وجود دارد که یک فرد 
اگر  شود؟  مشهور  تصادفی  کامال  صورت  به 
این  به  بخوانید  را  الکس لی  زندگی  داستان 
روزها  این  داد.  خواهید  مثبت  پاسخ  پرسش 
می گویند این جوان فردی است که به صورت 
کامال غیرعمد از طریق تويیرت شهرت جهانی 

پیدا کرد و مسیر زندگی اش عوض شد.
سوپرمارکت  فروشندگان  از  یکی  لی 
در  او  که  روز  یک  بود.   TArgeT زنجیرهای 
او  از  از مشرتی ها  بود، یکی  حال کار کردن 
عکس گرفت و با ضمیمه کردن جمله یکی 
از نویسندگان مشهور آن را روی اختصاصی 
این  دوستان  از  یکی  سپس  گذاشت.  خود 
کاربر تصویر مربوطه را روی TumBlr منترش 
دست  عکس  این  که  نکشید  طولی  و  کرد 
بدون  الکس لی  تا  یافت  انتشار  دست  به 
برسد.  جهانی  شهرت  به  شود،  متوجه  آن که 
گفته می شود ظرف سه ساعت اولی که این 
عکس روی تويیرت قرار گرفت، بیش از 800 

هزار بار تويیت شد. 
نام  با  هشتگی  آن  تناسب  به 
شبکه  همین  در   AlexFromTArgeT#
کامنت های  کاربران  و  شد  منترش  اجتامعی 
کردند.  منترش  آن  با  متناسب  را  خود 
بود  بی خرب  اتفاقات  این  متام  از  الکس لی 

خانه  به  کاری  روز  آن  پایان  که  زمانی  و 
برگشت و رساغ صفحه خود در تويیرت رفت، 
به  را  او  عکس  نفر  هزار  صدها  شد  متوجه 
شد  موجب  اتفاق  این  اند.  گذاشته  اشرتاک 
تلویزیونی  برنامه  در  مشهور  جوان  این  از 
برنامه  همین  در  شود.  دعوت   ellen Show

بازی گر  عنوان  به  شد  پیشنهاد  الکس لی  به 
نکشید  طولی  و  کند  آغاز  را  خود  فعالیت 
فیلم های  و  موسیقی  کلیپ های  وارد  او  که 
به عنوان  این جوان هم اکنون  سینامیی شد. 
آمریکایی  بازی گران  مشهورترین  از  یکی 

شناخته می شود.
نِش گرِیر

این جوان یکی از کاربران پروپا قرص شبکه 
اجتامعی VIne بود و عالقه زیادی به تصاویر 
فضا  این  در  خنده دار  و  طنز  ثانیه ای  شش 
تاکنون  را  او  نام  است  ممکن  اگرچه  داشت. 
نشنیده باشید، اما بسیاری از جوانان آمریکایی 
می شناسند.  را  گرِیر  خوبی  به  اروپایی  و 
هم   VIne اجتامعی  شبکه  در  او  صفحه 
دارد.  دنبال کننده  میلیون   12 از  بیش  اکنون 
در  کننده  دنبال  میلیون  هشت  هم چنین  او 
دیگر  از  و  است  کرده  جذب  را  اینستاگرام 
رکوردهایش می توان به چهار میلیون مشرتک 
تويیرت  در  هوادار  میلیون   4/7 و  یوتیوب  در 

اشاره کرد.
تنها  است؛  ساله شده  تازگی 20  به  که  گرِیر 
شش  تصاویر  تولید  داد  انجام  که  اقدامی 
ثانیه ای طنز بود. او هم اکنون به واسطه انتشار 
همین تصاویر و جذب آگهی های تبلیغاتی 
تا   25 بین  مختلف  اجتامعی  شبکه های  از 
100 هزار دالر درآمد کسب کرده و این روزها 
آمریکایی  معروف  کمدین های  از  یکی  با 
به هر  همکاری های تازه را آغاز کرده است. 
چه  عضو  این که  از  فارغ  گفت  باید  حال 
استعدادی  چه  یا  هستید  اجتامعی  شبکه 
می توانند  عمومی  اجتامعی  ابزارهای  دارید، 
ابزار کاربردی برای شام محسوب شوند تا به 
واسطه آن ها بتوانید خود را به دیگران معرفی 

کنید.
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بگو مگو از

نکند،  تغري  مردم  مفكوره  و  ذهنيت  تا 
همني آش است و همني كاسه!

