
پارادوکس طالبان
در  قندوز  شهر  بر  طالبان  حمله ی 
عدم  به معنای  زمانی  و  شرایط  چنین 
تعهد این گروه به صلح و آرامش است. 
این  معنای روشن  افغانستان  مردم  برای 
این  به  بی اعتمادی  طالبان،  رفتار  نوع 
حمله،  این  در  بدون شک  است.  گروه 
آسیب جدی به مردم رسید. گروه طالبان 
جمعه شب حمله ی تهاجمی را از چهار 
طالبان  کرد.  آغاز  قندوز  شهر  به  سمت 
مسکونی  مناطق  در  شهر  بر  حمله  با 
مردم جابه جا شدند و از میان خانه های 
امنیتی آتش گشودند.  نیروهای  بر  مردم 
افراد  بیش تر  رسانه ها،  گزارش  براساس 
و  شدند  زخمی  قندوز  جنگ  در  که 
این  غیرنطامی اند.  افراد  دیدند،  آسیب 
تعداد غیرنظامی در حدود 85 غیرنظامی 
گزارش شده است. روز شنبه شهر قندوز 
زندگی  شد  باعث  کار  این  شد.  فلج 
روزانه ی مردم فلج شود. ممکن است تا 
به حالت  روزها زندگی در شهر قندوز 
گروه  که  است  روشن  برنگردد.  عادی 
به یک دست آورد  برای رسیدن  طالبان، 
نمی کنند،  دریغ  تالشی  هیچ  از  نظامی 
تنها  نمی شناسد.  را  قرمزی  خط  هیچ 
در حال حاضر  نیست،  قندوز  بر  حمله 
از  بسیاری  در  طالبان  جنگی  ماشین  

والیت های افغانستان فعال است...

قندوز استراتژیک 
چرا آسیب پذیر است؟

درکنار جنگ، ناامنی و درگیری ها، رویدادهای ترافیکی 
در والیت دایکندی بیش ترین آسیب جانی را به مردم این 
والیت وارد می کند. آمارهای رسمی مسئوالن محلی دایکندی 
نشان می دهد که در هشت سال گذشته حدود یک هزار نفر 
)249 کشته و 920 زخمی( در اثر رویدادهای ترافیکی در 
632 رویداد جداگانه کشته و زخمی شده اند. بیش ترین این 
رویدادها که تلفات زیادی هم داشته، در چهارسال اخیر رخ 
داده است. تنها در سال 1395 خورشیدی، 153 رویداد رخ 
داده است که در آن 47 نفر کشته و 120 نفر زخمی شده اند. 
رویداد   8 جاری،  سال  نخست  ماه  شش  مدت  در 
ترافیکی رخ داده است که در آن 20 نفر کشته و 36 نفر دیگر 
والیت  ترافیک  مدیر  ابراهیمی،  رحمت اهلل  شده اند.  زخمی 
دایکندی در هنگام ارایه ی این آمار گفت که ممکن است در 
مناطق کوهستانی و دورافتاده ی دایکندی رویدادهای بزرگ 

و متوسطی دیگری هم رخ داده باشد که...

نه  و  است  پل خبری  از  نه  که  پل  باغ عمومی؛ جایی 
نقاط مزدحم و شلوغ  از  باغ عمومی  باغی وجود دارد. پل 
مرور  و  عبور  تقاطع  نقطه ی  روزانه  محل  این  است.  کابل 
هزار ها پایتخت نشین است. در واقع قلب ترافیک کابل است 
همین  در  کابل  شهروندان  رفت وآمد  شریان های  عموم  که 
نقطه تالقی می کنند. این محله پر از آلودگی است. آلودگی 
انسان و ماشین در  اما آن قدر زیاد است که صدای  صوتی 
البه الی  از  دهی،  گوش  خوب  اگر  ولی  است  آمیخته  هم 
به  کودکانه ای  نازک  و  ظریف  صدای  گاهی  صداها  انواع 
گوش می رسد که فریاد می کشد، کوته سنگی، سرای شمالی، 

چهل ستون و...
انتظار در پل باغ عمومی یک تعلیق روزمره نیست، نام 
کودکی است چهارده ساله. جبینش در اثر تابش شعاع آفتاب 
سوخته و سیاهی بر چهره اش نمایان شده است. او مدتی ست 
که در این محله برای یافتن مسافر برای موترها فریاد می زند. 
بود،  دست ودل باز  که  موترواِن  و  می دهد  افغانی  پنج   یکی 
ده افغانی. بانگ اذان شامگاهان وقتی پول های مچاله شده و 

پینه بسته اش را می شمارد، صدافغانی و بعضی روزها...

کویته ی  در  مسجدی  در  مولوی  منبر  زیر  که  بمبی 
پاکستان جاسازی شده بود، احتماال یک هدف مهم داشت: 
 16 در  که  را  بمب گذاری  این  طالبان  طالبان.  رهبر  برادر 
افغانستان  مرز  نزدیکی  در  کویته  شهر  حومه ی  در  آگست 
رخ داد، به عنوان هشداری برای متوقف کردن مذاکرات شان 
مسأله ی  بمب گذاری  این  موقعیت  دیدند.  متحده  ایاالت  با 
دیگری یعنی جایگاه قدرت مند و دشوار پاکستان را در این 
به عنوان  گسترده ای  به طور  کویته  کرد.  برجسته  مذاکرات 
از  منتقدان  می شود.  دانسته  افغانستان  طالبان  رهبری  پایگاه 
دیرزمانی بر این باورند که پاکستان -اگر نه با حمایت صریح 
و آشکار- با ارائه ی پناه گاه به طالبان از میزانی نفوذ بر این 

گروه برخوردار است.
اکنون پاکستان در حال تسهیل مذاکرات بین واشنگتن 
بیش تر  شاهد خروج  احتماال  که  مذاکراتی  است؛  طالبان  و 
طالبان  بدل،  در  بود.  افغانستان خواهد  از  سربازان خارجی 
خاک  از  نمی دهند  اجازه  که  کرد  خواهند  تعهد  احتماال 
تروریستی  حمالت  برنامه ریزی  برای  آینده  در  افغانستان 

جهانی استفاده شود.
مقامات طالبان گفته اند که آن ها در...

رویدادهای ترافیکی 
در دایکندی هر روز قربانی می گیرد؛ 

»بودجه برای ساخت وساز 
جاده ها وجود ندارد.«

جارچی های کوچک، 
سوارکن های حرفه ای

نقش پاکستان در مذاکرات صلح

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
انتخاباتی  تیم  دوم  معاون  نیز  و  ریاست جمهوری 
تیم های  از  شماری  که  می گوید  »دولت ساز« 
حلقات  و  طالبان  گروه  با  تبانی  در  انتخاباتی 

خارجی انتخابات را به چالش می کشانند.
سنبله(   10 )یک شنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
در یک همایش انتخاباتی در کابل صحبت می کرد، 
افزود: »برخی از اعضای تیم های انتخاباتی با این که 

نامزدند، ولی هنوز صلح را...

دانش: 
شماری از تیم های انتخاباتی 

در هم سویی با طالبان انتخابات 
را به چالش می کشند

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده  ویژه ی 
وزارت خارجه  ی امریکا برای صلح افغانستان اعالم 
کرده است که نهمین دور مذاکرات امریکا و گروه 
طالبان پایان یافته است. او همچنان گفته است که 
روز یک شنبه )10 سنبله( برای مشورت بیش تر با 

رهبران حکومت افغانستان به کابل می آید.
آقای خلیل زاد هرچند در مورد نتایج این دور 
گفت وگوها جزئیات ارایه نکرده، اما گفته است که 

آنان در آستانه ی یک توافقی اند که...

نهمین دور مذاکرات امریکا 
و طالبان پایان یافت
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رهایی مدافع آلمانی 
چلسی از بند مصدومیت

مدت ها  از  بعد  رودیگر  آنتونی 
دوری از میادین شرایط بازی را به 

دست آورده است و...

مصدومیت، بالی جان 
گواردیوال در سیتی!

بعد از لروی سانه، آیمریک الپورته 
سیتی  مصدوم های  جمع  به  نیز 

اضافه شد و تا مدت ها...

معترضان فعالیت های 
فرودگاه هنگ کنگ 

را مختل کردنـد
از  پس  روز  یک  روز:  اطالعات 
تظاهرات گسترده در هنگ کنگ که 

به درگیری گسترده...

اطالعات روز: محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، می گوید زمانی 

که در ماه اسد در...

ظریف در مورد مذاکره 
با امریکایی ها: 

خیلی از این مسأله 
فراری نبودم
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نخستینجلسهیدادگاهکمیشنرانپیشینکمیسیونهایانتخاباتیامروزبرگزارمیشود
پیشین  کمیشنران  دادگاه  جلسه ی  که  می گوید  کشور  کل  دادستانی  روز:  اطالعات 
کمیسیون های انتخاباتی و رییسان پیشین داراالنشا و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل 

انتخابات امروز )دوشنبه، 11 سنبله( برگزار می شود.
جمشید رسولی، سخن گوی دادستانی کل به روزنامه اطالعات روز گفت که جلسه ی 
دادگاه رییس و شش کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، رییس و دو کمیشنر پیشین 
انتخاباتی و رییسان پیشین داراالنشا و تکنالوژی  کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات 
معلوماتی کمیسیون انتخابات فراد در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 

اداری برگزار می شود.
آقای رسولی گفت که این افراد در ارتباط به جرایم انتخاباتی مربوط به والیت کنر، به 

کم و زیاد کردن آرا و تغییر و تبدیل اسناد متهم اند.
کمیسیون های  پیشین  کمیشنران   ،1397 دلو   23 تاریخ  به  که  است  حالی  در  این 
انتخاباتی از طرف رییس جمهور برکنار و از سوی دادستانی کل، ممنوع الخروج شدند. به 
دنبال آن دادستانی کل اعالم کرد که این کمیشنران به دلیل سوءاستفاده از صالحیت های 

وظیفوی ممنوع الخروج شده اند.

www.etilaatroz.comدو شنبه  11 سنبله 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۹۹ خبرهایداخلی

نهمیندورمذاکراتامریکاوطالبانپایانیافت
از  و  صلح  برای  گفت وگو  یک  طرف  از 
نظامی  دست آورد  برای  دیگر، جنگ  طرف 

یک تناقض آشکار است در رفتار طالبان.
می شود  گفته  طالبان  با  صلح 
دور  نهمین  است.  یافته  سمت وسویی 
رسید.  پایان  به  طالبان  با  امریکا  مذاکرات 
برای  آمریکا  نماینده ویژه ی  زلمی خلیلزاد، 
در  »ما  که  است  نوشته  تویتی  در  صلح 
آستانه ی یک توافقی هستیم که خشونت را 
خواهد  افغان ها  برای  را  راه  و  داده  کاهش 
گشود تا برای مذاکرات در مورد یک صلح 
و  متحد  افغانستان  یک  و  پایدار  و  باعزت 
هیچ  و  متحدین  متحده،  ایاالت  که  بااقتدار 
کشور دیگر را تهدید نکند، با هم بنشینند.« 
از  نیز  قطر  در  طالبان  سیاسی  سخن گوی 
است.  خوش بین  بسیار  امریکا  با  توافق 
دور  که  نوشته  تویتی  در  شاهین،  سهیل 
پایان  به  کامیابی  با  طالبان  با  مذاکرات  نهم 
رسید. خلیل زاد برای هماهنگی با حکومت 
نشان  شواهد  است.  کابل  راهی  افغانستان 
می دهد که دو طرف توافق کرده و عمال دو 
دهه جنگ نفس گیر را پایان بخشیده است. 
اما آقای خلیل زاد باید بداند که طالبان تنها با 
امریکا نجنگیده اند، مردم افغانستان در طول 
طالبان  با  جنگ  اصلی  قربانی  سال ها  این 
 45 از  بیش  اخیر  پنج سال  در  تنها  بوده اند. 
با طالبان کشته  افغان در جنگ  هزار سرباز 

شده اند.
طالبان در قبال حمله ی دیروز خود بر 
متحدان  و  امریکا  دهند.  پاسخ   باید  قندوز 
افغانستان نباید این رفتار دوگانه و مردم ستیز 
در  خلیل زاد  آقای  هرچند  بگیرند.  نایده  را 
واکنش به این حمله گفته است که از طالبان 
خواسته از این نوع حمالت دست  بردارند، 
امتیاز  از  نیستند  حاضر  به راحتی  طالبان  اما 
رفتار  این  بردارند.  دست  جنگ  میدان  در 
طالبان از یک طرف، بدون شک روند صلح 
صورت  این  در  زیرا  می رساند؛  آسیب  را 
باقی  گروه  این  به  اعتماد  بر  مبنای  هیچ 
بر شهر  طالبان  نمی ماند و حمالت سنگین 
صداقت  و  نیت  حسن  مسکونی،  مناطق  و 
به  را  صلح  روند  خصوص  در  گروه  این 
با  طالبان  دیگر،  از طرف  نمایش می گذارد. 
است  آن  پی  در  حمالتی  چنین  راه اندازی 
نظامی  مواجهه ی  در  نظامی  شان  توانایی  که 
امنیتی  نیروهای  و  بین المللی  نیروهای  با 
افغانستان را به نمایش گذاشته و به تبع آن، 
را  مذاکرات  میز  در  موضع شان  کنند  سعی 
تقویت کنند. روشن است که این استراتژی 
افکار  و  داد  نتیجه ی عکس خواهد  طالبان، 
عمومی در افغانستان بیش از گذشته در برابر 

این گروه تحریک خواهد شد. 
فاجعه ی  از  قندوز  در  امنیتی  نیروهای 
دیگر جلوگیری کردند. عملکرد روزگذشته 
به دنبال  قابل ستایش است.  امنیتی  نیروهای 
این سرپرستان وزرات های دفاع و داخله نیز 
واکنش سریع و هماهنگی  رفتند.  قندوز  به 
خوب باعث شد حمله ی برنامه ریزی شده ی 
مقام های  شود.  مواجه  شکست  با  طالبان 
گونه  به  طالبان  حمله ی  می گویند،  محلی 
و  درست  عملکرد  است.  شده  دفع  کامل 
قندوز  مهار جنگ  در  مدیریت سازمان یافته 
دو پیام داشت: یک، طالبان با زور نمی توانند 
دست  کنند.  حکومت  افغانستان  مردم  بر 
است.  باالتر  جنگ  درمیان  امنیتی  نیروهای 
دوم، مدیرست درست و هماهنگ رهبری با 
نیروهای امنیتی بسیار کارساز است. متاسفانه 
نیروهای  شد  باعث  خال  این  درگذشته 
شوند.  متحمل  را  زیادی  امنیتی سختی های 
پابرجاست  هنوز  انتقاد  این  اما  این همه،  با 
از جنگ  پیش گیری  در  امنیتی  مسئوالن  که 
ناکام  شهرها  در  طالبان  رسیدن  از  پیش  و 

بوده اند.
زمان  چنین  در  که  است  این  ما  نظر 
و  جنگ  بسته اند،  امید  صلح  به  همه  که 
این  ادامه  شود.  متوقف  باید  خشونت 
وضعیت به معنای دهن کجی طالبان به صلح 
و نادیده گرفتن مردم از سوی امریکا در روند 
طالبان  باید  واضح  صورت  به  است.  صلح 
متناقض  رفتار  این  معنای  که  دهند  پاسخ 
که در دوحه حرف از صلح و در افغانستان 
درصدد سقوط یک شهرند، چیست؟ وگرنه 
نیز  آن  پیامد  ندارد.  معنایی  پارادوکس  این 
تحریک افکار عمومی در افغانستان بیش از 

گذشته در برابر این گروه است.

