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رهبران سیاسی هزاره در دوراهی گذشته و آینده

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

احتمال تغییِر جدول زمانی
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

مجلس نمایندگان که با رد ده تن از نامزدوزیران حکومت وحدت ملی، ضرب 
شصت محکمی به حکومت نشان داده بود، از تعطیالت بازگشته و با آرایش 
جدیِد هیأت اداری، آماده و منتظر فهرست جدیدی از نامزد وزیران از سوی 

حکومت است.
در این سو نیز چانه زنی ها و رای زنی و مشاوره برای معرفی نامزدان جدید، در 
سطوح مختلف آغاز شده است روند پرچالشی که سیاست مداران افغانستان به 

دلیل نبود احزاب قدرت مند، همیشه با آن روبه رو بوده اند.
این روند این بار برای رهبران و احزاب سیاسی هزاره پرچالش تر از هر زمان 
دیگر است؛ زیرا در دور قبل به جز وزیر امور مهاجران، همه ی نامزدهای دیگر 
هزاره ها و نیز ازبیک ها رد صالحیت شدند و این اقدام مجلس در مرحله ی اول 

شوکی جدی به هزاره ها وازبیک ها وارد کرد.
ممکن است هیچ یک از نمایندگان مجلس، در هنگام رای دهی رویکرد و تعصب 
قومی نداشته اند و ظاهرا هرکدام بی خبر از دیگری، به صورت سری و انفرادی به 

تک تک نامزدان رای داده اند. اما آنچه در عمل از صندوق رای...
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هزاران پناهنده ی افغانستان؛ 
فراری آزار و اذیت در پاکستان

افغانستان و پاکستان؛ 
اتحاد در برابر طالبان

معیارهای تازه ی فیس بوک 
از جمله در مورد تروریسم و برهنگی

توازن خطرناک
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رحیم اهلل در گذشته دهقان بود و به گفته ی خودش »یک فرد معمولی که زندگی 
معمولی داشت.« سپس او در سال گذشته گروه شبه نظامی خودش را تشکیل داد 
و استراتژی خروج امریکا از افغانستان بود که وضع او را تغییر داد و رحیم اهلل 

دهقان را باال برد. 
رحیم اهلل 56 ساله،  با 20 مرد وفادار به خود، به زودی از میان نیروهای ویژه ی 
امریکایی برای خود پشتیبان و ولی نعمت پیدا کرد. او هر چیزی را که رحیم اهلل 
به آن نیاز داشت تهیه می کرد: تفنگ، مهمات، پول نقد، کیسه های پر از شن برای 
ساختن یک پوسته ی محافظتی در روستای دورافتاده ی آغو جان در والیت غزنی. 
سپس نیروهای امریکایی بیرون شدند و رحیم اهلل را به عنوان مرد قدرت مند محل  

و یگانه مدافع دهکده اش در برابر هجوم طالبان، سر جای خود گذاشتند...

ملیشه ها ترس می آفرینند
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اطالعات روز: بیش از هزار تن در مرکز والیت 
گسترده،خواستار  تظاهرات  راه اندازی  با  غزنی 
چنگ  از  هزاره  مسافر   31 زودتر  هرچه  رهایی 
حکومت  سران  به  دیروز  آنان  شدند.  ربایندگان 
هشدار دادند؛ اگر در قسمت رهایی این مسافرین 
بعدی  تظاهرات  در  نکنند،  عاجل  و  جدی  اقدام 
شاهراه کابل ــ قندهار را به روی ترافیک مسدود 

می کنند.
هیچ  در  مسافر  »اسارت  شعارهای  حمل  با  آنان 
فرهنگی توجیه پذیر نیست، فتنه افگنان در جامعه 
رهایی  ماخواهان  اند،  ناکام  افغانستان  اسالمی 

استراتژیک  و حکومت سکوت  مسافر هستیم   31
حاضر  حال  در  که  گفتند  کند«،  متوقف  را  خود 
خانواده های این مسافران، زندگی سختی را سپری 

می کنند.
از  پیش  مقام های  حکومت  که  است  درحالی  این 
این گفته اند؛ برای رهایی این مسافران تالش های 
روز  از 22  بیش  با گذشت  اما  دارد،  جدی جریان 
تالش های  نیست.  خبری  آنان  سرنوشت  از  هنوز 
هنوز  مسافران  این  رهایی  برای  قومی،  بزرگان 
نتتجه نداده است و عملیات نجات کوماندوها نیز 

تا به حال دست آوری نداشته است.