اجناس  خرید  کننده  تحريم  عزيزان 
بايد  را  نكته  چند  ولی  درود،  را  پاكستاين 
متوجه باشيم. من شخصا به اين باورم به جاي اين كه خرید اجناس 
پاكستاين را مورد تحريم قرار دهيم، بياید کمی بخود زحمت دهيم 
و به قبيله اغواگر و وحيش هاي خاص درس انسانيت بدهيم. بیشرت 
و  قوم  یک  باشند،  داشته  نقش  حمالت  در  پاكستاين ها  اين كه  از 
اغواگري و حمالت وحشيانه  به چنني  قبيله خاص است كه دست 
مرگ بار  حمالت  در  را  پاکستان  آي  اس  آي  نقش  من  مي زند. 
سوي  از  حمالت  اين  بیشرت  ولی  مني کنم  انکار  واليات  و  كابل 
خود ماست. من مشکل اصلی را در مفكوره ها و ذهنيت هاي مردم 
مي بينم، نه غربی ها نقش بیشرت در حمالت دارند و نه پاكستاين ها.
باعث  انسانيت  و  آزادی  دموكرايس،  دين،  از  مردم  آگاهي  عدم 
بزنند،  مرگ بار  و  خونني  عمليات  چنني  اين  به  دست  تا  شده 
قرار  تحريم  مورد  را  پاكستاين  اجناس  خرید  اين كه  جاي  به  بيايد 
کار  وحشی  آدم هاي  ذهنيت  و  مفكوره  تغري  روی  کمی  بدهيم 
و  دینی  جنبه هاي  مي گیرد  صورت  كه  حمالتی  بیشرتين  کنیم. 
ايدئولوژييك دارد نه جنگ سیاسی بین افغانستان و پاکستان است 
نوع  در  استثناآت  البته  رشق.  در  غرب  بلوك  قدرت  منایش  نه  و 
قضيه  اين  پشت  يك ها  كه  دارد  وجود  آن  چه2گونگي  و  حمالت 

کار می کنند و از كجا آبياري مي شود.
ننگین و رشم آور مرگ فرخنده در  از قضيه  مثال مي توان  به حيث 
ديني در منت شهر  افراطيون  و  اشخاص  به دست همني  شاه شهيد 

کابل ذکر کرد.
کار  صحنه  پشت  و  دارند  دست  حمالت  در  پاكستاين ها  اگر 
دارند،  دست  به  افغانی ها  همني  را  حمالت  اجراي  ولی  مي کنند 
ترقاين  خود  همني هاي  دارند.  را  رفنت  بهشت  شوق  كه  همني هاي 
ديني  افراطي  مفكوره  و  ذهنيت  و  اند  افغانی  مطلق  اکرث  مي کنند 

دارند.
مواد خوراكه  قیمت  روز  دو  كه ييك  اين  جاي  به  است  بهرت  پس 

را باال بربيم بيايد کمپاين ضد افراط گرایی ديني را رشوع کنیم.

در  ولی  بنوازم،  منفی  ساز  منی خواهم 
عرضی  پاکستانی  اجناس  تحریم  مورد 

دارم:

تحریم  به  افغانستان  شهروندان  از  دعوت 
دردناک  پاکستان(  نامردمی های  به  واکنش  )در  پاکستانی  اجناس 
است. چرا که نشان می دهد درک ما از ابتدایی ترین تعامالت بازار 
کودکانه  و  خام  بسیار  اند،  حاکم  تعامالت  این  بر  که  ضوابطی  و 

است.
اجناس  باشید،  داشته  آهنین  عزمی  اگر  حتا  منی توانید،  شام 
که  ساده  دلیل  این  به  نخرید.  بازار  از  و  کنید  تحریم  را  پاکستانی 
برآورده  پاکستان  را  نیاز  آن  و  باشید  داشته  نیاز  چیزی  به  شام  اگر 
آن  به  پاسخ  در  که  را  پاکستانی ای  اجناس  منی توانید  شام  کند، 
و  باشید  داشته  کار  روغن  شام  اگر  نخرید.  می شوند،  عرضه  نیاز 
پاکستان بتواند آن روغن را به قیمتی قابل قبول به شام عرضه کند، 
بایستید را از رس بدر  برابر آن روغن و آن قیمت  خیال این که در 
کنید. دیر یا زود تن خواهید داد و دست از لج برخواهید داشت. 
آرد  یا  روغن  برابر  در  بتوانید  فرد،  یک  عنوان  به  شام،  اگر  حتا 

به راه شام نخواهد رفت. بایستید، جامعه به صورت کل  پاکستانی 
قیمت  به  را  آن  و  کند  تولید  کیفیت  با  گندم  بتواند  افغانستان  اگر 
گندم  آن  پاکستانی  رقیب  که  گونه یی  )به  بیاورد  بازارها  به  مناسب 
بود.  نخواهد  کمپاین  به  نیازی  وقت  آن  ببازد(،  رنگ  برابرش  در 