اطالعات روز: زلمـی خلیل زاد، نماینده  
ویـژه ی وزارت خارجـه  ی امریکا برای صلح 
افغانسـتان اعالم کرده اسـت کـه نهمین دور 
پایـان  طالبـان  گـروه  و  امریـکا  مذاکـرات 
یافتـه اسـت. او همچنـان گفتـه اسـت کـه 
روز یک شـنبه )10 سـنبله( بـرای مشـورت 
بیش تـر بـا رهبـران حکومـت افغانسـتان به 

کابـل می آیـد.
آقـای خلیـل زاد هرچند در مـورد نتایج 
ایـن دور گفت وگوهـا جزئیـات ارایه نکرده، 
امـا گفتـه اسـت کـه آنـان در آسـتانه ی یک 
توافقی انـد که خشـونت را کاهش داده و راه 

را بـرای افغان هـا بـاز کنـد تا در مـورد یک 
صلـح باعـزت و پایـدار با هم مذاکـره کنند.
او در رشـته تویتی نوشـته است: »ما در 
آسـتانه ی یـک توافقی ایـم کـه خشـونت را 
کاهـش داده و راه را بـرای افغان هـا خواهـد 
گشـود تـا بـرای مذاکـرات در مـورد یـک 
صلـح باعـزت و پایـدار و یـک افغانسـتان 
متحـده،  ایـاالت  کـه  بااقتـدار  و  متحـد 
متحدینـش و هیچ کشـور دیگـری را تهدید 

نکنـد، با هـم بنشـینند.«
شـاهین،  سـهیل  حـال  همیـن  در 
سـخن گوی دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر 

مذاکـرات  دور  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  نیـز 
سـنبله(   9 )شـنبه،  قبـل  شـب  دو  ناوقـت 
بـا موفقیـت بـه پایـان رسـیده اسـت. او در 
یـک پیـام تویتری نوشـته اسـت: »البته روی 
ایـن توافق شـد کـه سـاعت 2:00 بعدازظهر 
دیـروز )یک شـنبه( نیز بحث هـا روی برخی 
مـوارد فنی توافق نامـه را با هیـأت امریکایی 

تکمیـل کنیـم.«
گفتنی اسـت کـه دور نهم مذاکـره میان 
گـروه طالبـان و هیـأت امریکایـی در دوحه، 
آغـاز  اسـد   31 تاریـخ  بـه  قطـر  پایتخـت 
شـده بـود. ایـن دور مذاکرات بـرای ده روز 

ادامـه یافـت. انتظـار می رفـت کـه دو طرف 
در ایـن دور از مذاکـرات بـه توافـق نهایـی 

یابند. دسـت 
امـور  وزیـر  پمپئـو،  مایـک  پیش تـر 
خارجـه ی امریـکا نیز ابـراز امیـدواری کرده 
بـود کـه طرفیـن تـا اول سـپتامبر بـه توافقی 

دسـت پیـدا کننـد.
تضمیـن در مبـارزه با تروریـزم، خروج 
نیروها، شـرکت در مذاکـرات بین االفغانی و 
آتش بـس جامـع و دایمـی از چهـار موضوع 
اساسـی مـورد بحـث در نُـه دور مذاکـرات 

میـان امریـکا و طالبان بوده اسـت.

دانش:
شماریازتیمهایانتخاباتیدرهمسوییباطالبانانتخاباترابهچالشمیکشند

دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  روز:  اطالعـات 
انتخاباتـی  تیـم  دوم  معـاون  نیـز  و  ریاسـت جمهوری 
»دولت سـاز« می گویـد کـه شـماری از تیم هـای انتخاباتی در 
تبانـی بـا گـروه طالبـان و حلقـات خارجـی انتخابـات را بـه 

می کشـانند. چالـش 
آقـای دانـش کـه دیـروز )یک شـنبه، 10 سـنبله( در یک 
همایـش انتخاباتـی در کابل صحبـت می کرد، افـزود: »برخی 
از اعضـای تیم هـای انتخاباتـی با این کـه نامزدنـد، ولی هنوز 
صلـح را اولویـت اصلـی خـود می داننـد و به انتخابـات باور 
ندارنـد. ایـن افراد یـا به خود بـاور ندارند و از حـاال خود را 
نـاکام می داننـد و یـا این که سـر و سـری با حلقـات خارجی 
و گـروه طالبـان دارنـد و بـا اشـاره ی آنـان بـرای انتخابـات 

چالـش ایجـاد می کنند.«
او تأکیـد کـرد کـه صلـح بـدون برگـزاری انتخابـات که 
»شـالوده ی قانـون اساسـی و بنیـاد مشـروعیت دولـت« در 

افغانسـتان را تشـکیل می دهـد، تحقـق نمی یابـد.
انتخابـات  برگزارنشـدن  دانـش،  آقـای  گفتـه ی  بـه 

افغانسـتان را به سـوی بحـران ناامنـی و مشـروعیت زدایی از 
حاکمیـت قانونـی می بـرد. او عالوه کـرد که تمـام آمادگی ها 
بـا  بایـد  انتخابـات گرفتـه شـده اسـت و  برگـزاری  بـرای 
اشـتراک شـهروندان در آن سرنوشـت آینـده ی کشـور تعیین 

. د شو
آقـای دانـش ایـن اظهـارات را در حالـی مطـرح می کند 
بـه رهبـری  اعتـدال«  انتخاباتـی »صلـح و  تیـم  پیشـتر  کـه 
محمدحنیـف اتمـر بـه دلیـل اولویـت دادن بـه صلـح تمامی 

کارزارهـای انتخاباتـی خـود را تعلیـق کـرده بـود.
جریـان  بـه  اشـاره  بـا  دانـش  آقـای  هـم،  سـویی  از 
مذاکـرات صلـح میـان هیـأت امریکایـی بـه رهبـری زلمـی 
خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریکا برای 
صلـح افغانسـتان و نماینـدگان گـروه طالبـان گفـت: »رونـد 
صلـح آنچنـان پیچیـده، زمان گیـر و بلکـه نفس گیر اسـت که 
هنـوز هـم بعـد از 9 مـاه تـالش همـه جوانـب بین المللی، به 
هیـچ نتیجـه ای روشـن یـا نهایـی نرسـیده و هنـوز هـم حتی 
از آتش بـس و گفت وگـوی مسـتقیم هیـچ نشـانه ای دیـده 

نمی شـود.«
ایـن در حالـی اسـت کـه دور نهـم مذاکـرات امریـکا 
و طالبـان در شـهر دوحـه، پایتخـت قطـر کـه بـه تاریـخ 31 
اسـدآغاز شـده بود، ناوقت دو شـب پیش )شـنبه، 9 سـنبله( 

پایـان یافـت. ایـن دور مذاکـرات ده روز دوام کـرد.
همزمـان بـا ایـن، زلمـی خلیـل زاد در رشـته تویتی گفته 
اسـت کـه او در ختـم ایـن دور از مذاکـرات بـرای مشـورت 

بیش تـر بـا رهبـران حکومـت افغانسـتان بـه کابـل می آید.
دور  ایـن  نتایـج  مـورد  در  هرچنـد  خلیـل زاد  آقـای 
گفت وگوهـا جزئیـات ارایـه نکـرده، اما گفته اسـت کـه آنان 
بـا طالبـان در آسـتانه ی توافقـی انـد کـه خشـونت را کاهش 
داده و راه را بـرای افغان هـا بـاز کنـد تـا در مـورد یک صلح 

باعـزت و پایـدار بـا هـم مذاکـره کنند.
نیروهـای  خـروج  تروریـزم،  بـا  مبـارزه  در  تضمیـن 
خارجـی از افغانسـتان، شـرکت در مذاکـرات بین االفغانـی و 
آتش بـس جامـع و دایمـی از چهـار موضـوع اساسـی مـورد 
بحـث در نُـه دور مذاکـرات میان امریکا و طالبان بوده اسـت.

حملهیطالباندرمرکزبغالنعقبزدهشد
اطالعـات روز: وزارت هـای دفاع ملی و امـور داخله ی 
گـروه  جنگ جویـان  حملـه ی  کـه  کرده انـد  اعـالم  کشـور 
طالبـان در شـهر پل خمـری، مرکـز والیـت بغـالن عقب زده 

است. شـده 
دیـروز  کـه  وزارت  دو  ایـن  مشـترک  اعالمیـه ی  در 
)یک شـنبه، 10 سـنبله( بـه نشـر رسـیده، آمـده اسـت که در 
درگیری هـا بـرای دفـع این حملـه ی طالبـان، 11 جنگ جوی 
دیگرشـان زخمـی  پنـج جنگ جـوی  و  کشـته  گـروه  ایـن 

شـده اند.
همچنـان بـه نقـل از اعالمیـه، دو جنگ جـوی دیگر این 

گـروه توسـط نیروهای امنیتی بازداشـت شـده اند.
در اعالمیـه تأکیـد شـده اسـت کـه در ایـن درگیری هـا 
بـه نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور هیج آسـیبی نرسـیده 

ست. ا
وزارت داخلـه ی کشـور گفتـه اسـت کـه جنگ جویـان 

گـروه طالبـان حوالـی سـاعت 2:00 بامـداد دیروز بـا تجمع 
در سـاحات »دیـوار کرکـر«، »زمان خیل« و »حسـین خیل« در 
حومـه ی شـهر قندوز می خواسـتند بر این شـهر حملـه کنند 

کـه بـا واکنـش نیروهای دفاعـی و امنیتـی مواجه شـده اند.
ایـن وزارت افـزوده اسـت کـه تعـداد طالبـان در ایـن 

تـا 40 جنگ جـو می رسـیده اسـت. بـه 30  تجمعـات 
کـه  اسـت  تأکیـد شـده  داخلـه  اعالمیـه ی وزارت  در 
وجـود  از  حسـین خیل  و  زمان خیـل  سـاحات  هم اکنـون 
بـرای  درگیـری  و  شـده  پاکسـازی  طالبـان  جنگ جویـان 

دارد. جریـان  کرکـر  دیـوار  سـاحه ی  پاکسـازی 
پیشـتر جاویـد بشـارت، سـخن گوی فرماندهـی پولیس 
بغـالن بـه روزنامه اطالعـات روز گفته بود کـه جنگ جویان 
طالبـان حوالـی سـاعت 5:00 صبـح دیـروز بـا تجمـع در 
سـاحه ی دیـوار کرکـر می خواسـته اند بـه شـهر پل خمـری 
حملـه کننـد. او تأکیـد کـرده بـود کـه نیروهای امنیتـی برای 

دفـع ایـن حملـه وارد عمل شـده اند.
بـود  گفتـه  اعالمیـه ای  نشـر  بـا  نیـز  طالبـان  گـروه 
بـه شـهر  از چهـار قسـمت  ایـن گـروه  کـه جنگ جویـان 

کرده انـد. حملـه  پل خمـری 
در اعالمیـه ادعـا شـده بـود کـه تمامـی پاسـگاه ها و 
مراکـز دفاعـی و امنیتـی در حومـه ی شـهر پل خمـری بـه 
دسـت این گروه سـقوط کرده اسـت. این گروه گفته اسـت 
کـه شـهر پل خمـری، دو سـرکه ی مـزار شـریف، حـوزه ی 
سـوم امنیتـی پل خمـری، بند بـرق والیت بغالن و روسـتای 
زمان خیـل در شـهر پل خمـری تحـت کنتـرل جنگ جویـان 

ایـن گـروه درآمده اسـت.
طالبـان همچنـان ادعـا کـرده بـود کـه در حـال حاضـر 
والیـت  سـاختمان  نزدیکـی  در  و  شـهر  مرکـز  در  جنـگ 
ایـن گـروه، تعـدادی زیـادی از  جریـان دارد. بـه گفتـه ی 
نیروهـای دولتـی در جریـان ایـن حملـه نیز کشـته شـده اند.

وزارت  روز:  اطالعـات 
صحـت عامه ی کشـور می گوید 
کـه دو واقعـه ی جدیـد مثبـت 
پولیو در شـهر ترینکـوت، مرکز 
ولسـوالی  و  ارزگان  والیـت 
چـوره ی ایـن والیـت بـه ثبـت 

اسـت. رسـیده 
مسـئول  راسـخ،  میرجـان 
آگاهـی عامـه ی برنامـه ی محـو 
عامـه  پولیـوی وزارت صحـت 
سـنبله(   10 )یک شـنبه،  دیـروز 
روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه 
گفـت که ایـن واقعه هـای مثبت 
»مهرآبـاد«  روسـتای  در  پولیـو 
روسـتای  و   ترینکـوت  شـهر 

چـوره  ولسـوالی  »عبدالحلیـم« 
بـه ثبـت رسـیده اسـت.

قربانـی  او،  گفتـه ی  بـه 
ترینکـوت،  شـهر  در  پولیـو 
یـک پسـر دوونیـم سـاله و در 
ولسـوالی چـوره هـم یک پسـر 
شـش ماهـه اسـت کـه هـر دو 
شـده اند. فلـج  همیشـه  بـرای 
آقـای راسـخ افـزود کـه با 
ثبـت ایـن دو واقعـه، در جریان 
 )2019( میـالدی  سـال جـاری 
واقعه هـای  مجموعـی  رقـم 
مثبـت پولیـو در افغانسـتان بـه 
15 واقعـه و در والیـت ارزگان 
بـه هفـت واقعه رسـیده اسـت.

 15 ایـن  از  او،  گفتـه  بـه 
هفـت  پولیـو،  مثبـت  واقعـه ی 
پنـج  ارزگان،  در  آن  واقعـه ی 
واقعـه در هلمنـد، دو واقعـه در 
قندهـار و یـک واقعـه ی دیگـر 
رسـیده  ثبـت  بـه  کنـر  در  هـم 

اسـت.
عامـه ی  آگاهـی  مسـئول 
برنامـه ی محـو پولیـوی وزارت 
کـرد:  تأکیـد  عامـه  صحـت 
»تمامـی ایـن واقعه هـای مثبـت 
ثبـت  بـه  جاهایـی  در  پولیـو 
رسـیده اسـت که دولـت در آن 
جاهـا حاکمیـت نـدارد و تیم ما 
بـرای  جاهـا  آن  در  نمی توانـد 

تطبیـق واکسـین پولیـو برونـد.«
منبـع  یـک  پیـش  چنـدی 
صحـت  وزارت  در  معتبـر 
روزنامـه  بـه  کشـور  عامـه ی 
کـه  بـود  گفتـه  روز  اطالعـات 
از آغـاز سـال 2019 میـالدی تا 
کنـون هیـچ کارزاری برای محو 
پولیـو در کشـور از سـوی ایـن 
وزارت راه اندازی نشـده اسـت.
کـرده  تأکیـد  منبـع  ایـن 
پولیـو  محـو  »واکسـین  بـود: 
از  امنیتـی  مشـکالت  به دلیـل 
در  نـه  کنـون  تـا  امسـال  آغـاز 
سـاحات تحـت کنتـرل دولـت 
راه انـدازی شـده و نـه هـم در 

سـاحات تحـت کنتـرل مخالفان 
خطرنـاک  بسـیار  ایـن  دولـت. 
می توانـد  پولیـو  چـون  اسـت، 
در کم تریـن زمـان در سـاحات 

یابـد.« گسـترش  زیـادی 
و  پاکسـتان  افغانسـتان، 
در  کشـور  سـه  تنهـا  نیجریـه 
هـم  هنـوز  تـا  کـه  جهان انـد 
اندیمیـک  کشـورهای  به عنـوان 
ایـن  پولیـو شـناخته می شـوند. 
نیسـت،  تـداوی  قابـل  بیمـاری 
و  اسـت  پیش گیـری  قابـل  امـا 
کودکانـی کـه بـه ایـن بیمـاری 
مبتـال می شـوند، بـرای همیشـه 

می شـوند. فلـج 
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گفت وگوها، شورشـیان طالـب را ترغیب کردند 
تـا مذاکـرات را جدی تـر بگیرنـد.