افغانستان گم خواهند شد. بازارهای  از  به تدریج  پاکستان  گندم 
مثالی از یک تحریم بزرگ بدهم:

)اردوی  غربی  کشورهای  کاالهای  و  اجناس  سابق  شوروی 
یعنی  بود.  توانسته  هم  تحریم  بود.  کرده  تحریم  را  کاپیتالیسم( 
از قوی ترین  نبود. یکی  ندای تحریم فقط یک دعوت شهروندانه 

دولت های جهان آن را اجرا می کرد. آخر نتیجه اش را دیدیم.
این  به  پاکستانی،  کاالهای  با  ما  تعامل  جمله  از  و  بازار،  تعامالت 
سامان  آن  به  یعنی  نیستند،  پذیر  نظم  می کنیم  فکر  ما  که  راحتی 
این  بر  حاکم  اقتصادی  ضوابط  منی افتند.  ما  نظر  مورد  مطلوب 
تعامالت از پی متایالت سیاسی یا خشم های وطن پرستانه ی ما راه 

منی افتند. کار خود را می کنند.

امیری ارزگانی

Sakhidad Hatif
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قرار  سوم  و  دوم  جایگاه  در  ترتیت  به  درصد   19/2
دارند. 

پایتخت  کابل،  در  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این 
و  درصد   27/2 با  مدنی،  جامعه  افغانستان، 
را  تالش ها  بیشترین  درصد،   25/6 با  روزنامه نگاران، 

در جهت مبارزه با فساد اداری انجام می دهند. 
پیامد فسادی اداری باالی جامعه

با 21/13  قانون  و  به دولت  نسبت  مردم  بی اعتمادی 
اداری  فساد  شیوع  و  اثر  مهم ترین  عنوان  به  درصد 
شدن  میل  و  حیف  است.  شده  شناخته  جامعه  در 
با 18/35 درصد در جایگاه دوم  کمک های جهانی 
رتبه  در  درصد   15/17 با  ناامنی  افزایش  دارد.  قرار 

سوم قرار دارد. 
پیشنهادات

در  مردم  بیشتر  هرچه  مشارکت  نظرسنجی  این  در 
ارادۀ  آمدن  وجود  به  اداری،  فساد  با  مبارزه  فرایند 
کالن  سطوح  در  اداری  فساد  علیه  مبارزه  در  جدی 
سیاسی، نظارت جدی دولت بر عمل کرد دستگاه های 
از  استفاده  قانون،  به عنوان مجریان  پلیس  و  قضایی 
ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه، تدوین یک 
اهداف مشخص در  با  بلند مدت  و  استراتژی جامع 
با فساد اداری، تقویت نهادهای جامعۀ مدنی  مبارزه 
و رسانه ها در مبارزه علیه فساد اداری، بهبود وضعیت 
دولت  سیستم  توسعه  دولت،  کارمندان  معیشتی 
اداری  با فساد  الکترونیک و قرار دادن بحث مبارزه 
در منابع آموزشی و کتاب های درسی برای مبارزه با 

فساد اداری پیشنهاد شده است. 

از مصادیق رایج فساد اداری در کشور خوانده شده 
است. 

واکنش مردم نسبت به فساد اداری
واکنش  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  یافته های 
ابراز تأسف  مردم در قبال مشاهدۀ فساد اداری، تنها 
و ناراحتی بوده است. اکثریت اشتراک کنندگان این 
نظرسنجی از بهبودی اوضاع احساس ناامیدی کرده و 
گفته اند که مشاهدۀ فساد اداری در خیلی موارد برای 
شان عادی شده است؛ زیرا به دفعات شاهد این چنین 

موارد بوده اند. 
گفته اند  نظرسنجی  این  پاسخ گویان  از  درصد   46/5
فساد  درباره  شکایت  طرح  و  مشکل  مهم ترین  که 
اداری، بی فایده بودن کار آن هاست؛ زیرا قانون باالی 
درصد   19 هم چنان  نمی شود.  تطبیق  متخلف  فرد 
موارد  دادن  گزارش  از  که  گفته اند  پاسخ گویان  از 
حمایت  دولت  طرف  از  زیرا  می ترسند  اداری  فساد 

نمی شوند. 
مبارزه با فساد اداری

با آن که اداره عالی مبارزه با فساد اداری در چوکات 
از  بیش  اما  ایجاد گردیده است،  افغانستان  حکومت 
گفته اند  نظرسنجی  این  پاسخ گویان  از  درصد  چهل 
که دولت در راستای مبارزه فساد اداری ناموفق بوده 

است. 
دینی  علمای  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  نتایج 
فساد  با  مبارزه  در  که  هستند  گروهی  درصد،   34 با 
علمای  از  بعد  می کنند.  را  تالش  بیشترین  اداری، 
دینی، جامعه مدنی با 22/4 درصد و ژورنالیست ها با 

ادامه از صفحه 4
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که کم ترین میزان 
خصوصی،  تلویزیون های  و  رادیون  به  اداری  فساد 
و  شرکت ها  خصوصی،  مکاتب  و  پوهنتون ها 

سازمان های خصوصی، اختصاص دارد. 
کی ها آلوده به فساد اداری اند؟

نظرسنجی  این  کنندگان  اشتراک  از  درصد   83/4
با دیگر  مقایسه  در  اند که بخش دولتی  باور  این  به 
این  در  است.  اداری  فساد  به  آلوده  بیشتر  بخش ها، 
درصد   98 با  بلخ  والیت  که  است  آمده  نظرسنجی 
رتبه اول و بادغیس با 95 درصد رتبه دوم را در بخش 
کم ترین  دارای  درصد   71 با  پروان  و  دارند  دولتی 
میزان آلودگی به فساد اداری در بخش دولتی را دارد. 
با 8 درصد در  تقریباً  انجوها و سازمان های خارجی 

رتبه دوم آلوده به فساد اداری است. 
این  در  پاسخ گویان  از  درصد   78/8 هم چنان 
نظرسنجی معتقد بوده اند که فساد اداری بین مسئولین 
پارلمان،  وکیل های  وزیران،  مثل  دولتی  بلندرتبۀ 
ثارنوال ها، والی ها، ریاست های مهم دولتی و ... بیشتر 

از سطوح پایین جامعه است. 
مصادیق فساد اداری 

گرفتن و دادن پول یا تحفه به عنوان رشوت در اکثر 
سطح  در  واسطه گری  و  رابطه  از  استفاده  والیات، 
منطقوی؛  قومی؛  مالحظات  ساختن  دخیل  والیات، 
مذهبی؛ لسانی؛جنسی و حزبی در انتخاب و استخدام 
افراد، کم کاری و تعلل بی مورد در اجرای وظایف و 
استفادۀ شخصی از امکانات دولتی و اوقات رسمی 

بخش دوم
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فالکائو: برای هماهنگی با 
چلسی به زمان نیاز دارم

بلیند: می توانم در پست 
دفاع وسط بازی کنم

بازگشت راموس و رونالدو 
به تمرینات

پیگرینی: از عمل کرد استرلینگ 
راضی بودم

رادامل فالکائو، مهاجم چلسی عنوان کرد که برای هامهنگ 

شدن با تیم، هنوز به زمان نیاز دارد

ال تایگر فصل گذشته از موناکو به منچسرتیونایتد پیوست 

ولی نتوانست عملکرد خوبی از خود به منایش بگذارد و تنها 

به  قرضی  به صورت  فصل  این  او  حال  رساند.  مثر  به  گل   4

چلسی پیوسته و مورینیو بارها عنوان کرده که فالکائو را به 

اوج باز می گرداند. با این حال، مهاجم کلمبیایی مدعی شد 

که هنوز برای هامهنگ شدن به زمان نیاز دارد. 

درک  تا  می برد  زمان  بیشرت  کمی  که  می کنم  فکر  گفت:  او 

روند  از  اینکه  برای  زیرا  باشم  داشته  چیز  همه  از  درستی 

فصل،  پیش  در طول  کرد.  بازی  باید  مطلع شد،  تیم  کارکرد 

چیزهایی یاد گرفتم و متوجه شدم و هر چه بیشرت بازی کنم، 

بیشرت یاد خواهم گرفت و شناخت بهرتی از هم تیمی هایم 

خواهم داشت. 

دیلی بلیند، هافبک-مدافع منچسرتیونایتد عنوان کرد که او 

می تواند در پست دفاع وسط هم بازی کند. 

بلیند 25 ساله در دیدار مقابل تاتنهام، در کنار اساملینگ زوج 

خط دفاعی منچسرتیونایتد را تشکیل داده بود. او که بیشرت 

که  کرد  عنوان  می رفت،  میدان  به  دفاعی  هافبک  پست  در 

قادر به بازی کردن در پست دفاع وسط هست. 

اگر  کنم.  بازی  می خواهم  تنها  که  ام  گفته  بارها  گفت:  او 

می کند،  اضافه  تیم  به  چیزی  چه  بازی کنی  هر  که  ببینید 

طبیعی است که شاهد رقابت برای حضور در ترکیب اصلی 

هم باشیم. به من فرصت داده شد و من متام تالشم را کردم. 

مردم می گویند که قد بلندی ندارم یا قدرت بدنی ام مناسب 

نیست ولی به نظرم هوش خوبی برای حضور در خط دفاعی 

دارم. 