در مـاه جـون، وزیـر خارجـه ی پاکسـتان 
بـود و  افغانسـتان  اپوزیسـیون  میزبـان رهبـران 
رییس جمهـور  از  خـان،  عمـران  نخسـت وزیر 
اشـرف  غنـی در اسـالم آباد میزبانـی کـرد. خـان 
پـس از مالقـات بـا ترمـپ در مـاه گذشـته در 
کاخ سـفید، گفـت کـه وی سـران طالبـان را بـه 

می کنـد. دعـوت  اسـالم آباد 
جـوالی   22 در  خـان  عمـران  نشسـت 
بـا دونالـد ترمـپ در کاخ سـفید، نقطه عطـف 
قابل توجهـی در روابـط اسـالم آباد و واشـنگتن 
مطبوعاتـی  کنفرانـس  یـک  در  ترمـپ  بـود. 
مشـترک بـا خان گفـت: »فکـر می کنم پاکسـتان 
می خواهـد بـه مـا کمـک کند تـا خودمـان را ]از 

مسـأله افغانسـتان[ خـالص کنیـم.«
پیـش از آن روابط پاکسـتان با ایاالت متحده 
رییس جمهـور  زیـرا  بـود  گراییـده  بـه سـردی 
نظامـی  کمـک  دالـر  میلیـون  صدهـا  ترمـپ 
واشـنگتن بـه اسـالم آباد را بـه حالـت تعلیـق در 
آورده بـود و چندیـن بـار در تویتـر بر پاکسـتان 
تاختـه و ایـن کشـور را متهـم کـرده بـود که در 
خاکـش بـه شـبه نظامیانی پنـاه داده کـه ایـاالت 
متحـده در افغانسـتان بـا آن هـا در حـال جنـگ 

. ست ا

امـا »اسـتفن تانـکل«، از »دانشـکده خدمات 
بین المللـی دانشـگاه امریکـن« و نویسـنده کتاب 
امریـکا  مـا: چگونـه شـرکای  علیـه  و  مـا  »بـا 
بـه جنـگ علیـه تـرور کمـک و سـنگ اندازی 
می کننـد« می گویـد کـه میـزان نفـوذ پاکسـتان 
بـر طالبـان نامعلـوم اسـت. او معتقـد اسـت کـه 
پاکسـتان »از دیرزمانـی بـه این سـو در عین حـال 
را  طالبـان  از  حمایتـش  می کنـد  تـالش  کـه 
تـا  می کنـد  تـالش  دهـد،  جلـوه  کم اهمیـت 
اسـتدالل کنـد کـه هرگونه توافـق با طالبـان باید 
از اسـالم آباد عبـور کنـد. و بـا توجه به اسـتقبال 
کاخ سـفید از عمـران خـان، بـه نظر می رسـد که 
دسـت کم بعضی هـا در دولـت ترمـپ متوجـه 
شـده اند کـه پاکسـتان بـرای هرگونـه توافـق ]با 

طالبـان[ مهـم اسـت.«
انتظـارات  ایـن  کـه  می گویـد  عبدالباسـط 
نگران کننـده اسـت: »مـا شـاید تـا حـدی ابـزار 
فشـار داشـته باشـیم اما این کـه بگوییم پاکسـتان 
بایـد توافـق موقت را سـامان دهـد، غیرمنصفانه 

» است.
شـهید لطیف، افسر بازنشسـته قوای هوایی 
پاکسـتان می گویـد آنچه که پاکسـتان از دخالتش 
در مذاکـرات می خواهـد ثبـات در آن سـوی مرز 
و حکومتی در افغانسـتان اسـت که طالبان را نیز 
شـامل شـود. بـا این کـه ممکـن اسـت بعضی ها 

نفـوذ پاکسـتان بـر طالبـان را کم اهمیـت جلـوه 
دهنـد، لطیـف بـا اشـاره بـه انتظـارات، نقـش و 
ترجیحـات پاکسـتان می گویـد کـه »پاکسـتان از 
طالبـان حمایـت می کنـد« تا بخشـی از سیاسـت 
عـادی افغانسـتان باشـد. او تاکید می کنـد: »آن ها 
بایـد بخشـی از حکومـت باشـند. می تـوان در 
مـورد فرمول و گزینه هـای مختلف در خصوص 
میـزان مشـارکتی که طالبان نیاز دارنـد، کار کرد.« 
او می گویـد کـه طالبـان و پاکسـتان پیشـاپیش 
می تواننـد در مـورد همـه ی ایـن مسـایل مذاکره 
کننـد. او با اشـاره به حکومت و ارتش پاکسـتان 
می گویـد: »مـا بایـد بـا طالبـان صحبـت کنیـم، 
بـا آن هـا بـه یـک راه حـل دوسـتانه برسـیم و 
بعـد براسـاس عملی بـودن آن راه حـل، بایـد بـه 

امریکایی هـا نزدیـک شـویم.«
دسـت یابی به یـک »راه حل دوسـتانه« برای 
احتمـاال  را  کـه شورشـیان  پاکسـتانی  مقامـات 
پیشـنهادهای  منافـع خـود و مخالـف  نماینـده 
هنـد می داننـد، منطقـی به نظـر می رسـد. لطیـف 
کـه سیاسـت مداراِن تحـت حمایـت  می گویـد 
غـرب در کابـل، از جملـه رییس جمهور اشـرف 
غنی، از نظر پاکسـتان دوسـتان هند هسـتند. این 

مسـأله پاکسـتان را ناراحـت می کنـد.
]در  حکومتـی  »هـر  می گویـد:  لطیـف 
افغانسـتان[ کـه وابسـته و مرتبـط بـا هند باشـد، 
مطمیینـا احسـاس خوبـی نسـبت بـه پاکسـتان 
بنابرایـن، بدیهـی اسـت کـه  نخواهـد داشـت، 
]بـرای پاکسـتان[ پذیرفتنی نیسـت. ما نمی گوییم 
کـه ]در افغانسـتان[ بایـد حکومتی وجود داشـته 
باشـد کـه با هند دشـمنی کنـد، امـا در عین حال، 

نبایـد بـه پاکسـتان سـیگنال منفـی بفرسـتد.«
بـه  پاکسـتان  کـه  می گویـد  عبدالباسـط 
احتمـال زیـاد برای بـه تعویق انداختـن انتخابات 
 28 بـرای  کـه  ـ  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 
توافـق  و  ـ  اسـت  شـده  برنامه ریـزی  سـپتامبر 
توضیـح  او  می کنـد.  تـالش  قـدرت  تقسـیم 
مـا  و  برگـزار شـود  انتخابـات  »اگـر  می دهـد: 
رییـس  جمهـور جدیدی ]در افغانسـتان[ داشـته 
پیچیـده  پیـش  از  بیش تـر  وضعیـت  باشـیم، 
خلیـل زاد،  تویـت  بـه  اشـاره  بـا  او  می شـود.« 
نظـر وی  از  بعـدی«  »مرحلـه ی  کـه  می گویـد 
»بـه تعویـق انداختـن انتخابـات و تشـکیل یـک 

اسـت.« ملـی  حکومـت وحـدت 
نتیجـه ی  چنیـن  از  افغان هـا  از  بسـیاری 
به شـدت می ترسـند. آن هـا مدت هاسـت کـه از 
دخالـت پاکسـتان در امـور کشورشـان، به ویـژه 
خشـمگین اند.  طالبـان  از  پاکسـتان  حمایـت 
افغان هـا می ترسـند که مذاکـرات کنونـی طالبان 
را تشـجیع خواهنـد کرد تا دموکراسـی شـکننده 
افغانسـتان را نابـود کننـد و قدرت را درسـت در 
زمانـی به دسـت بگیرنـد کـه امنیـت این کشـور 
به دلیـل خـروج نیروهـای خارجـی آسـیب پذیر 

ست. ا
شـهرزاد اکبـر، رییـس  کمیسـیون مسـتقل 
حقوق بشـر افغانسـتان در مقاله ای برای سی ان ان 
نوشـته است: »بهترین سـناریو می تواند بازگشت 
غیردموکراتیـک طالبان به عرصه سیاسـی باشـد. 
اگـر حکومـت طالبـان در مناطـق تحـت نفـوذ 
فعلی شـان نشـانه ای باشـد، ]بازگشـت طالبـان[ 
می توانـد به معنای پس رفت شـدید ]افغانسـتان[ 
در مـورد حقـوق فـردی باشـد. بدترین سـناریو 
می تواند بازگشـت ]افغانسـتان[ بـه جنگ داخلی 

و هرج ومـرج باشـد.«

بمبـی که زیر منبـر مولوی در مسـجدی در 
کویتـه ی پاکسـتان جاسـازی شـده بـود، احتماال 
یـک هـدف مهـم داشـت: بـرادر رهبـر طالبـان. 
طالبـان ایـن بمب گذاری را که در 16 آگسـت در 
حومه ی شـهر کویتـه در نزدیکی مرز افغانسـتان 
رخ داد، به عنـوان هشـداری بـرای متوقف کـردن 
مذاکرات شـان بـا ایاالت متحـده دیدند. موقعیت 
ایـن بمب گذاری مسـأله ی دیگـری یعنی جایگاه 
قدرت مند و دشـوار پاکسـتان را در این مذاکرات 
برجسـته کرد. کویتـه به طور گسـترده ای به عنوان 
پایگاه رهبری طالبان افغانسـتان دانسـته می شود. 
منتقـدان از دیرزمانـی بر این باورند که پاکسـتان 
-اگـر نه با حمایت صریح و آشـکار- بـا ارائه ی 
پنـاه گاه بـه طالبـان از میزانـی نفوذ بر ایـن گروه 

برخوردار اسـت.
اکنـون پاکسـتان در حـال تسـهیل مذاکرات 
بیـن واشـنگتن و طالبـان اسـت؛ مذاکراتـی کـه 
احتماال شـاهد خـروج بیش تر سـربازان خارجی 
طالبـان  بـدل،  در  بـود.  خواهـد  افغانسـتان  از 
احتمـاال تعهـد خواهند کـرد که اجـازه نمی دهند 
از خـاک افغانسـتان در آینـده بـرای برنامه ریزی 

حمـالت تروریسـتی جهانی اسـتفاده شـود.
در  آن هـا  کـه  گفته انـد  طالبـان  مقامـات 
آسـتانه ی نهایی کـردن توافق نامـه هسـتند. زلمی  
خلیـل زاد نیز از نزدیک شـدن دو طـرف به توافق 
نهایـی خبـر داده اسـت. او هفته ی گذشـته پیش 
از شـروع دور نهـم مذاکـرات در تویتـی گفـت 
مـورد  تیـم وی »سـعی خواهنـد کـرد در  کـه 
مسـایل باقی مانـده بـه نتیجـه برسـند.« پـس از 
ایـن توافق نامـه، حکومـت افغانسـتان و طالبـان 
گفت وگوهـای خودشـان را آغـاز خواهنـد کرد؛ 
امـری کـه طالبان هنوز بـا آن موافقـت نکرده اند، 
نامشـروع  را  افغانسـتان  آن هـا حکومـت  زیـرا 

می داننـد.
تحلیل گـران می گوینـد کـه پاکسـتان نیـز با 
کمـک به طالبـان بـرای به دسـت آوردن قدرت و 
جایـگاه سیاسـی کالن تر در کابل پـس از خروج 
بـرای  مذاکـرات  ایـن  از  خارجـی،  نیروهـای 
تأمیـن منافعـش در افغانسـتان اسـتفاده می کنـد. 
مدیحه افضل از »موسسـه بروکینگز« و نویسـنده 
کتـاب »پاکسـتان تحـت محاصـره: افراط گرایی، 
جامعـه و دولـت« می گوید: »پاکسـتان از اهمیت 

اسـتراتژیک خـود بـه خوبی آگاه اسـت.«
همچنیـن پاکسـتان ممکـن اسـت در تالش 
مذاکـرات  در  خـود  نقـش  از  تـا  باشـد  ایـن 
صلـح افغانسـان بـرای اعمـال فشـار و مداخلـه 
خارجـی در درگیـری اش بـا هنـد بر سـر منطقه 
مـورد مناقشـه کشـمیر، اسـتفاده کنـد. امـا هنـد 
میانجی گـری و مداخله ی خارجـی را رد می کند.

هنـد در اوایـل مـاه آگسـت خودمختـاری 
بخش هایـی از کشـمیر تحـت کنترلـش را لغـو 
کـرد. ایـن امر باعـث ایجـاد تنش هـای جدید با 
پاکسـتان شـد. پاکسـتان می ترسـد که ایـن اقدام 
هند می تواند ادعای پاکسـتان بر منطقه ی کشـمیر 

پاکسـتانی هشـدار  مقامـات  کنـد.  تضعیـف  را 
داده انـد که ممکن اسـت آن هـا نیروهای شـان را 
از مـرز غربـی ایـن کشـور بـا افغانسـتان دوباره 
در مـرز شـرقی این کشـور بـا هند مسـتقر کنند.
عبدالباسـط، دیپلمات بازنشسته ی پاکستانی 
و رییـس »انسـتیتوت مطالعـات منازعـه و امنیت 
پاکسـتان« مسـتقر در اسـالم آباد، می گویـد: »مـا 
ایـاالت  و  غـرب  داریـم.  محـدودی  ظرفیـت 
متحـده بایـد از نفوذشـان بـر هنـد اسـتفاده کنند 
تـا از ایجـاد مشـکالت بیش تـر در مـرز شـرقی 
ما خـودداری کند. ]مسـأله ی کشـمیر[ بـه ناچار 
باعـث ایجـاد مشـکالت بیش تـری خواهد شـد 
و توجـه ی مـا را از تالش هـای ایـاالت متحده-

طالبان منحـرف خواهـد کرد.«
مذاکـرات  بـه  کمـک  بـرای  پاکسـتان 
ایـاالت متحـده و طالبـان، بی سـروصدا یکـی از 
آزاد  از زنـدان کراچـی  را  بنیان گـذاران طالبـان 
کـرد. مـال عبدالغنـی بـرادر از آن زمـان به عنوان 
معـاون رهبـر سیاسـی و مذاکره کننـده ی اصلـی 
طالبـان در میـز گفت وگـو بـا ایـاالت متحـده، 

عمـل کـرده اسـت.
درخواسـت  بـه  بنـا  پاکسـتان  مقامـات 
رییس جمهـور ترمپ در دسـامبر سـال گذشـته، 
زلمـی  انتصـاب  از  پـس  مـاه  چنـد  درسـت 
خلیـل زاد برای رهبری مذاکـرات و از رمق افتادن 

رادیوی عمومی ملی )ان پی آر(ـ  ضیا حدیدنقش پاکستان در مذاکرات صلح

مترجم: جلیل پژواک

اطالعـات روز – هـرات: مقام هـای امنیتـی در والیـت فـراه می گوینـد کـه 
در نتیجـه ی برخـورد موتـر حامـل اعضـای خانـواده ی فرمانـده پولیس ولسـوالی 
انـاردره ی ایـن والیت با ماین جاسازی شـده ی طالبان، هشـت نفر کشـته شـده اند.
محـب اهلل محـب، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس فراه بـه روزنامـه اطالعات 
روز گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت 1:30 دقیقـه ی بعـد از ظهـر دیـروز 
)یک شـنبه، 10 سـنبله( در مربوطـات ولسـوالی انـاردره رخ داده اسـت. به گفته ی 

او، هـدف ایـن انفجـار فرمانـده پولیس انـاردره بوده اسـت.
آقـای محـب گفـت کـه در ایـن رویـداد شـش نفـر از اعضـای خانـواده ی 
فرمانـده پولیـس اناردره به شـمول عروس، دختر و سـه کـودک او جـان باخته اند. 
بـه گفتـه ی او، دو محافـظ فرمانـده پولیـس انـارده نیـز در ایـن رویـداد کشـته 

شـده اند.
گـروه طالبـان مسـئولیت ایـن انفجـار را بـه عهده گرفتـه و گفته اسـت که در 

ایـن انفجـار فرمانـده پولیـس انـاردره نیز کشـته شـده اسـت. سـخن گوی پولیس 
فـراه امـا می گویـد کـه »فرمانده پولیـس انـاردره در صحـت کامل به سـر می برد«.
آقـای محـب افـزود کـه نیروهـای امنیتـی مسـتقر در ولسـوالی انـاردره در 
تالش انـد تـا عامـالن ایـن رویـداد را بازداشـت و بـه پنجـه ی قانـون بسـپارند.
والیـت فـراه در غـرب کشـور یکـی از والیت هـای ناامـن به حسـاب می آید 
کـه گـروه طالبـان در بخش هایی آن حضور و فعالیت گسـترده ی تروریسـتی دارد.