بلیند ادامه داد: اگر به حریفان مان توجه کرده باشید، )برای 

را  رسها  متام  است،  خوبی  خیلی  بازی کن  کین(  هری  مثال 

پیش می برد  بدنی  با قدرت  را  به یک  نربدهای یک  می زند، 

و بازی کن کاملی است. فکر می کنم ما در خط دفاعی عالی 

خیلی  دارمیان.  متیو  و  شاو  لوک  کریس،  من،  کردیم.  کار 

خوشحالیم که کلین شیت ثبت شد. 

مادرید  رئال  رونالدو، ستاره های  کریستیانو  و  راموس  رسجیو 

که به دلیل مصدومیت در مترینات این تیم حارض نبودند، از 

دیروز به مترینات بازگشتند. 

راموس که درآستانه متدید قرارداد با رئال قرار دارد، در آئودی 

کاپ دچار مصدومیت شد و به همراه تیم به اسلو سفر نکرد. 

رونالدو که پیش تر دچار مصدومیت شده بود، به آملان هم 

سفر نکرده بود و مدتی اسرتاحت کرد. حال با بازگشت هر 

دو به مترینات، آن ها می توانند برای بازی اول تیم شان مقابل 

اسپورتینگ خیخون به میدان بروند. هم چنین احتامل حضور 

این دو در دیدار مقابل گاالتارسای در جام سانتیاگو برنابئو 

وجود دارد. 

پیروزی 0-3  از  پیگرینی، رسمربی منچسرتسیتی پس  مانوئل 

تیمش مقابل وست بروم، عنوان کرد که از عمل کرد اسرتلینگ 

در اولین بازی رسمی اش برای تیم راضی بوده است. 

پیوست  سیتی  به  لیورپول  از  پوند  میلیون   49 با  اسرتلینگ 

ببینیم.  او  از  درخشانی  منایش های  که  می رود  انتظار  و 

و  نشد  ظاهر  درخشان  خیلی  شب  دوشنبه  او  حال،  این  با 

چندین موقعیت از دست داد ولی پیگرینی عنوان کرد که از 

عمل کردش راضی بوده است. 

او گفت: او دو موقعیت عالی برای گول زنی داشت ولی رحیم 

شاید  می کند.  بازی  جدیدش  هم تیمی های  کنار  تازگی  به 

بهرتین عمل کردش نبود ولی 65 تا 70 دقیقه خوب بازی کرد. 

چهار  در  ما  گفت:  دی بروین  خرید  احتامل  درباره  پیگرینی 

رقابت حضور داریم بنابراین باید تیم را تقویت کنیم و شاید 

در  که  بازی کنانی  داریم. جذب  نیاز  تقویت  به  بیشرت  کمی 

تا  باید  است.  سختی  کار  می کنند،  بازی  بزرگ  باشگاه های 

پایان نقل و انتقاالت صرب کنیم. 

رد پیشنهاد مارسی 
توسط یورگن کلوپ

دنی آلوس: 
بارسا به دیوانه هایی مثل آردا نیاز دارد

انریکه: 
آینده پدرو به زودی مشخص می شود

فرجام خواهی چلسی برای کارت سرخ کورتوا

پاسخ رئال مادرید به تقاضای دنیس چریشف

ماتیاس سامر: 
گواردیوال به سیتی نخواهد رفت

استویچکوف: 
فان خال در حال تخریب یونایتد است

والدس: 
به عقب برگردم، دروازه بان نخواهم شد

دی کانیو: 
بالوتلی سلبریتی است، نه فوتبالیست!

مدیر برنامه های یورگن کلوپ مدعی شد که 

کلوپ، پیشنهاد مارسی برای رسمربی گری این 

تیم را رد کرده است. 

سمت  از  بیلسا  ناگهانی  استعفای  از  پس 

است  رسمربی  یک  دنبال  به  مارسی  خود، 

نیمکت  روی  فرانسه  لیگ  رشوع  از  پیش  تا 

گذشته  فصل  که  کلوپ  بنشیند.  تیم  این 

آماده  هنوز  کرد،  خداحافظی  دورمتوند  از 

بازگشت به عرصه مربی گری نیست. 

مدیر برنامه های کلوپ گفت: حقیقت دارد 

که کلوپ، پیشنهاد مارسی را رد کرده است. 

مارسی واقعا خواهان جذب او بود ولی هنوز 

نرسیده  مربی گری  به  یورگن  بازگشت  زمان 

است. 

دنی آلوس، مدافع بارسلونا عنوان کرد که 

آردا  مثل  دیوانه ای  بازی کنان  به  تیمش 

توران نیاز دارد. 

از  جاری  تابستان  در  ترکی  هافبک 

اتلتیکومادرید با قراردادی 5 ساله به بارسا 

بازی  درلیست  دیروز  که  توران  پیوست. 

سوپرکاپ برای بارسا قرار داشت، منی تواند 

دلیل محرومیت  به  بارسا  برای  تا زمستان 

این  با  کند.  بازی  انتقاالت  و  نقل  از  بارسا 

 28 هافبک  این  از  متجید  به  آلوس  حال، 

ساله پرداخت. 

ما  برای  توران  کنار  کردن  بازی  گفت:  او 

یک افتخار است. این که منی تواند در حال 

نیست،  خوب  کند  کمکی  ما  به  حارض 

دوست داریم کنار او بازی کنیم. او کیفیت، 

شخصیت و هوش باالیی دارد. او یک پدیده 

انسان شوخ طبعی  تیم خیلی  در  و  است 

نیاز  او  مثل  دیوانه هایی  به  ما  تیم  است. 

دارد. 

کرد  اعالم  بارسا،  رسمربی  انریکه،  لوئیس 

که آینده پدرو رودریگز، مهاجم ملی پوش 

خواهد  زودی  مشخص  به  باشگاه،  این 

شد.  

لیونل  مثلث  درخشش  دلیل  به  که  پدرو 

مسی، نیامر و لوئیس سوارز، فصل  گذشته 

ترکیب  در  حضور  برای  چندانی  فرصت 

پیدا نکرد، در آستانه جدایی  بارسا  اصلی 

از این باشگاه  قرار دارد و گفته می شود به 

منچسرتیونایتد خواهد رفت.  

انریکه به خربنگاران گفت: آینده پدرو به 

زودی مشخص می شود زیرا زمان زیادی تا 

منانده  باقی  و  انتقاالت  نقل  بازار  پایان 

است.  

حال  در  جدید  فصل  سویا؟  مقابل  دیدار 

رشوع شدن است و اکنون باید روی کارمان 

است.  چالش  دیدار  یک  هر  کنیم.  مترکز 

باید ببنیم چه خواهیم کرد و حریف چه 

تیم  کدام  شود  مشخص  تا  کرد  خواهد 

شایسته کسب  جام است.  

لوئیس سوارز هم  در مورد رشایط  انریکه 

گفت: سوارز فصل فوق العاده ای را پشت 

رس گذاشت. او  بازی کن مهمی برای ما بود 

او  سطح  در  می توانند  کمی  بازی کنان  و 

باشند. او این فصل هم نقش مشابهی در 

 تیم ما دارد.  

تیبو  باشگاه چلسی برای کارت رسخی که 

کورتوا، دروازه بان این تیم، در اولین دیدار 

فصل مقابل  سوانسی دریافت کرد، فرجام 

خواهی خواهد کرد.  

پایان  به   2-2 تساوی  با  که  دیدار  این  در 

رسید، زمانی که بازی با نتیجه 2-1 به  سود 

آبی ها در جریان بود، کورتوا در موقعیتی 

تک به تک روی بافه متبی گومیس، مهاجم 

سوانسی، خطا  کرد و با کارت رسخ مایکل 

الیور، داور بازی، اخراج شد.  

را  کار  پنالتی،  رضبه  هامن  روی  گومیس 

به تساوی کشید تا آبی ها در اولین دیدار 

فصل دو امتیاز از دست  بدهند.  

کمیته  جلسه  در  امروز  کورتوا  است  قرار 

حضور  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  انظباطی 

برتر،  قوانین  لیگ  براساس  کند.  پیدا 

بازی کنانی که کارت رسخ مستقیم دریافت 

می کنند، برای سه جلسه محروم می شوند. 

یک  به  کورتوا  محرومیت  که  در  صورتی 

دیدار  تنها  او  کند،  پیدا  کاهش  جلسه 

هفته آینده مقابل منچسرتسیتی را  ازدست 

می دهد.  

و  چریشف  بین  گذشته  دوشنبه  روز 

مدیریت رئال مادرید، جلسه ای برای تعیین 

وضعیت این ستاره جوان روس برگزار شد و 

چیز  همه  اسپانیا،  رسانه های  ادعای  طبق 

مثبت و خوب پیش رفته است. 

رئال  دوم  تیم  در  پیش  سال  سه  چریشف 

به سویا  او  تابستان 2013  اما  بازی می کرد 

اجازه  وی  به  مصدومیت  شد.  داده  قرض 

تابستان  و  بدرخشد  سویا  در  تا  نداد 

منتقل  قرضی  بصورت  ویارئال  به  گذشته 

بسیار  سویا  برعکس  ویارئال  در  او  شد. 

کرد  متقاعد  را  رئالی ها  و  درخشید  خوش 

تا در تور پیش فصل امسال، جایی برای وی 

اختصاص دهند. 