هشتنفردرانفجارماینجاسازیشدهیطالباندرفراهکشتهشدند

اطالعـات روز: مسـئوالن امنیتـی در والیـت سـمنگان 
تأییـد می کننـد کـه در ضدحملـه ی نیروهای خیـزش مردمی 
در ولسـوالی »خـرم سـارباغ« ایـن والیـت، حق یار، ولسـوال 
نام نهـاد گروه طالبان برای این ولسـوالی کشـته شـده اسـت.
پولیـس  فرماندهـی  سـخن گوی  رحیمـی،  عبدلمنیـر 
سـمنگان بـه روزنامه اطالعـات روز گفت که ایـن ضدحمله 
در پی حملـه ی گـروه طالبـان حوالـی نیمه های دو شـب قبل 
)شـنبه، 9 سـنبله( در روسـتای »پشـت بنـد« ولسـوالی خـرم 

سـارباغ رخ داده اسـت.

بـه گفتـه ی آقـای رحیمی بـه عـالوه ی ولسـوال نام نهاد 
طالبـان بـرای ولسـوالی »خـرم سـارباغ« یـک جنگ جـوی 

دیگـر ایـن گـروه نیز کشـته شـده اسـت.
او افـزود کـه در نتیجـه ی درگیری ها در ایـن ضدحمله، 

دو جنگ جـوی دیگـر گـروه طالبان زخمی شـده اند.
از سـویی هـم، سـخن گوی فرماندهـی پولیس سـمنگان 
گفـت کـه یـک نیـروی خیـزش مردمـی نیـز در جریـان این 

درگیری ها کشـته شـده اسـت.
در همیـن حـال، همایـون از متنفذان قومی در ولسـوالی 

»خـرم سـارباغ« بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه فـرد 
کشته شـده غیرنظامـی بوده اسـت.

بـه گفتـه ی این متنفـذ قومـی، جنگ جویـان طالبان پس 
از آن در روسـتای پشـت بنـد حمـالت شـان را راه انـدازی 
می کننـد کـه سـاکنان ایـن روسـتا خواسـت طالبـان مبنـی بر 

پردخـت »عشـر« را رد کرده انـد.
او افـزود کـه هم اکنون هیچ نیـروی بـرای حفاظت آنان 

در برابر حمله ی طالبان در روسـتای شـان مسـتقر نیست.
ایـن متنفـذ قومـی تأکیـد کـرد کـه جنگ جویـان طالبان 

در تـالش اسـت کـه امشـب نیـز بـر روسـتای پشـت بنـد 
برند. یـورش 

تأییـد  پولیـس  فرماندهـی  ایـن حـال، سـخن گوی  بـا 
کـرد کـه در ایـن منطقـه نیروهـای پولیس به خاطر وسـعت، 
کوهسـتانی و دوردسـتی ایـن روسـتا حضور فزیکـی ندارد، 
ولـی اکثـرا در این روسـتا به هـدف تأمین امنیت گشـت زنی 
دارنـد. آقـای رحیمـی تأکیـد کـرد کـه هم اکنـون بـرای دفع 
حملـه ی طالبـان از سـوی نیروهـای امنیتـی در هماهنگـی با 
سـاکنان روسـتای پشـت بند، آمادگی الزم گرفته شـده است. 

ولسوالنامنهادطالبانبرای»خرمسارباغ«سمنگانکشتهشد
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لیاقت الیق

خبری  پل  از  نه  که  جایی  عمومی؛  پل  باغ 
از  عمومی  باغ  پل  دارد.  وجود  باغی  نه  و  است 
نقاط مزدحم و شلوغ کابل است. این محل روزانه 
نقطه ی تقاطع عبور و مرور هزار ها پایتخت نشین 
است. در واقع قلب ترافیک کابل است که عموم 
همین  در  کابل  شهروندان  رفت وآمد  شریان های 
نقطه تالقی می کنند. این محله پر از آلودگی است. 
صدای  که  است  زیاد  آن قدر  اما  صوتی  آلودگی 
انسان و ماشین در هم آمیخته است ولی اگر خوب 
گوش دهی، از البه الی انواع صداها گاهی صدای 
می رسد  گوش  به  کودکانه ای  نازک  و  ظریف 
شمالی،  سرای  سنگی،  کوته  می کشد،  فریاد  که 

چهل ستون و...
تعلیق روزمره  باغ عمومی یک  پل  در  انتظار 
نیست، نام کودکی است چهارده ساله. جبینش در 
اثر تابش شعاع آفتاب سوخته و سیاهی بر چهره اش 
این محله  او مدتی ست که در  نمایان شده است. 
برای یافتن مسافر برای موترها فریاد می زند. یکی 
دست ودل باز  که  موترواِن  و  می دهد  افغانی  پنج  
بود، ده افغانی. بانگ اذان شامگاهان وقتی پول های 
مچاله شده و پینه بسته اش را می شمارد، صدافغانی 
انتظار در  افغانی می شود.  و بعضی روزها دوصد 
کنار جدول های بتنی که با رنگ های زرد و سیاه 
تکیه  موتری  به  را  پشتش  بود،  شده  رنگ آمیزی 
داده با صدای خشکی داد می زد »هله کوته سنگی. 
یک نفر کوته سنگی.« پیرمردی که به نظر بی حوصله 

می آمد داخل آن موتر نشست.
انتظار منتظر موتر دیگر بود که صدایش کردم 
گوش  دل هایش  درد  و  قصه ها  به  آفتاب  زیر  تا 
دهم. دو سال ازگار می شود که انتظار در پل باغ 
عمومی برای لقمه نانی جان می کند. خروس خوان 
به تن می کند  را  آبی رنِگ مکتبش  یونیفورم  صبح 
و راهِ پل باغ عمومی را در پیش می گیرد. ساعت 
دوست داشتنی اش  چهاردیواری  به  بعدازظهر  یک 
)مکتب( می رود. او هفت سال است که با تباشیر 
و قلم و کتاب سروکار دارد و دوست دارد پنج سال 
دیگر هم دودِ چراغ بخورد و گرد و غبار تباشیر را 
نفس بکشد. »پنج سال دیگر اگر زندگی بود درس 
انجنیر  اگر  می شود  عالی  می کنم.  تمام  را  مکتب 

شوم.« 
طالیی  خورشید  که  پیشین  چهار  ساعت 
و  شده  ناپدید  کابل  مردم  انظار  از  چشمک زنان 
دوباره  خونین  دِل  با  او  می گردد  خونین  آسمان 
روزگار  با  شب  پختگی  تا  و  می آید  کارش  به 
برمی گردد  خانه  به  وقتی  است.  گریبان  به  دست 
و  سر  و  خاک آلود  موهایش  گرفته،  صدایش 
او  می کردیم  قصه  وقتی  است.  نامرتب  وضعش 
یک گوشه ی چشمش به طرف جاده بود و گوش 
به زنگ ایستاده بود تا موتروانی برای یافتن مسافر 

درگیری هـا،  و  ناامنـی  جنـگ،  درکنـار 
دایکنـدی  والیـت  در  ترافیکـی  رویدادهـای 
بیش تریـن آسـیب جانـی را بـه مردم ایـن والیت 
وارد می کنـد. آمارهـای رسـمی مسـئوالن محلـی 
سـال  هشـت  در  کـه  می دهـد  نشـان  دایکنـدی 
و  کشـته   249( نفـر  یک هـزار  حـدود  گذشـته 
در  ترافیکـی  رویدادهـای  اثـر  در  زخمـی(   920
632 رویـداد جداگانـه کشـته و زخمـی شـده اند. 
بیش تریـن ایـن رویدادهـا کـه تلفـات زیـادی هم 
داشـته، در چهارسـال اخیـر رخ داده اسـت. تنهـا 
در سـال 1395 خورشـیدی، 153 رویداد رخ داده 
اسـت کـه در آن 47 نفـر کشـته و 120 نفر زخمی 

شـده اند. 
در مـدت شـش ماه نخسـت سـال جـاری، 8 
رویـداد ترافیکـی رخ داده اسـت کـه در آن 20 
شـده اند.  زخمـی  دیگـر  نفـر   36 و  کشـته  نفـر 
والیـت  ترافیـک  مدیـر  ابراهیمـی،  رحمـت اهلل 
دایکنـدی در هنـگام ارایـه ی ایـن آمـار گفـت که 
ممکـن اسـت در مناطق کوهسـتانی و دورافتاده ی 
دایکنـدی رویدادهـای بزرگ و متوسـطی دیگری 
هـم رخ داده باشـد کـه بـه آنـان گـزارش نشـده 

 . ست ا
در جریـان یـک هفتـه ی گذشـته، دو رویـداد 
ترافیکـی رخ داده اسـت. در رویداد روز سه شـنبه 
)5 سـنبله( در منطقـه »قوله قدیـر« مرکز دایکندی، 
چهـار نفـر کشـته و چهار نفـر زخمی شـدند. دو 
 7( پنج شـنبه  روز  رویـداد  در  آن،  از  پـس  روز 
منطقـه »وطمـه«ی ولسـوالی خدیـر،  سـنبله( در 
پنـج نفـر کشـته و 20 نفـر دیگـر زخمی شـدند. 

دایکندی در پستوی فراموشی
رویداد هـای  میـزان  ایـن  عمـده ی  دلیـل 
اسـت:  دایکنـدی دو چیـز  ترافیکـی در والیـت 
خرابـی جاده هـا و بی احتیاطی راننده ها. مسـئوالن 

می شمرد  که  را  فرسوده اش  و  کاغذی  پول های 
دوربین  وقتی  رفتم.  میران  نزد  شد.  افغانی  پنجاه 
داری  کار  »چه  گفت  و  شده  زده  بهت  دید  را 
با  کنم.«  قصه  همرایت  »می خواهم  گفتم  کاکا؟« 
چیزی  تا  می فشرد  را  شقیقه اش  نحیفش  انگشتاِن 
یا  می خوانی  مکتب  که  پرسیدم  برسد.  ذهنش  به 
نه؟ ملتمسانه گفت »مکتب نمی خوانم.« میران اما 
دوست داشت اولین روزهای هفت سالگی اش را 
در چهاردیواری مکتب بگذراند. زیر درس معلمی 
بر  روزگار  اما  بخواند.  معارف  ترانه ی  و  بنشیند 
وفق مرادش نچرخید و این طوری شد که او سر 
هر  میران  بیاورد.  در  کابل  مزدحم  جاده های  از 
و  به محل کارش می آید  اذان صبح  بانگ  با  روز 
به  بر شهر کابل پهن می شود  تاریکی  وقتی دامن 
است  فقیرنشین چهل ستون  در محله  که  خانه اش 
می شود  نان خشک  پنج  گاهی  درآمدش  می رود. 
گاهی ده تا. به خاطر دویدن پشت موتر، پاهایش 
ماه  دو  است.  زده  تاول  را  انگشتانش  و  آبله بسته 

بـه  ملـی  شـورای  عضـو  آزاد،  ریحانـه 
اطالعـات روز می گویـد کـه ایـن رویدادهـا در 
مناطـق کوهسـتانی و دورافتـاده رخ می دهـد کـه 

او را صدا بزند. حین قصه صدای کلفتی موترواِن 
طنین انداخت: »او بچه ی مکتبی یک چند نفر صدا 

کو برای چهل ستون.«
انتظار با تبسم تلخی کیف تکه ای فرسوده اش 
سرش  بر  را  سفیدرنگش  شال  و  کرد  شانه  را 
انداخت و از ما جدا شد و رفت دنبال موتر که هر 
لحظه در میان انبوهی از جمعیت آدم ها و موترها 

گم می شد.
از میان هزاران هزار کودکی ست  انتظار یکی 
به  کرده  مجبورش  بی سرشرنوشتی  و  جنگ  که 
خیابان بیاید و کار کند. آقای احمدزی سخن گوی 
وزارت کار و اموراجتماعی می گوید »در افغانستان 
یک میلیون و 900 هزار کودک کارگر وجود دارد 
که از این میان یک میلیون 200 هزار آن مصروف 

کارهای شاقه اند.« 
به خیابان های کابل که قدم بزنیم با صدها و 
پانزده  هزاران کودِک مواجه می شویم که حداکثر 
سال و حداقل پنج سال عمر دارند و مشغول کارند. 

محلـی، مدیریـت ترافیـک این والیت و شـماری 
از نماینـدگان مـردم در شـورای ملـی و شـورای 
والیتـی با ابـراز نگرانی از ایـن موضوع، حکومت 
مرکـزی را نسـبت بـه ساخت وسـاز جاده هـا بـه 
محلـی  مسـئوالن  می کننـد.  متهـم  بی توجهـی 
می گوینـد کـه بـا کمبـود بودجـه ی انکشـافی در 
بـا »دسـت  و  ساخت وسـاز جاده هـا روبه روینـد 
خالـی« هیچ کاری از دسـت آنان سـاخته نیسـت. 
دایکنـدی  والـی  سـخن گوی  احسـانی،  سـکینه 
می گویـد کـه خرابـی جاده هـا و راه هـای کـه بـه 
مناطـق کوهسـتانی و قریه هـا منتهـی می شـود از 
مشـکالتی اسـت کـه همـواره از سـوی مـردم و 
مسـئوالن از آن شـکایت شـده اسـت، امـا بـدون 

کننـد.  کاری  نمی تواننـد  بودجـه 
شـماری از اعضای پارلمان و شـورای والیتی 
دایکنـدی می گوینـد کـه در سـال مالـی جـاری و 
بودجه وسـط سـال هیچ بودجه ی انکشـافی برای 
نشـده  داده  تخصیـص  جاده هـا  ساخت وسـاز 
اسـت. حاجـی غیـرت جواهـری، عضـو شـورای 
والیتـی دایکنـدی بـه اطالعـات روز می گوید که 
بـه جز یکـی-دو پـروژه که از سـال ها به این سـو 
کار آن جریـان دارد، دیگـر پـروژه ی جدیـدی در 
ایـن والیـت وجـود نـدارد: »در تمـام دایکنـدی 
تنهـا 10 کیلومتـر سـرک پختـه در مرکـز وجـود 

پیش وقتی پدر میران کشته شد او سرپرست و قیم 
خانواده شده و چشم امید همه اعضای خانواده به 

او دوخته شده است.
میران  شبیه  اندازه ای  تا  عبیداهلل  سرنوشت 
باغ  ترافیک در چهارراهی پل  است. جلوی موتر 
صدایش  گشود.  برایم  را  دل هایش  درد  عمومی 
شبیه سورنای خشکی شده بود و لب های تب خال 
می داد  را  سختی های  گواهی  خشکیده اش  و  زده 
عبداهلل  قاری  مکتب  بود.  خریده  جان  به  او  که 
خلوت گاهِ  به  که  است  پنج سال  جوی شیر  در 
را  پنج سال  است.  شده  مبدل  او  دوست داشتنی 
در لیسه قاری عبداهلل سپری کرده او دوست دارد 
هفت سال دیگر گرد و غبار تباشیر را تنفس کند. 
عبیداهلل مثل مأموران پایین رتبه ی دولتی سرساعت 
تا  و  می آید  عمومی  باغ  پل  چهارراهی  به  هشت 
ساعت یک کار می کند بعد از آن به مکتب می رود 
قصه  و  بخواند  شعر  بنشیند  معلم  درس  زیر  تا 
خوشحال  می کند  کار  این که  از  عبیداهلل  بگوید. 
است و از طرف دیگر غمگین. »من به یک خاطر 
خوشحالم. وقتی کار می کنم و به خانه پول می برم 
وقتی  اما  دارم.  شدن  بزرگ  و  غرور  احساس 
بچه های پولدارها را می بینم گریه می کنم که چرا 

پدر من مثل آن ها نیست.«
خواهرش  ناهیده  و  احسان  کوته سنگی  در 
دو  آن ها  می کنند.  کار  که  است  کودکاِن  دیگر  از 
ماه است که در زیر پِل هوایی کوته سنگی عطر و 
لیف حمام می فروشند. احسان ده بهار از عمرش 
را سپری کرده و ناهیده هفت ساله است. احسان 
مالیم  نسیم  وقتی  آفتاب  طلوع  قبل  صبحدم 
کوته سنگی  به  در دست خواهرش  می وزد دست 
زیاد  از عجله ی  دیروز  مثل  اوقات  گاهی  می آید. 
می بندد. دست های  برعکس  را  لباسش  دکمه های 
و  لیف ها  از  مملو  که  دیدم  را  ناهیده  آبله بسته ای 
عرق  پیشانی اش  بر  بود.  عطر  کوچک  شیشه های 
ناهیده  بود.  بهاری خانه کرده  مثل شبنم  خستگی 
و احسان از این راه روزانه چیزی بین 50- 100 
افغانی فایده می کنند. احسان باوجود که هنوز یک 
گام به مکتب نگذاشته اما دوست دارد آینده اش را 
با داکتر شدن تغییر دهد. »دوست دارم داکتر شوم 

و بیماران بی بضاعت را مداوا کنم.«
تمام  وجود  با  احسان  مثل  عبیداهلل 

بنابـر کمبـود بودجـه در سـطح والیـت دایکندی 
ترمیـم جاده هـای  و  در ساخت وسـاز  نمی توانـد 
آن مناطـق رسـیدگی شـود. او می گویـد گرچنـد 

از کفاشی گرفته تا موترشویی و شاگردی بس های 
و  خود  نیازهای  تأمین  خاطر  به  حتا  و  شهری 
خانواده ی شان دست به دزدی و بزهکاری می زنند 
مافیاهای  گروه های  شکارِ  مواردی  بعضی  در  و 

مواد مخدر می شوند.
عبیداهلل کودکی که تازه یازده بهار از عمرش 
را سپری کرده گاهی موترشویی می کند و گاهی 
برای موترها مسافر صدا می زند. موتری که عبیداهلل 
برایش مسافر صدا می زند از دروِن ضبط صوتش 
نوا فرح بخش احمدظاهر به گوش می رسید و او 
در  راهنمایی می کرد.  موتر سراچه  به  را  مسافران 
هفت  که  الغراندام  میراِن  رفیقش  عبیداهلل،  کنارِ 
سال سن داشت تکیه بر کوروالی جاپانی مسافران 
داد  زیاد  از بس  میران  را صدا می زد.  کوته سنگی 
می زد.  نفس نفس  و  بود  افتاده  صدایش  بود  زده 
و  می رسید  نظر  به  شبیه شلنگ  گردنش  رگ های 
از جیغ و داد فراوان کبود شده بود. اما او دست 
شد.  تکمیل  موتر  مسافران  این که  تا  نبود  بردار 

دارد. تنهـا یکـی-دو پـروژه اسـت کـه هـر سـال 
دسـت آویز تبلیغـات دولـت اسـت و کارش هـم 

درسـت پیش نمـی رود.« 

جارچی های کوچک، سوارکن های حرفه ای

رویدادهای ترافیکی در دایکندی هر روز قربانی می گیرد؛ 
»بودجه برای ساخت وساز جاده ها وجود ندارد.«

هادی خوش نویس
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قندوز استراتژیک چرا آسیب پذیر است؟

حمله ی روز شنبه طالبان بر شهر قندوز، در پنج سال 
استراتژیک  شهر  این  بر  گروه  این  حمله ی  سومین  اخیر، 
شمال شرقی بود. در میزان 1394 طالبان با حمله ی گسترده 
شهر قندوز را سقوط دادند و بیش از ده روز کنترل آن  را 
در دست داشتند. یک سال بعد در نهم میزان 1395 طالبان 
بار دیگر بر این شهر حمله کردند و بخش های از شهر را 

سقوط دادند. 
صورت  زمانی  قندوز  شهر  بر  طالبان  اخیر  حمله ی 
حال  در  طالبان  و  امریکا  میان  مذاکرات  که  می گیرد 
نهایی شدن است و دو طرف دور نهم مذاکرات را پشت سر 
گذاشته اند. کارشناسان نظامی موقعیت استراتژیک قندوز و 
امتیازگیری در مذاکرات صلح را از علت های اصلی حمله ی 

اخیر طالبان بر این والیت می دانند.
روز  بامداد   1:30 ساعت  حوالی  طالبان  جنگ جویان 
شنبه، 9 سنبله از چهار سمت بر شهر قندوز حمله کردند 
و درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف 
شهر در جریان روز شنبه ادامه داشت. صبح روز یک شنبه 
امور داخله ی اعالم کرد شهر قندوز و حومه های  وزارت 
پاکسازی شده است.  از وجود طالبان  کامل  به صورت  آن 
براساس آمار وزارت داخله، در درگیری ها در شهر قندوز 
25 نفر به شمول 20 سرباز نیروهای امنیتی و پنج غیرنظامی 
از  تعداد  »یک  درگیری  این  در  همچنان  شده اند.  کشته 
نیروهای امنیتی« و 85 غیرنظامی دیگر زخمی و از جانب 

طالبان 56 تن کشته شده اند.
روز  داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که برنامه طالبان 
این بود که شهر قندوز را سقوط دهند، اما ضمن این که به 
این هدف نرسیدند، شکست تاریخی را متقبل شدند. آقای 
در  طالبان  فرمانده  نسیم،  مال  به شمول  که  افزود  رحیمی 

جنگ قندوز 56 جنگجوی این گروه کشته شده اند.
درگیری  که  می گویند  قندوز  والیتی  شورای  اعضای 
و  گذاشته  برجا  نیز  مالی  خساراتی  قندوز  در  یک روزه 
در  غیردولتی  مخابراتی  شرکت های  و  آب  یک شنبه  روز 
شهر قطع بود. پیش از این خدمات شرکت های مخابراتی 

غیردولتی تنها از روی شب قطع می شد. 
چرا قندوز بار بار هدف حمله ی طالبان قرار می گیرد؟

استراتژیک  و  مهم  والیت های  از  یکی  قندوز  والیت 
افغانستان است که در همسایگی والیت های تخار، بغالن، 
سمنگان و بلخ قرار دارد. این والیت به خاطر مرز مشترک با 
کشورهای آسیایی میانه و موقعیت گذرگاه مرزی شیرخان، 
از والیت های استراتژیک هم برای دولت و هم برای طالبان 

به شمار می رود. 
امنیتی  و  نظامی  مسایل  کارشناس  تدبیر،  خان  کابل 
است  افغانستان  شرقی  شمالی  دروازه  قندوز  که  می گوید 
قرار  طالبان  حمله ی  هدف  بار  بار  اهمیت  سه  به خاطر  و 
است  این  نخست  اهمیت  که  می افزاید  او  می گیرد. 
جنگجویان گروه های تروریستی که از بیرون به افغانستان 
بعد  و  بدخشان  خوستک  دره  طریق  از  می شوند،  آورده 
پخش  کشور  شمال  در  به ویژه  افغانستان  تمام  به  قندوز 

می شوند.

نابه سامانی ها به آینده اش خوش بین است. عبیداهلل 
از عالقه اش به دانشگاه گفت و آرزو دارد روزی 
از دانشگاه فارغ شود و به وطن صادقانه خدمت 
حوزه  پولیس  افسران  که  بدی  خاطراِت  از  کند. 
خلق  کودکان  دیگر  و  او  برای  پلیس  امنیتی  دوم 
توسط  که  شکایتی  دارد.  شکایت  می کند  و  کرده 
فرامرز  فردوس  از  نقل  به  امنیتی  دوم  حوزه  آمر 
سخن گوی فرماندهی پولیس کابل رد شده است. 
افسران  که  دارند  ادعا  دیگر  کودکان  و  عبیداهلل 
حوزه دوم امنیتی پولیس کودکانی را که در جاده ها 
و خیابان های پل باغ عمومی مصروف کار هستند، 
به حوزه می برند و  بهانه ی کیسه بری و دزدی  به 
توسط  را  کثیف حوزه  و  متعفن  تشناب های  بعدا 
کودکان  این  می کنند.  پاک  و  جارو  کودکان  این 
بشویند.  را  موترهای شان  تا  می سازند  مجبور  را 
شده  تمیز  کودکان  این  توسط  افسران  کفش های 
چه  »هر  می گوید  عبیداهلل  می شود.  زده  واکس  و 
قومندان ها  باز  نکرده ایم  کار  امروز  ما  می گوییم 
فرامرز  فردوس  با  که  تماسی  در  ما.«  می برند 
آقای  داشتم  کابل  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
فرامرز به نقل از آمر حوزه دوم امنیتی پولیس این 
»براساس شکایت های  گفت  و  کرد  رد  را  ادعاها 
از  این که تعدادی  بر  که برای ما رسیده بود مبنی 
با  و...  کیسه بری  تلفن،  موتر،  سرقِت  در  کودکان 
تعدادی  یکبار  ما  و  دارند  دست  بزرگ  سارقان 
از گرفتِن  بعد  و  کردیم  را جمع آوری  از کودکان 
اما  آزاد کردیم.  از خانواده های شان آن ها  ضمانت 
موردی که از کودکان در حوزه ها به منظور تمیزی 

تشناب ها استفاده شود را نداریم.«
با این هم کودکان همچنان از پولیس می ترسند. 
نافذ  چشم  می کردم  قصه  عبیداهلل  با  داشتم  وقتی 
پولیس  مبدا  تا  می پایید  را  اطرافش  او  کنجکاو  و 
نیاید و او مجبور نشود برای یکی دو هفته هوای 
را  کفش ها  ناخوشاینِد  بوی  و  تشناب ها  نامطبوع 
ناشناخته ای  ترس  عبیداهلل  قصه ی  کند.  استشمام 
اطرافش  که  قدونیم قد  پسربچه های  در سیمای  را 
بود.  مشاهده  قابل  به وضوح  بود  کرده  احاطه  را 
دیگری  و  می گزید  را  انگشت هایش  داشت  یکی 
را  کوچکی  پسری  می گرفت.  گاز  را  لب هایش 
دیدم که زیرلب می گفت »او را ببینید. با این کارش 
دیگر کسی  و  را جمع می کند  فردا حوزه همگی 

کار نمی تواند. همه ی ما گرسنه می مانیم.«
ما خداحافظی  از  تمام شد و  قصه ی عبیداهلل 
جلوی  موتری  روزگارش.  پشت  رفت  و  کرد 
داخِل  انگار  می کرد  دود  آن چنان  کرد  توقف  ما 
ماشینش کفش های کهنه در حال سوختن باشد و 
پسرکی کوچکی که برای موتر مسافر صدا می زد 
از شدِت دود موتر تندتند نفس می زد و ما آمدیم 

کودکان همچنان درگیرودار یک آینده ی مبهم.

ساخت و سـاز جاده هـا در اطـراف مرکـز و برخـی 
از جاده  هـای عمومـی جریـان دارد، امـا در راه هـا 
مناطـق کوهسـتانی تـا هنـوز هیـچ توجهی نشـده 
اسـت: »تا هنـوز جاده هـای قیرریزی شـده و پخته 
هیـچ وجـود ندارد. سـرک ها حتـا ترمیم بـا بیل و 
کلنـگ نمی شـود چـه برسـد بـه این کـه پـروژه ی 

کالن اختصـاص داده شـود.«
راننـد گان بی احتیـاط بـا سرنشـین های بیش از 

حد
بی احتیاطـی  و  راننـدگان  غیرمعیـاری  رفتـار 
نـوع  موتر هـای  بـا  مسـافران  انتقـال  در  آنـان 
ایـن  دیگـر  مهـم  عامل هـای  از  »فالنکـوچ« 
میـزان رویـداد  گفتـه شـده اسـت. خانم احسـانی 
خدیـر  ولسـوالی  اخیـر  حادثـه ی  »در  می گویـد: 
موتـر فالنکـوچ 25 نفـر سرنشـین داشـته اسـت. 
حـال آن کـه ظرفیـت ایـن تعـداد را نـدارد. حتـا 
گـزارش شـده که این موتـر بریکش خـراب بوده 
و بـدون توجـه به آن در مسـیرش در حرکت بوده 

اسـت.« 
مدیـر ترافیک والیـت دایکنـدی می گوید که 
بـرای جلوگیـری از فعالیـت غیرقانونـی رانندگان 
مناطـق  در  امـا  دارنـد،  برنامـه  شـهر  سـطح  در 
مسـیرهای  از  بیش تـر  موتر هـا  کـه  کوهسـتانی 
فرعـی می گذرنـد، نمی تواننـد رسـیدگی کننـد. او 
نیـز بی احتیاطـی راننـدگان را یکـی از عامل هـای 

مهـم رویدادهـا می داننـد. 
دایکندی در سـال 1383 و پیـش از برگزاری 
حامـد  فرمـان  بـه  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
ارزگان  از والیـت  کـرزی، رییس جمهـور سـابق 
جـدا و به عنـوان 34مین والیـت افغانسـتان ایجاد 
شـد. بـه همیـن دلیـل هنـوز جـزء والیت هـای 
محروم افغانسـتان اسـت. بازسـازی و انکشاف در 

ایـن والیـت بسـیار انـدک بوده اسـت. 

کابل خان تدبیر می گوید که حمله ی اخیر گروه طالبان 
بر شهر قندوز به معنای این است که طالبان می خواهند ثابت 
کند که آن ها تا هنوز در تمام نقاط افغانستان تحرک دارند 
و از این طریق می خواهند در جریان گفت وگوهای جاری 

امتیازگیری کنند.
عتیق اهلل امرخیل می گوید که حمله بر قندوز از دوحه و 
مذاکرات جاری صلح میان امریکا و طالبان برخاسته است. 
طالبان برای این که یک امتیاز خوب هم از امریکا و هم 
از دولت افغانستان به دست بیاورد، یک نقطه بسیار مهم و 

استراتژیک مانند قندوز را مورد حمله قرار دادند.
به گفته ی او، مسأله دیگر این است که طالبان با حمله 
صلح  امریکایی ها  با  تنها  آن ها  که  دادند  نشان  قندوز  بر 
می کنند، نه با افغان ها. طالبان با این حمله دو پایم داشت: 
اول این که به امریکا نشان داد که این قدر توانایی نظامی 
دارد که اگر نظامیان آن کشور در افغانستان نباشند، می توانند 
افغانستان را تصرف کنند. دوم این که به افغان ها این پیام 
با شما جنگ،   امریکایی ها صلح می کنند و  با  را دادند که 
دولت شما را به رسمیت نمی شناسیم و می خواهیم از را زور 

قدرت را به دست می آوریم.
چرا قندوز آسیب پذیر است؟

ناامنی های  شاهد  اخیر  سال های  در  قندوز  والیت 
سقوط  مرز  تا  دوبار  کرده،  سقوط  بار  یک  بوده،  گسترده 
پیش رفته، از 9 ولسوالی، سه ولسوالی آن به صورت کامل و 

بیش تر خاک بقیه ولسوالی ها در دست طالبان است.
کابل خان تدبیر می گوید که حضور گسترده افراد مسلح 
غیرمسئول و فساد در اداره محلی، قندوز را به لحاظ امنیتی و 
در برابر حمالت طالبان آسیب پذیر کرده است: »افراد مسلح 
غیرمسئول در قندوز تالش می کنند که قندوز را آسیب پذیر 
بسازند. در قندوز همین حاال نیز پاسگاه ها و ولسوالی ها به 
پول فروخته می شود و بعد در مقابل یک امتیاز پس گرفته 

می شود.«
آقای تدبیر مدعی است که مسئوالن محلی قندوز این 
معامله  را  نظامی  تجهیزات  و  امنیتی  پاسگاه های  والیت، 
به مخالفان مسلح  پاسگاه ها و وسایط نظامی را  می کند و 

می فروشند.
از  یکی  قندوز  است  ممکن  که  می افزاید  همچنان  او 
مناطق پروژه جنگ جدید در افغانستان انتخاب شده باشد: 
»ما در این هراس هستیم که قندوز یکی از مناطقی برای 
پروژه جدید جنگ در افغانستان انتخاب نشده باشد تا از این 
طریق جنگجویان عربی، تاجیکستانی، ازبکستانی، پاکستانی 
از  به سادگی  و  شوند  افغانستان  داخل  دیگر  کشورهای  و 
قندوز رفت و آمد داشته باشند. تمام این فکتورها دست در 

دست هم داده و باعث سقوط قندوز می شود.«
عتیق اهلل امرخیل می گوید از آن جای که قندوز یک نقطه 
این  که  باعث شده  مسأله  این  خود  نباً  است،  استراتژیک 
قندوز  »اگر  قرار دهد:  طالبان  را در خطر حمله ی  والیت 

سقوط کند، شمال شرق سقوط کرده است.«
مسئوالن  گماشتن  که  می گوید  ربانی  غالم ربانی 
ناکارآمد و عدم توجه جدی دولت مرکزی به این والیت، 

باعث آسیب پذیری این والیت شده است.