چریشف در متام بازی های پیش فصل رئال 

بازی های خوب،  ارائه  با  و  رفت  میدان  به 

کند.  جلب  را  بنیتس  رضایت  توانست 

قلبی  متایل  دوشنبه  روز  تا  وجود  این  با 

که  رئال  اول  تیم  در  حضور  نه  چریشف 

انتقال قرضی به تیمی دیگر بود. 

او همراه مدیر برنامه هایش روز گذشته در 

با مدیران رئال رشکت و تقاضای  جلسه ای 

خود را نیز مطرح کرد؛ تقاضایی که با پاسخ 

منفی روبرو شد. رسمربی رئال به مدیریت 

باشگاه اطالع داده است که برای فصل آتی 

راضی  و  کرده  باز  حساب  چریشف  روی 

ترتیب  بدین  نیست.  او  قرضی  انتقال  به 

فصل  چریشف  نیفیتد،  خاصی  اتفاق  اگر 

جاری را با پیراهن تیم اول رئال مادرید آغاز 

خواهد کرد. 

مونیخ  بایرن  ورزشی  مدیر  سامر،  ماتیاس 

با  پیگرینی  مانوئل  متدید  که  کرد  عنوان 

منچسرتسیتی، بدین معنا است که گواردیوال 

گواردیوال  قرارداد  رفت.   نخواهد  تیم  این  به 

پایان خواهد  به  پایان فصل بعد  بایرن در  با 

و  سیتی  توافق  از  حاکی  گزارش ها  و  رسید 

گواردیوال برای حضور رسمربی اسپانیایی روی 

نیمکت اتحاد است. در این میان، سیتی قرارداد 

پیگرینی را تا سال 2017 متدید کرد و سامر، این را 

نشانه عذم حضور گواردیوال در سیتی می داند. 

سعی  مردم  که  است  جالب  برایم  گفت:  او 

با  آینده  در  پپ  جدایی  احتامل  با  می کنند 

هم دیگر کل کل کنند. در طول هفته های اخیر 

خیلی شایعات زیادی شنیده می شود ولی به 

برای  سیتی  با  پیگرینی  قرارداد  متدید  نظرم 

سال  در  گواردیوال  داشتند  دوست  آن هایی که 

تنها  نیست.  خوبی  خرب  برود،  بایرن  از   2016

می توانم بگویم که ما این شایعات و احتامالت 

را جدی منی گیریم ولی بدین معنا نیست که 

متوجه رشایط نیستیم. 

باشگاه  اسطوره  استویچکوف،  هریستو 

و  پرداخت  خال  فان  از  انتقاد  به  بارسلونا 

گفت که او پس از تخریب بارسلونا، حال در 

حال تخریب یونایتد است. 

بارسلونا شد و  فان خال سال 1998 رسمربی 

باعث جدایی استویچکوف که 5 بار با بارسا 

قهرمان اللیگا شده بود شد. به نظر می رسد 

کدورت مهاجم بلغاری با رسمربی هلندی از 

بین نرفته و او در مصاحبه خود، به شدت به 

انتقاد از فان خال پرداخت. 

به  پدرو  پیوسنت  احتامل  درباره  او 

منچسرتیونایتد گفت: هیچ گاه دوست ندارم 

مربی  یک  او  باشم.  فان خال  هدایت  تحت 

متوسط است. او بارسا را تخریب کرد و حاال 

با  است.  منچسرتیونایتد  تخریب  حال  در 

منفی  وجهه  داد،  انجام  والدس  با  که  کاری 

شخصیتش را نشان داد. امیدوارم پدرو به من 

گوش کند و به منچسرت نرود. هیچ احرتامی 

برای او قائل نیستم. یک روز وقتی مصدوم 

بودم، با همرسم به کمپ تیم آمدم. او پیش 

همرس من رفت و گفت که چطور با انسانی 

مثل من ازدواج کرده و همرسم گفت که من 

از بارسا  برنده ی توپ طال بودم. جدایی من 

به خاطر فان خال بود. 

بارسلونا  سابق  دروازه بان  والدس،  ویکتور 

مصاحبه  یک  در  منچسرتیونایتد  وفعلی 

از  غیر  پستی  به  که  کرد  اعرتف  جالب 

دروازه بانی عالقه داشته است. 

سلتا  مقابل  بازی  در  این که  از  پیش  والدس 

به  شود،  صلیبی  رباط  مصدومیت  دچار 

مدیران بارسا اطالع داده بود که قصد جدایی 

از این باشگاه را دارد. مصدومیت او سبب شد 

تا نتواند با موناکو قرارداد امضا کند و پس 

از 9 ماه دوری از میادین، به منچسرتیونایتد 

پیوست و حاال نیز به دستور فان خال جایی 

در جمع شیاطین رسخ نیز ندارد. 