پیش وقتی پدر میران کشته شد او سرپرست و قیم 
خانواده شده و چشم امید همه اعضای خانواده به 

او دوخته شده است.
میران  شبیه  اندازه ای  تا  عبیداهلل  سرنوشت 
باغ  ترافیک در چهارراهی پل  است. جلوی موتر 
صدایش  گشود.  برایم  را  دل هایش  درد  عمومی 
شبیه سورنای خشکی شده بود و لب های تب خال 
می داد  را  سختی های  گواهی  خشکیده اش  و  زده 
عبداهلل  قاری  مکتب  بود.  خریده  جان  به  او  که 
خلوت گاهِ  به  که  است  پنج سال  جوی شیر  در 
را  پنج سال  است.  شده  مبدل  او  دوست داشتنی 
در لیسه قاری عبداهلل سپری کرده او دوست دارد 
هفت سال دیگر گرد و غبار تباشیر را تنفس کند. 
عبیداهلل مثل مأموران پایین رتبه ی دولتی سرساعت 
تا  و  می آید  عمومی  باغ  پل  چهارراهی  به  هشت 
ساعت یک کار می کند بعد از آن به مکتب می رود 
قصه  و  بخواند  شعر  بنشیند  معلم  درس  زیر  تا 
خوشحال  می کند  کار  این که  از  عبیداهلل  بگوید. 
است و از طرف دیگر غمگین. »من به یک خاطر 
خوشحالم. وقتی کار می کنم و به خانه پول می برم 
وقتی  اما  دارم.  شدن  بزرگ  و  غرور  احساس 
بچه های پولدارها را می بینم گریه می کنم که چرا 

پدر من مثل آن ها نیست.«
خواهرش  ناهیده  و  احسان  کوته سنگی  در 
دو  آن ها  می کنند.  کار  که  است  کودکاِن  دیگر  از 
ماه است که در زیر پِل هوایی کوته سنگی عطر و 
لیف حمام می فروشند. احسان ده بهار از عمرش 
را سپری کرده و ناهیده هفت ساله است. احسان 
مالیم  نسیم  وقتی  آفتاب  طلوع  قبل  صبحدم 
کوته سنگی  به  در دست خواهرش  می وزد دست 
زیاد  از عجله ی  دیروز  مثل  اوقات  گاهی  می آید. 
می بندد. دست های  برعکس  را  لباسش  دکمه های 
و  لیف ها  از  مملو  که  دیدم  را  ناهیده  آبله بسته ای 
عرق  پیشانی اش  بر  بود.  عطر  کوچک  شیشه های 
ناهیده  بود.  بهاری خانه کرده  مثل شبنم  خستگی 
و احسان از این راه روزانه چیزی بین 50- 100 
افغانی فایده می کنند. احسان باوجود که هنوز یک 
گام به مکتب نگذاشته اما دوست دارد آینده اش را 
با داکتر شدن تغییر دهد. »دوست دارم داکتر شوم 

و بیماران بی بضاعت را مداوا کنم.«
تمام  وجود  با  احسان  مثل  عبیداهلل 

بنابـر کمبـود بودجـه در سـطح والیـت دایکندی 
ترمیـم جاده هـای  و  در ساخت وسـاز  نمی توانـد 
آن مناطـق رسـیدگی شـود. او می گویـد گرچنـد 

آقای تدبیر می افزاید در وضعیتی که طالبان با کشورهای 
قندوز،  سقوط  با  می توانند  کرده اند،  ایجاد  رابطه  منطقه 
این  طریق  از  را  جنگی شان  امکانات  و  جدید  سالح های 
والیت تأمین کنند. به گفته ی او، ویژگی سوم این است که 
قندوز جای ست که بخشی از افغانستان را جدا می سازد و 
از طریق قندوز می شود بغالن، سمنگان، مزار شریف و تمام 

والیت های شمال را زیر کنترل گرفت.
که  می گوید  دیگر  نظامی  کارشناس  امرخیل  عتیق اهلل 
چون قندوز یک والیت مهم و استراتژیک است، از این رو 
هدف حمله ی طالبان قرار می گیرد. به گفته ی آقای امرخیل، 
چون قندوز یک بار سقوط و یک بار دیگر تا مرز سقوط 
پیش رفت و از این بابت شهرت یافت، بناً طالبان بر مرکز 
نقطه ی  در هر  که می تواند  نشان دهد  تا  کردند  آن حمله 

افغانستان به خصوص نقاط استراتژیک حمله کنند.
در  قندوز  والیتی  شورای  عضو  ربانی،  غالم ربانی 
صحبت با اطالعات روز می گوید که از علت های حمله ی 
والیت  این  استراتژیک  موقعیت  قندوز  بر  طالبان  پی هم 

است.
حمله بر قندوز و مذاکرات صلح

دور  پایان  با  است  همزمان  قندوز  بر  طالبان  حمله ی 
نهم مذاکرات امریکا با طالبان در قطر که گفته می شود متن 

توافق نامه نهایی شده است. 

عصمت اهلل سروش

مسایل کارشناس تدبیر، خان کابل
قندوز که میگوید امنیتی و نظامی
دروازهشمالیشرقیافغانستاناستو
بهخاطرسهاهمیتباربارهدفحملهی
طالبانقرارمیگیرد.اومیافزایدکه
جنگجویان است این نخست اهمیت
به بیرون از که تروریستی گروههای
طریق از میشوند، آورده افغانستان
درهخوستکبدخشانوبعدقندوزبه
تمامافغانستانبهویژهدرشمالکشور

پخشمیشوند.
وضعیتیکه در میافزاید تدبیر آقای
طالبانباکشورهایمنطقهرابطهایجاد
قندوز، سقوط با میتوانند کردهاند،
سالحهایجدیدوامکاناتجنگیشان
راازطریقاینوالیتتأمینکنند.به
ایناستکه او،ویژگیسوم گفتهی
قندوزجایستکهبخشیازافغانستان
قندوز طریق از و میسازد جدا را
میشودبغالن،سمنگان،مزارشریف
وتماموالیتهایشمالرازیرکنترل

گرفت.
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حوثیهاازکشتهشدندههانفردرحملهنیروهایائتالفبهزندانیدریمنخبردادند
اطالعـات روز: شـبه نظامیـان شـیعه حوثی از کشـته 
شـدن 60 زندانـی در جریـان حمـالت هوایـی نیروهای 
ائتـالف بـه رهبری عربسـتان به زندانـی در جنوب غرب 

شـهر ذمار در یمـن خبـر داده اند.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، صلیب سـرخ جهانی 
ضمـن ابـراز نگرانی نسـبت به ایـن حمله اقدام بـه اعزام 
نیروهـای امـدادی و همچنین ارسـال صدها کیسـه حمل 

جنـازه به ایـن منطقه کرده اسـت.
هنـوز هیـچ منبعـی مسـتقال آمـار تلفـات را تاییـد 

نکـرده اسـت.
سـاکنان محلـی گفته اند که شـب گذشـته این شـهر 

هـدف چنـد حملـه هوایی قـرار گرفت.
نیروهـای ائتـالف بـه رهبـری عربسـتان در بیانیه ای 

گفته انـد کـه هـدف ایـن حمـالت »انبـار موشـک ها و 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین )پهپـاد(« بـوده اسـت.

در ایـن بیانیـه همچنین گفته شـده: »ما برای حفاظت 
ازغیرنظامیان دسـت به اقدامات احتیاطی زدیم.«

سـخن گوی وزارت خارجه ایـران هم ضمن محکوم 
کـردن ایـن حمله گفته اسـت که »ایـن بازداشـتگاه مورد 
شناسـایی صلیـب سـرخ قرارگرفته بـود و نماینـدگان آن 

چندیـن بـاراز این مـکان بازدیـد کردند.«
یمـن طی حـدود چهار سـال گذشـته درگیـر جنگ 
داخلـی بیـن حوثی های تحـت حمایت ایـران و نیروهای 
دولتـی ایـن کشـور بـوده کـه مـورد شناسـایی جامعـه 
جهانـی و از حمایـت نظامی ائتالفی به رهبری عربسـتان 

سـعودی برخوردار اسـت.

در پائیـز سـال 2014، شـبه نظامیان حوثـی بـا طـرح 
درخواسـت سـهم در دولـت بـه رهبری عبد ربـه منصور 

هـادی، رییس جمهـوری، وارد صنعـا شـدند.
پـس از آنکـه در جریـان بهـار عربـی، علـی عبـداهلل 
کناره گیـری  بـه  یمـن مجبـور  رییس جمهـوری  صالـح، 
شـده بـود، در سـال 2012 عبـد ربـه منصـور هـادی بـا 
برنامـه ای شـامل ایجـاد سـاختارهای سیاسـی الزم بـرای 
اسـتقرار دموکراسـی بـه ریاسـت جمهوری انتخاب شـد.
در بهـار سـال 2015، در حالیکـه حوثی هـا عمـال 
اختیـارات رییس جمهـوری را سـلب کرده بودنـد، وی از 
پایتخـت گریخـت و حوثی هـا اعـالم کردنـد کـه از مقام 
ریاسـت جمهوری اسـتعفا داده و دولت او از مشـروعیت 

نیسـت. برخوردار 

ظریفدرموردمذاکرهباامریکاییها:
خیلیازاینمسألهفرارینبودم

اطالعـات روز: محمدجـواد ظریـف، وزیـر خارجـه 
ایـران، می گویـد زمانـی کـه در مـاه اسـد در نیویـورک از 
او بـرای دیـدار و گفت وگـوی مسـتقیم بـا رییس جمهـور 
امریـکا در کاخ سـفید دعوت شـده بـود، او »خیلـی از این 

نبود. مسـئله فـراری« 
محمدجـواد ظریـف ایـن مطلـب را در گفت وگـو بـا 
»روزنامـه ایـران« بیـان کرد. ایـن گفت وگو در شـماره روز 

یک شـنبه، 10 سـنبله، ایـن روزنامـه منتشـر شده اسـت.
مـورد  در  گفت وگـو  ایـن  در  ایـران  خارجـه  وزیـر 
مسـئله دیـدار و گفت وگـوی مسـتقیم بـا مقامـات ارشـد 
دولـت امریـکا توضیـح داد: »اگـر مقامـات بـه من دسـتور 
می دادنـد کـه چنیـن کاری انجـام دهم حتمًا انجـام می دادم 
بـا وجـود اینکه ممکـن بود ایـن کار باعث فشـارهای زیاد 
داخلـی شـود کمـا اینکـه قباًل هم نظرات مسـئوالن کشـور 
را اجـرا و فشـارهای داخلـی آن را نیـز تحمـل کـرده بودم 

لـذا خیلـی از ایـن مسـئله فـراری نبودم.«
مغایـر  کار  ایـن  »ولـی  داد:  ادامـه  ظریـف  آقـای 

سیاسـت های نظـام و کشـور بـود و بـا شـرایطی کـه بـه 
وجـود آمـده بـود کـه در کنار پیشـنهاد بـه مذاکـره تهدید 
هـم کـرده بودنـد، خیلـی ایـن کار را مفیـد نمی دانسـتم.«
او در مـورد ایـن »تهدیـد« تصریـح کـرد: »وقتـی هـم 
کـه مـن به نیویـورک رفتـم، مسـئوالن امریکایـی پیش من 
آمدنـد و گفتنـد کـه آقـای ترامـپ شـما را بـه کاخ سـفید 
دعـوت کرده اسـت تـا بیاییـد و با خـودش حـرف بزنید و 
همزمـان هـم گفتنـد تصمیم گیری شده اسـت که نـام من را 
ظـرف دو هفتـه در فهرسـت تحریم ها قرار دهنـد. البته این 

دو موضـوع را خیلـی بـه یکدیگـر ربـط ندادند.«
وزیـر خارجه جمهوری اسـالمی افزود: »برداشـت من 
ایـن بـود کـه اگر بـروم صحبـت کنـم کمتریـن حاصل آن 
این اسـت کـه در فهرسـت تحریم ها قـرار نمی گیـرم؛ ولی 
صحبـت کـردن بـا مقام هـای امریکایـی در زمانـی کـه آنها 
بـه نتایـج مذاکـرات قبلـی خیلـی توجهـی نمی کننـد مورد 

قبـول مقامات ما نیسـت.«
محمدجواد ظریف روز 14 اسـد در نشست مطبوعاتی 

بـا خبرنـگاران گفتـه بـود: »در سـفرم بـه نیویـورک گفتـه 
شـد کـه ظـرف دو هفتـه تحریـم می شـوم مگـر این که آن 

پیشـنهاد ]مذاکـره[ را بپذیریـم کـه نپذیرفتم.«
نشـریه امریکایـی »نیویورکر« روز 11 اسـد بـه نقل از 
منابـع دیپلماتیـک نوشـته بود که سـناتور رند پـال دو هفته 
پیـش از آن در جریـان دیـدارش بـا محمدجـواد ظریـف 
در نیویـورک از او بـرای دیـدار و گفت وگـوی مسـتقیم با 

دونالـد ترامـپ در کاخ سـفید دعـوت کـرده بود.
بـه گفتـه نیویورکـر، محمدجـواد ظریـف در پاسـخ 
بـه دعـوت رنـد پـال گفته اسـت کـه بـرای تصمیم گیـری 
در ایـن بـاره بایـد بـا تهـران مشـورت کنـد و در نهایـت، 
آن چنان کـه نیویورکـر نوشته اسـت، رهبـران ایـران اجـازه 

چنیـن دیـداری را نداده انـد.
انتقاد ظریف از مخالفان داخلی

وزیـر خارجه ایـران در بخش دیگـری از گفت وگوی 
خـود بـا »روزنامه ایـران« از حمالت صدا و سـیما و گروه 
بـه گفتـه او »انقالبیون زیر کولرنشـین« بـه وزارت خارجه 

جمهـوری اسـالمی انتقاد کرد.
از »فضاسـازی  انتقـاد  محمـد جـواد ظریـف ضمـن 
دوگانه سـازی  قالـب  در  دیپلماسـی  مخالـف  جریان هـای 
مقاومـت- مذاکـره« گفت کـه نفتکش ایرانی بـا »مقاومت« 

و دیپلماسـی همزمـان آزاد شـده اسـت.
از  برخـی  و  »گانـدو«  سـریال  همچنیـن  وی 
مصاحبه هـای تلویزیـون ایـران دربـاره سیاسـت خارجـی 
را »قلـب حقیقـت« دانسـت و تاکیـد کـرد کـه برنامه های 
صـدا و سـیما »بـرای نقـد سیاسـت خارجی نیسـت، بلکه 

اسـت«. آن  تخریـب  بـرای 
در سـریال گانـدو کـه انتقـاد شـدیدی بـه عملکـرد 
وزارت خارجـه ایـران در آن مطـرح اسـت، چهـره یکـی 
خارجـه  وزیـر  ظریـف،  محمدجـواد  شـبیه  بازیگـران  از 
ایـران، اسـت امـا در ایـن سـریال سـمت او معـاون وزیـر 

می شـود. ذکـر 
پخـش  بـه  اقـدام  اخیـرا همچنیـن  ایـران  تلویزیـون 
در  فعـاالن سیاسـی  و  مـردم  از  برخـی  از  مصاحبه هایـی 

مخالفـت بـا مذاکـره بـا امریـکا کـرده اسـت.
پیـش از نیـز آقای ظریف به سـریال »گانـدو« اعتراض 
کـرده بـود و بـه گفته عباس موسـوی، سـخن گوی وزارت 
خارجـه، رهبـر جمهـوری اسـالمی در پاسـخ به ایـن نامه 
نوشـته کـه »مطلقـًا راضـی نیسـت« بـه مجموعـه وزارت 

خارجـه و ظریـف »اهانتـی صـورت بگیرد«.
در همیـن حـال یـک مقـام امریکایی با اشـاره بـه نامه 
گالیه آمیـز آقـای ظریـف به رهبـر جمهوری اسـالمی گفته 

بـود کـه او طرف مناسـبی برای مذاکره نیسـت.
آقـای ظریـف در مصاحبـه تـازه خـود بـا »روزنامـه 
توسـط  خـود  تحریـم  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  ایـران« 
امریـکا گفـت: »تحریـم نشـدن کسـانی کـه فریادهای ضد 
نشـان  اسـت،  کـرده  کـر  را  فلـک  امریکایی شـان گـوش 
می دهـد کـه امریـکا هیـچ مشـکلی بـا آنهـا نـدارد و کار 

ایشـان مشـکلی بـه وجـود نمـی آورد«.
وی اضافـه کـرد: »ما نزدیک تر از سـید حسـن نصراهلل 
و سـردار سـلیمانی بـه مقاومت نداریـم حداقـل ببینند آنها 
چـه نمـره ای بـه دیپلماسـی می دهنـد و چـه ارتباطـی بـا 
بنـده دارند.آیـا آقـای نصـراهلل نماینـده مقاومـت اسـت یـا 
حضراتـی کـه در اتاق شـان نشسـته اند و زیـر کولـر شـعار 
می دهنـد؟ انقالبیون ایرکاندیشـن )زیرکولرنشـین( مقداری 

از انقالبیـون واقعـی یـاد بگیرند«.
آقـای ظریـف همچنیـن گفـت کـه روابـط خوبـی بـا 
قاسـم سـلیمانی، فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران 
دارد و بـه طـور معمـول هـر هفتـه یکدیگـر را مالقـات 

می کننـد.
اوقـات  گاهـی  »مـا  کـه  گفـت  حـال  عیـن  در  وی 
به دلیـل برخـی ناهماهنگـی ها دیـر از برخی امـور خبردار 
کشـور  کل  چشـم  بـه  آن  دود  متأسـفانه  کـه  می شـویم 

مـی رود«.
محمدجـواد ظریـف روز 6 حوت 97 و پس از حضور 
نداشـتن در دیـدار بشـار اسـد، رییس جمهـور سـوریه، بـا 
مقامـات جمهـوری اسـالمی از سـمت خود اسـتعفا داد اما 

ایـن اسـتعفا پذیرفتـه نشـد و او به کار خـود ادامه داد.

معترضانفعالیتهایفرودگاههنگکنگرامختلکردند
و  کـرده  مسـتقر  بتنـی  دیواره هـای 
اشـک آور  گاز  معترضـان  سـوی  بـه 

اسـت. کـرده  شـلیک 
کـه  شـده  گـزارش  همچنیـن 
بـا  را  رنگـی  آبـی  آب  پولیـس 
سـمت  بـه  آب بپـاش  ماشـین های 
معترضـان پاشـیده اسـت. آب رنگـی 
کـه  شـده  اسـتفاده  جهـت  ایـن  بـه 
بـه  پولیـس  بعـدا توسـط  معترضـان 

شـوند. شناسـایی  راحتـی 
یـک معتـرض 22 سـاله دیـروز 
بـه خبرگـزاری رویترز گفـت: »اینکه 
نکنیـد  اعتـراض  می گوینـد  مـا  بـه 
ماننـد ایـن اسـت کـه بـه مـا بگویند 
نفـس نکشـید. این وظیفه ماسـت که 
بـرای دمکراسـی مبارزه کنیـم. ممکن 
اسـت ما برنده شـویم و ممکن اسـت 
مـا بازنده شـویم، اما مبـارزه خواهیم 

کرد«.
روز  اطالعیـه   در  پولیـس 
خواسـت  مـردم  از  خـود  جمعـه 
طلـب«  خشـونت  »معترضـان  از  تـا 
در  کـه  داد  هشـدار  و  کننـد  دوری 
راهپیمایی هـای ممنوع شـده شـرکت 

. نکننـد
از  وانـگ  جاشـوا  جمعـه  روز 
فعـاالن سرشـناس دموکراسـی خـواه 

کـردن  روشـن  بـا  نیـز  معترضـان  و 
آتـش و کوکتل مولوتـف بـه پولیـس 
کـرده  حملـه  پارلمـان  سـاختمان  و 

بودنـد.
نیـز  آگسـت(  جمعـه)30  روز 
دمکراسـی  رهبـران  از  تعـدادی 
خـواه و فعـال مدنـی و قانونگـذاران 
هنگ کنـگ توسـط پولیس بازداشـت 

شـدند.
مقابـل  در  هنگ کنـگ  پولیـس 
شـهر  کلیـدی  سـاختمان های 

فـرودگاه در نظـر گرفتند کـه این امر 
موجـب از سـر گیـری فعالیت هـای 
این فـرودگاه بـزرگ بین المللی شـد.
روز گذشـته با وجـود ممنوعیت 
تظاهـرات در هنگ کنـگ،  برگـزاری 
خیابان هـای  بـه  معتـرض  هـزاران 

آمدند. شـهر  مرکـز 
پولیـس  گزارش هـا،  براسـاس 
ماشـین های  و  اشـک آور  گاز  از 
کـردن  متفـرق  بـرای  آب پـاش 
کـرد  اسـتفاده  کننـدگان  تظاهـرات 

پـس  روز  یـک  روز:  اطالعـات 
از تظاهـرات گسـترده در هنگ کنـگ 
کـه بـه درگیـری گسـترده بـا پولیس 
منجـر شـد، دیـروز هـزاران طرفـدار 
دموکراسـی در هنگ کنـگ بـار دیگـر 
به سـوی فـرودگاه ایـن شـهر رفتـه و 
در فعالیت هـای ایـن فـرودگاه بـرای 
چندمیـن بـار اختـالل ایجـاد کردند.

پولیـس  گزارش هـا  براسـاس 
معترضیـن  ایـن  ورود  از  هنگ کنـگ 
بـه داخل ترمینال فـرودگاه جلوگیری 
کـرد و مخالفـان در بیـرون فـرودگاه 

شـده اند. جمـع 
آن ها همچنیـن در برابر نیروهای 

پولیس سـنگربندی کرده اند.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، 
پیوسـتن  از  جلوگیـری  بـرای 
گـروه،  ایـن  بـه  بیش تـر  معترضیـن 
متروهـای منتهی بـه فـرودگاه تعطیل 
ترافیـک  دلیـل  همیـن  بـه  شـده اند. 
بـه  منتهـی  مسـیرهای  در  شـدیدی 

اسـت. گرفتـه  شـکل  فـرودگاه 
خبرگزاری رویتـرز گزارش داده 
کـه ایـن مسـأله موجـب اختـالل در 

سـفرها شـده است.
یک شـنبه  روز  اعتراض هـای 
)اول سـپتامبر( در حالـی انجام شـده 

که شـب گذشـته، تظاهـرات مخالفان 
به خشـونت کشـیده شـد و دست کم 
30 نفر در بیمارسـتان بسـتری شدند.

در هفته هـای گذشـته معترضـان 
بارهـا در فـرودگاه شـهر هنگ کنـگ 
دسـت به تجمـع زدند کـه در نهایت 
در 12 آگسـت منجـر بـه لغـو تمامی 

پروازهـای ایـن فـرودگاه گردید.
مقامـات  و  پولیـس  آن  از  پـس 
تهمیداتـی برای عـدم ورود معترضان 
خروجـی  و  ورودی  سـالن های  بـه 

شـد. بازداشـت  درهنگ کنـگ 
معنـی  )بـه  دموسیسـتو  حـزب 
مقاومـت مردمـی( که آقـای وانگ از 
موسسـانش اسـت، در بیانیه ای اعالم 
کـرد او هنـگام حرکت به سـوی یک 
بـه زور سـوار یـک  ایسـتگاه قطـار 
بـه یـک  خـودرو شـخصی شـده و 

پایـگاه پولیـس منتقـل شـده اسـت.
تابسـتان  ابتـدای  از  هنگ کنـگ 
شـاهد تظاهـرات گسـترده مخالفـان 

بـوده اسـت.
بیانگـر  همچنیـن  هـا  گـزارش 
بازداشـت انـدی چان، فعال اسـتقالل 
طلـب بـه وسـیله پولیـس هنگ کنگ 

. ست ا
مخالـف   900 حـدود  تاکنـون 
حکومـت چیـن بـه خاطـر شـرکت 
در تظاهـرات هفتـه هـای گذشـته در 

انـد. شـده  بازداشـت  هنگ کنـگ 
در  هنگ کنـگ  اعتراضـات 
محلـی  دولـت  تـالش  بـا  مخالفـت 
قانـون  تصویـب  بـرای  هنگ کنـگ 
اسـترداد متهمـان بـه چین آغاز شـد.

تصویـب  از  هنک کنـگ  دولـت 
الیحـه منصـرف شـده ولـی مخالفان 
رییـس  اسـتعفای  خواهـان  کمـاکان 

اجرایـی ایـن منطقـه هسـتند.
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رهاییمدافعآلمانیچلسیازبندمصدومیت
از مدت ها دوری  بعد  رودیگر  آنتونی 
آورده  به دست  را  بازی  شرایط  میادین  از 
بعد  هفته  از  را  چلسی  می تواند  و  است 

همراهی کند.
به نقل از تایمز، نتایج ضعیف چلسی 
در این فصل لیگ برتر همچنان ادامه دارد. 

در حالی که شاگردان لمپارد با دو گل در 
خانه از شفیلد یونایتد پیش بود، با اشتباهات 

خط دفاعی 2-2 متوقف شد.
دیگر  بار  زوما  کورت  دیدار  این  در 
خودی  دروازه  و  داشت  ضعیفی  عملکرد 
رودیگر  آنتونی  خالی  جای  تا  گشود  را 

ماه  چهار  او  شود.  احساس  پیش  از  بیش 
پیش عمل جراحی روی زانو خود داشت 
و مدت ها نتوانست تیمش را همراهی کند. 
این بازیکن برای تسریع در جهت آمادگی 
توانست در بازی تیم جوانان چلسی برابر 
تاتنهام 90 دقیقه در ترکیب تیمش به میدان 
برود. این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان 
رسید و بهترین خبر برای لمپارد این است 

آمادگی  به روند  توانسته است  که رودیگر 
را  چلسی  بعد  هفته  از  می تواند  و  برسد 

همراهی کند.
ساله   26 مدافع  این  می رسد  نظر  به 
به  مصدومیت  بند  از  بازگشت  در  بتواند 
ترکیب اصلی تیمش برسد چرا که چلسی 
خود  دفاعی  خط  در  زیادی  مشکالت  با 

فیلیپ کوتینیو بعد از انجام اولین بازی خود برای روبرو شده است. 
بایرن مونیخ در بوندس  لیگا در جریان پیروزی 1-6 
بایرن  در  می تواند  می گوید  ماینتس  مقابل  تیم  این 

عملکرد بهتری داشته باشد.
فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی جدید بایرن مونیخ 
 1-6 پیروزی  جریان  در  شب  شنبه  آنکه  از  بعد 
باواریایی ها مقابل ماینتس اولین بازی خود با پیراهن 
بایرن را در بوندس لیگا انجام داد به خبرنگاران گفت 
معتقد است می تواند در فوتبال آلمان عملکرد بهتری 

داشته باشد.
نتوانست  بارسلونا  در  آنکه  از  بعد  کوتینیو 
تابستان جاری  برآورده کند در  از خود  انتظارات را 
با قراردادی قرضی راهی بایرن شد تا از این پس در 

آلیانس آرنا به میدان برود.
کوتینیو بعد از بازی شنبه شب بایرن با ماینتس 
و  عالی  بازیکنان  خوب،  بازیکنان  اینجا  گفت:" 
بازیکنان درجه یکی هستند. من از اینکه به اینجا آمده ام 
بگیرم و  یاد  آنها  از  خیلی خوشحالم چون می توانم 

بهتر شوم".

نیکو کوواچ هم در پایان بازی شنبه شب درباره 
عملکرد کوتینیو گفت:" ما می خواهیم فیلیپ در مسیر 
پیشرفت قرار داشته باشد و در این بازی فرصتی پیش 
آمد تا او بتواند در یک بازی خانگی در ترکیب فیکس 
ما حضور داشته باشد. کوتینیو امروز لحظات خوبی 
او  بود.  با توپ عالی  کار  به خصوص در  داشت و 
داد  حریف  دفاع  پشت  خیلی خوب  پاس  دو  یکی 

که ما یکی از آنها را به شانس گلزنی تبدیل کردیم".

کوتینیو: 
در آلمان می توانم عملکرد 

بهتری داشته باشم

نتیجه  این  به  نهایت  در  نیمار 
پی  در  دیگر  فصل  یک  که  رسید 
ناصر  اطالع  به  ولی  بماند  جی  اس 
تابستان  که  است  رسانده  الخلیفی 
آینده از این باشگاه جدا خواهد شد.

به  اکیپ  تیتر یک نشریه  دیروز 
او در پی اس  ماندنی شدن  نیمار و 
برزیلی  ستاره  دارد.  اختصاص  جی 
شایعات  و  پرتنش  ماه  دو  از  پس 
باالخره  اش  آینده  مورد  در  فراوان 
تصمیم گرفت در پی اس جی بماند 
تا  او  به معنای ماندنی شدن  این  اما 

پایان قراردادش نیست.
طبق ادعای اکیپ، نیمار پس از 
لحاظ  از  بارسلونا  شد  متوجه  اینکه 
ندارد  را  او  توانایی جذب  اقتصادی 
برگشت  نیز  جی  اس  پی  موضع  و 
ناپذیر است، تصمیم گرفت یک سال 
دیگر بماند ولی به باشگاه پاریسی و 
شخص الخلیفی)مدیر باشگاه( اعالم 
دیگر  بار  بعد  فصل  که  است  کرده 
و  کرد  خواهد  تالش  جدایی  برای 
پی  در  فصل حضورش  آخرین  این 

اس جی خواهد بود. 
اطالع  به  را  موضوع  این  نیمار 
و  اس جی  پی  در  هایش  تیمی  هم 

در  نزدیکش  دوستان  نیز 
بارسلونا از جمله مسی نیز 
رسانده است. ستاره برزیلی 
تماس  از  پس  شنبه  روز 
مدیران  بورداس)از  خاویر 
اطالع  و  بارسا(  بلندپایه 
جذب  از  بارسا  اینکه  از 
شرایط  کشیده،  دست  او 
نامطلوبی  بسیار  روحی 
نهایت مجبور  داشت و در 
که  شد  تصمیمی  اتخاذ  به 
آن  موافق  عنوان  هیچ  به 

نبود.
سالومون  برونو 
نیز  فرانسه  رادیو  خبرنگار 
دیروز ادعا کرد که نیمار به 
او گفته است، فصل جاری 

همه توانش را در زمین برای موفقیت 
پی اس جی خواهد گذاشت اما سال 
بعد بار دیگر برای بازگشت به بارسا 
که  تیمی  همان  کرد.  خواهد  تالش 
بین سال های 2013 تا 2017 بهترین 
روزهای فوتبالی اش را در آن پشت 

سر گذاشت.
نشریه لوپاریزین به نقل از یکی 
از افراد نزدیک به نیمار نیز گزارش 

بارسا  به  او  بازگشت  پروسه  که  داد 
متوقف نشده بلکه فقط یک سال به 

تاخیر افتاده است.
نیمار دیروز پاریس را به مقصد 
ایاالت متحده ترک کرد تا در اردوی 
به  و  کند  شرکت  برزیل  ملی  تیم 
از  پیش  گرفت  تصمیم  دلیل  همین 
اطالع  به  را  تصمیمش  آخرین  آن، 

مدیران پی اس جی برساند.