 ،RCN کلمبیایی  شبکه  با  مصاحبه  در  او 

حرفه های جالبی زد: اگر دوباره متولد شوم 

رساغ  اما  شد  خواهم  فوتبالیست  بازهم 

اگر  فوتبال  از  رفت.  نخواهم  دروازه بانی 

خاطرات  و  کنم  صحبت  شام  برای  بخواهم 

مترینات  در  که  مرارت هایی  بیشرت  گذشته، 

رسیدن  برای  آورد.  خواهم  یاد  به  را  کشیدم 

به پیراهن شامره یک بارسا، مشقت فراوانی 

کشیدم و متشکرم از همه کسانی که در این 

سال ها به من اعتامد داشتند.  

اش  فوتبالی  خاطره  بهرتین  مورد  در  والدس 

گفت: فینال لیگ قهرمانان در پاریس مقابل 

خاطره  بهرتین  بارسا(   1-2 آرسنال)پیروزی 

فوتبالی من است. همه چیز از آن جا برای من 

رشوع شد و بارها فیلم آن بازی را متاشا کرده 

ام. البته هر سه قهرمانی با بارسلونا در لیگ 

قهرمانان برای من لذت بخش و خاطره انگیز 

به  را  شخصی  رکوردهای  هیچگاه  بودند. 

اعداد  ام.  نداده  ترجیح  تیمی  رکوردهای 

برخی  منی  مانند؛  خاطرم  در  خیلی  ارقام  و 

فراموش  هم  را  فرزندانم  تولد  تاریخ  مواقع 

ندارم. خیلی خوبی  حافظه  کل  در  می کنم. 

عنوان  به  مسی  از  مصاحبه  این  در  والدس 

که  بازی کنی  کرد.  یاد  تاریخ  بازی کن  بهرتین 

او قابل قیاس  با  به ادعای والدس، هیچ کس 

نیست. 

هم وطن  التزیو،  سابق  جنجالی  ستاره 

موجودی  را  انگلیس  برتر  لیگ   در  شاغلش 

اصالح  ناپذیر می داند!

پائولو دی کانیو، ستاره ایتالیایی سابق التزیو 

و  هم وطنش  بالوتلی،  ماریو  وستهام،  و 

مهاجم فعلی لیورپول را بازی کنی غیر قابل 

اصالح می داند. 

جوانی  دوران  مثل  که  بازی کنی  درباره  او 

به  ما  گفت:  دارد،  زیادی  حواشی  خودش 

عنوان مربی یا بازی کن در همه لحظات شاد 

توان  متام  با  و  هستیم  تیم  کنار  غمگین  و 

قصد کمک به تیم را داریم اما ماریو بالوتلی 

به  اصال  کرده  ثابت  بازی اش  دوران  متام  در 

تا  آمده  فوتبال  به  او  نیست.  تیمش  فکر 

چشم  به  را  حرفه  این  و  کند  شهرت اندوزی 

می بیند.  خود  توجه  جلب  برای  منایش  یک 

این  طول  در  است!  سلربیتی  یک  که  انگار 

اصالح  را  او  کردند  سعی  خیلی ها  سال ها 

در  مربی گری  دوران  در  مانچینی  مثال  کنند. 

را  پدر  یک  حکم  می خواست  منچسرتسیتی 

برای ماریو داشته باشد اما بالوتلی نخواست 

درک  استاد  عنوان  به  مورینیو  شود.  متحول 

این  با  داد،  انجام  تالش هایی  بازی کنان 

که  است  هامنی  هنوز  من،  هم وطن  حال 

می بینیم!

ابعاد  درباره  التزیو  سابق  جنجالی  بازی کن 

او  گفت:  چنین  هم  بالوتلی  زندگی  دیگر 

است  ورزشکار  و  قدرت مند  جوان،  بسیار 

استعدادهایش  از  مناسب  استفاده  برای  اما 

تالشی منی کند. شاید گاهی هوس کنید  برای 

و  یابید  حضور  زمین  در  خود  دادن  منایش 

باعث شوید هم تیمی ها به خاطر شام بدوند. 

نفس  عملی منی شود چون  این هوس هرگز 

بازی کنان  بین  تعامل  و  کارگروهی  فوتبال 

اوقات  کردن  سپری  خود محوری!  نه  است، 

فراغت به شکل دلخواه، اشکالی ندارد؛ البته 

بازی درخشان ظاهر  زمین  در  که  به رشطی 

شوید. امیدوارم ماریو متحول شود؛ هر چند 

می دانم بعید است این اتفاق رخ دهد چون 

او بیشرت زمان خود را در شبکه های اجتامعی 

تا  است  سلربیتی  یک  بیشرت  و  می گذراند 

رقیبی برای رقبا!
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