اتمامحجتستارهبرزیلیباالخلیفی
نیمار:اینآخرینفصلحضورمدرپیاسجیاست

بارسلوناوبدترینشروعاللیگادرهشتسالگذشته

با تساوی روز شنبه بارسلونا 
از  تیم  این  اوساسونا،  زمین  در 
تنها  فصل خود  ابتدای  بازی  سه 
از  که  امتیاز کسب کرده است   4

سال 2011 بی سابقه بوده.
موندودپورتیوو،  از  نقل  به 

شکست  با  را  فصل  بارسلونا 
گل  کرد.  شروع  بیلبائو  زمین  در 
آب  آدوریس  آریس   88 دقیقه 
سردی بود بر پیکره آبی اناری ها 
ممکن  شکل  بدترین  به  فصل  تا 
شروع شود. در بازی دوم، بارسا 

را  بتیس  شد  موفق  نوکمپ  در 
نهایت  در  و  کند  گلبارن   2-5
زمین  در   2-2 تساوی  شنبه  روز 
از  بارسا  تا  خورد  رقم  اوساسونا 
امتیاز   4 تنها  اول خود  بازی  سه 
اشتراک  وجه  باشد.  کرده  کسب 
مسی  لیونل  غیبت  بازی  سه  این 
بوده ضمن اینکه سوارز هم در دو 
او  نداشت.  حضور  گذشته  بازی 
بیلبائو مصدوم  با  بازی  اول  نیمه 

شده بود.
بدون شک با بازگشت مسی 
شرایط بارسا بهتر خواهد شد اما 
رفتن  دست  از  صورت  هر  در 

سال  از  فصل  در شروع  امتیاز   5
2011 اتفاق نیفتاده بود. همچنین 
اولین  از  یعنی   2007-08 فصل 
فصل حضور گواردیوال در بارسا 
اتمام  به  گانه  فتح سه  با  البته  که 
با  اما   2011-12 فصل  رسید. 
قهرمانی رئال در اللیگا تمام شد 
و بارسا عنوان دوم را کسب کرد. 
بارسا  به عبارتی در هزاره جدید 
بار  سه  جاری  فصل  احتساب  با 
چنین شروع ضعیفی داشته است.

در دو فصل  والورده  ارنستو 
سه  از  بارسا  در  حضورش  اول 
را  ممکن  امتیاز   9 هر  اول  بازی 

اما  بود  کرده  کسب  بارسا  برای 
تمرکز  و  سوارز  و  مسی  غیبت 
دلیل  به  بارسا  بازیکنان  نداشتن 
به  مربوط  شایعات  و  حواشی 
بازگشت نیمار، از دالیلی بوده اند 
خوبی  شروع  نتوانسته  بارسا  که 

داشته باشد.
همچنین از فصل 2006-07 
تا به امروز بارسا در هشت فصل 
اول خود در اللیگا  بازی  هر سه 
را پیروز شده است اما این شروع 
خوب در سال های 2007، 2014 
تیم  این  قهرمانی  باعث   2016 و 

نشده است.

مصدومیت،بالیجانگواردیوالدرسیتی!
جمع  به  نیز  الپورته  آیمریک  سانه،  لروی  از  بعد 
مصدوم های سیتی اضافه شد و تا مدت ها نمی تواند تیمش 

را همراهی کند.
به نقل از دیلی میل، منچسترسیتی در خانه با چهار گل 
بار،  دو  آگوئرو  سرخیو  دهد.  شکست  را  برایتون  توانست 

کوین دی بروین و برناردو سیلوا برای سیتی گلزنی کردند. 
بعد از آنکه لروی سانه در دیدار جام خیریه در ابتدای 
فصل مصدوم شد و مشخص شد تا مدت ها نمی تواند تیمش 

را همراهی کند، آیمریک الپورته مدافع گرانقیمت این تیم 
نیز در بازی برابر برایتون مصدوم شد و از زمین بازی بیرون 

رفت.
مصدومیت این بازیکن فرانسوی از ناحیه زانو است و 
جدی به نظر می رسد و ممکن است او نیز تا مدت ها نتواند 
سیتی را همراهی کند. به همین خاطر او که به تیم ملی فرانسه 
دعوت شده بو، باید به مداوای زانوی مصدوم خود بپردازد و 
ساموئل اومتیتی جای او را در تیم ملی فرانسه خواهد گرفت.

و  شد  منتقل  شفاخانه  به  دیدار  این  از  بعد  الپورته 
گواردیوال نیز تایید کرد مصدومیت این بازیکن جدی است و 

ممکن است تا ماه ها نتواند برای این تیم به میدان برود.
این دو مصدومیت ممکن است طبق گفته جرمن جناس، 
عنوان  مدافع  به  سختی  ضربه  انگلیس  فوتبال  کارشناس 
قهرمانی بزند. با رفتن ونسان کمپانی از جمع سیتیزن ها سیتی 
با کمبود بازیکن روبرو شده است و فرناندینیو در بازی برابر 

برایتون جای الپورته کارهای دفاعی را انجام داد.
منچسترسیتی در بازی بعدی خود در لیگ برتر باید در 

زمین تیم نوریچ به میدان برود.
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سرم از را چاشت نان فکر که میکرد وسوسه شیطان هرچند
بیرونکنموباقندوزمشغولشوم،امامنالحولخواندم.صفحات
فیسبوکامراللهصالح،سروردانش،حاجیمحمدمحقق،کریم
نزدیکترینمحل که راچکمیکردم تهینج بشیراحمد خلیلی،
کمپینراپیداکنم،اماازبختبدهیچکداماینهاآدرسندادهبودند.
چندُتفپیدرپیحوالهیچانسامکردموبراینهالعنتفرستادم
کهچرااینقدرخسیساند.تاچهوقتشمافقطبچههایخالهو
عمهیخودوهمکارانتانرادرکمپینهایتاندعوتمیکنیدونان
میدهید؟مگرمعدهیمابهنانضرورتندارد؟

ــرار  ــه ف ــی جنــگ شــروع میشــه، از خان وقت
می کنیــم کــه کشــته نشــویم. چنــد روز تیــر 
میشــه و دوبــاره بــه خانــه میریــم. بــاز چنــد 
مــاه کــه تیــر شــد، بــاز طالبــا حملــه می کنــه، 
ــخندی  ــی ریش ــم. بیخ ــرار می کنی ــا ف ــاز م ب

شــده واهلل.«
ــه  ــرد ک ــه می ک ــیطان وسوس ــد ش هرچن
فکــر نــان چاشــت را از ســرم بیــرون کنــم و 
ــا قنــدوز مشــغول شــوم، امــا مــن الحــول  ب
خوانــدم. صفحــات فیس بــوک امــراهلل صالح، 
ســرور دانــش، حاجــی محمــد محقــق، 
ــج را چــک  ــی، بشــیراحمد ته ین ــم خلیل کری
ــن  ــل کمپی ــن مح ــه نزدیک تری ــردم ک می ک
ــدام  ــد هیچ ک ــت ب ــا از بخ ــم، ام ــدا کن را پی
این هــا آدرس نــداده بودنــد. چنــد تُــف 
و  کــردم  چانــس ام  حوالــه ی  پی درپــی 
کــه چــرا  فرســتادم  لعنــت  این هــا  بــر 
ــما  ــت ش ــه وق ــا چ ــیس اند. ت ــدر خس این ق
فقــط بچه هــای خالــه و عمــه ی خــود و 
ــوت  ــان دع ــان را در کمپین های ت همکاران ت
ــده ی  ــر مع ــد؟ مگ ــان می دهی ــد و ن می کنی

ــدارد؟ ــرورت ن ــان ض ــه ن ــا ب م
ــود. اول  ــدی ب ــروز روز ب ــه، دی خالص
این کــه آن خارجــی اعصابــم را خــراب کــرد 
ــن  ــدش ای ــودش، بع ــوال غرض آل ــا آن س ب
ســتادهای انتخاباتــی اعصابــم را خــراب کــرد 
بــا ایــن کمپین هــای مرض آلــودش. منــم 
ــد  ــج ص ــی آن پن ــدم 180 افغان ــور ش مجب
ــا  ــودم ت ــه ب ــرادرم گرفت ــه از ب ــی را ک افغان
برایــش یــک پاکــت پنــادول ببــرم، قابلی پلــو 
ــم  ــرادرم دروغ بگوی ــه ب ــر کار ب ــم و آخ بزن
ــه  ــی قیمــت شــده چــرا ک ــادول خیل ــه پن ک
ــکین درد  ــرای تس ــاع ب ــه و دف وزارت داخل
قنــدوز، کل پنادول هــای بــازار را جمــع 

ــدوز فرســتاده. ــه قن ــرده ب ک

ــی  ــن غرب ــی از متخصصی ــروز گروه دی
ــن  ــد. در ای ــرده بودن ــزار ک ــیمیناری برگ س
ســیمینار قــرار بــود بــه اشــتراک کنندگان 
ــوش و  ــوری ه ــه چط ــد ک ــوزش بدهن آم
ــن  ــی از ای ــد. یک ــاال ببرن ــان را ب ذکاوت ش
ــوال  ــتراک کنندگان س ــا اش ــن از م متخصصی
ــان  ــتان آی کیوی ت ــما در افغانس ــه ش ــرد ک ک
را چــه رقمــی محــک می زنیــد؟ کســی 
جــواب نــداد، منــم جــواب نداشــتم، امــا بــه 
ــیار  ــتان آدم هوش ــه در افغانس ــد ک ــادم آم ی
بــه کســی گفتــه می شــود کــه دوبــار از 
یــک ســوراخ گزیــده نشــود. در جــواب 
ــا  ــن م ــم »وط ــص گفت ــی متخص آن خارج
ــار  ــک معی ــا ی ــت و م ــوراخ اس ــوراخ س س
بســیار طبیعــی و نــاب بــرای اثبــات هــوش 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــار م ــم؛ معی خویــش داری
از یــک ســوراخ دوبــار گزیــده نشــویم. اگــر 
ــار گزیــده شــد،  کســی از یــک ســوراخ دوب
معنایــش ایــن اســت کــه او کم هــوش و 

ــت.« ــل اس تعطی

ــرد، کل  ــرار می گی ــان ق ــه ی طالب ــورد حمل م
زور و ظرفیــت حکومــت همیــن اســت کــه 
آن هــا را دوبــاره از شــهر بیــرون کننــد، پرچم 
ســه رنــگ افغانســتان را بــر فــراز ســاختمان 
والیــت و بقیــه ی ســاختمان های دولتــی 
عکس هــای  ادارات  داخــل  کننــد،  بــاال 
ــد و  ــب کنن ــداهلل را نص ــی و عب ــرف غن اش
ــقوط  ــان و س ــه ی طالب ــر حمل ــاره منتظ دوب
اگــر  بنشــینند.  والیــات  و  ولســوالی ها 
ــن  ــر از ای ــت بیش ت ــت و زور حکوم ظرفی
بــود، تــا حــاال کل قنــدوز را از تخــم طالــب 
پــاک کــرده بــود. البتــه احتمــال دیگــری هــم 
وجــود دارد؛ شــاید زور حکومــت بــه مراتب 
ــا و  ــا پیونده ــد، ام ــان باش ــر از طالب بیش ت
میــان تصمیم گیرنــدگان  کــه  نســبت های 
امنیتــی کشــور بــا طالبــان وجــود دارد، مانــع 

ــود.  ــان می ش ــل طالب ــرکوب کام س
از  دســت  مــن  صــورت،  به هــر 
برداشــتم.  پیش فرض هایــم  و  احتمــاالت 
قنــدوز را مثــل آقــای غنــی و مســئولین 
ــردم.  ــا ک ــودش ره ــال خ ــه ح ــی اش ب امنیت
نــان  کــه  می گرفتــم  تصمیــم  داشــتم 
ــن  ــی از ای ــدام یک ــن ک ــت را در کمپی چاش
ــا  ــه دوت ــوز بخــورم ک ــا پُفی ــدای تقریب کاندی
مــرد ریش بلنــد از کنــارم رد شــد. آن هــا هــم 
ــد.  ــپ می زدن ــدوز گ ــورد قن ــتند در م داش
ــداره.  ــی ن ــگ تمام ــت »جن ــی اش می گف یک
ــر  ــه س ــا ک ــه، طالب ــا را نمی زن ــت طالب دول
می کنــه  همی قــدر  کــد،  حملــه  دولــت 
ــو  ــه. خ ــرون می کن ــار بی ــا ر از ش ــه طالب ک
ــو  ــمنت اس، خ ــب دش ــه طال ــادر اگ او بی
ــا  ــو. اگــه طالب ــارش ک ــار و م ــش ت ــرو بزن ب
دشــمنت نیــس، خــو بیــا پاکیــزه اعــالن کــو 
کــه مــا بــا طالبــا مشــکل نداریــم کــه مــردم 
ــال اس؟  ــه ح ــورن. ای چ ــوده بخ ــم خ غ
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و  داخلــه  وزارت هــای  ســخن گویان 
امنیتــی  نیروهــای  کــه  می گوینــد  دفــاع 
ــد.  ــرون کرده ان ــدوز بی ــان را از شــهر قن طالب
ــه  ــما ب ــه ی ش ــای هم ــن به ج ــد م بگذاری
ــازم.  ــور بن ــی کش ــای امنیت ــادت نیروه رش
ولــی ســوال ایــن اســت: طالبــان کــه از 
ــد؟  ــا رفته ان ــه کج ــد، ب ــرون رفته ان ــهر بی ش
پاســخ اش روشــن اســت. طالبــان برگشــته اند 
بــه خانه هــا و قریه هــای اطــراف شــهر. 
ــه.  ــه دیگ ــچ چ ــد؟ هی ــه می کنن ــا چ آن ج
ــر  ــار دیگــر ب ــا ب منتظــر فرصــت می ماننــد ت
ــرا  ــد. چ ــه کنن ــدوز حمل ــردم قن ــهر و م ش
نیروهــای امنیتــی آن هــا را در بیــرون از شــهر 
ــد؟  هــم تعقیــب نمی کننــد و از بیــن نمی برن
راســتش را بخواهیــد من پاســخ این ســوال را 
نــدارم. حدســم بــر ایــن اســت کــه مصلحت 
همیــن اســت. یــک احتمــال ایــن اســت کــه 
ــتن  ــه داش ــور ب ــی کش ــور امنیت ــان ام متولی
قانع انــد.  ولســوالی ها  مراکــز  و  شــهرها 
بــرای همیــن هربــاری کــه قنــدوز یــا غزنــی 

آن متخصــص لحظــه ای مکــث کــرد و به 
والیــت زیبــای قنــدوز اشــاره کــرد و گفــت 
»تــا جایــی که مــن بــه یــاد دارم، تروریســتان 
ــوراخ  ــما را از س ــار ش ــه ب ــال س ــه ح ــا ب ت
قنــدوز گزیده انــد، آیــا ایــن بــه معنــای 
کم هوشــی شماســت؟« اول ســرم بســیار 
فشــار آمــد، بعــد کمــی کــه آرام شــدم، دیــدم 
ــدوز  ــد؛ قن ــت می گوی ــدا راس ــده خ ــن بن ای
ــه ی گســترده ی  ــا حمل ــار ب ــرای ســومین ب ب
ــه  ــل ک ــه ی قب ــان مواجــه می شــود. دفع طالب
ــود.  ــان ســقوط کــرده ب کامــال به دســت طالب
از خــودم پرســیدم کــه چــه بــال زده مــا را؟ 
ــرون  ــراب بی ــرت خ ــا ُچ ــیمینار ب از س
قنــدوز  طــرف  ذکــرم  و  فکــر  شــدم. 
ــتم  ــت نیس ــص امنی ــن متخص ــا م ــود. ام ب
و  بفهمــم  را  جنــگ  پیچیدگی هــای  تــا 
ــر  ــات دیگ ــدوز و والی ــات قن ــخه ی نج نس
ــد  ــم چن ــا آن ه ــم. ب ــان را بپیچ ــر طالب از ش
مــورد خیلــی کلیشــه ای را بــا شــما شــریک 
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