انتقادها علیه حکومت به ویژه رییس جمهور غنی 
پیش  روز  چند  است.  یافته  افزایش  زمینه  این  در 
نمودن  پرپا  با  سیاسی  احزاب  از  یکی  اعضای 
خیمه ها در مقابل شورای ملی،خواستار اقدام هرچه 
زودتر حکومت برای رهایی مسافران شدند. پیش 
دعا  کابل،مراسم  در  اسیران  خانواده های  این  از 

خوانی برگزار کردند.
هویت  دلیل  به  هزاره  مسافران  اختطاف  اخیراً 
روز  چند  است.  بوده  بی سابقه  کشور  در  قومی 
پیش ده مسافر دیگر هزاره  نیز توسط طالبان به 
دلیل نامعلوم اختطاف شدند و 9 تن آنان را بعد از 

از سرنوشت یک  اما  لت وکوب شدید، رها کردند. 
تن دیگر آنان هنوز خبری نیست. همچنان مردان 
مسلح نقاب پوش، ۶ مسافر دیگر هزاره را دیروز از 

شاهراه هرات –فراه ربوده اند.
سیدحسین اهلل، فرمانده  لوای دوم قول اردوی 2۰۷ 
ظفر دیروز گفت؛ این افراد شام روز دوشنبه هفته 
روان از منطقه کنسک شاهراه هرات - فراه ربوده 
اختطاف  مسئولیت  گروهی  هیچ  کنون  تا  شده اند. 
این افراد را بر عهده نگرفته و از سرنوشت آنان نیز 
خبری نیست. اما مسئوالن نهادهای امنیتی برای 

رهایی آنان از آغاز عملیات نظامی، خبر داده اند.

وزیر  فیروز،  فیروزالدین  روز:  اطالعات 
بردواها  نظارت  این  از  صحت عامه می گوید، پس 
هنگام  دیروز  او  می شود.  بیشتر  کشور  سراسر  در 
از بین بردن حدود 5۷ تن دواهای تاریخ  تیر شده 
و بی کیفیت در کابل گفت: تالش داریم در آینده 
دسترسی  کیفیت  با  ادویه های  به  مریضان  تمام 

داشته باشند.

ویژه  به  دواخانه ها  از  شماری  در  حاضر  حال  در 
در مناطق دور دست کشور دوا های تاریخ تیره و 
در چند  وزارت صحت عامه  دارد.  بی کیفیت وجود 
و  نبود  موفق  مشکل  این  رفع  برای  سال گذشته 
وزیر  تا  دارند،  انتظار  شهروندان  حاضر  حال  در 
مشکل  این  به  ملی  وحدت  حکومت  صحت  عامه 

رسیدگی کنند.

بی کیفیت  دواهای  فروش  موارد،  از  برخی  در 
بیماری  دواخانه ها،  سوی  از  شده  تیر  تاریخ  و 
مریضان را بیشتر کرده است. در همین در حال، 
مسئوالن وزارت صحت عامه می گویند، ادویه های 
بی کیفیت از پاکستان، ایران و هند به طور قاچاق 
داده  انتقال  کشور  به  دقیق،  نظارت  بدون  یاهم 

می شود.

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

امور  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
بیست ویکمین  که  می گویند  کشور  خارجه 
نشست پروژه ی تاپی )انتقال گاز ترکمنستان 
روز  به  هند(  و  پاکستان  افغانستان،  به 
پنج شنبه هفته روان در کابل برگزار می شود. 
به گفته ی آنان، در این نشست وزیران نفت و 
این کشورها  نفت  پطرولیم و هیأت تخنیکی 

حضور خواهند داشت.
خارجه  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب 
گفت:  کابل  در  خبری  نشستی  در  دیروز 
و  معادن  وزارت  رهبری  به  تاپی  نشست 
برگزار  خارجه  وزارت  وهمکاری  پطرولیم 
می شود. او افزود، قبل از نشست وزیران نفت 
تاپی،  پروژه ی  عضو  کشورهای  پطرولیم  و 
هیأت بلند پایه ی تخنیکی این کشورها باهم 

رایزنی خواهند داشت.
بیستمین  نشست پروژه ی تاپی به تاریخ 22 
گاز  و  نفت  وزیران  با حضور  دلو سال جاری 
در  هند   و  پاکستان  ترکمنستان،  افغانستان، 
سه  نشست  این  در  شد.  برگزار  اسالم آباد 
آر. تی.  فرانسه،  )توتال  خارجی  بزرگ  شرکت 
خواستار  چین(  نفت  شرکت  و  روسیه  گلوبل 

مشارکت در اجرای این طرح شده بودند.
مورد  این  در  دیروز  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ابتدایی  مذاکرات  از  پس  ترکمنستان  گفت، 
این  اجرایی  برای  توتال  فرانسوی  شرکت  با 
او،  گفته ای  به  است.  رسیده  توافق   به  پروژه 
این موضوع پیشرفت های قابل مالحظه ی را 
از آغاز سال  در مورد روند تطبیق این پروژه 

2۰۰5 به این طرف نشان می دهد.

حکومت  که  افزود  ادامه  در  مستغنی 
مذاکرات  که  است  کرده  موافقه  ترکمنستان 
 2۰15 مارچ  ماه  آخر  تا  را  توتال  شرکت  با 
تاپی  پروژه ی  توافق نامه ا ی  می نماید.  تکمیل 
ترکمنستان،  افغانستان،  بین   2۰1۰ سال  در 
دالر  میلیارد   8 شد.  امضا  هند  و  پاکستان 

هزینه ی این پروژه  تخمین زده شده است. 
با عملی شدن این پروژه، ساالنه 33 میلیارد 
به  ترکمنستان  طبیعی  گاز  مکعب  متر 
انتقال  هند  و  پاکستان  افغانستان،  کشورهای 
داده می شود. این خط لوله ی گاز بعد از 1۴۷ 
کیلومتر در خاک ترکمنستان، وارد افغانستان 
می شود و با عبور از والیت های هرات، فراه، 
قندهار و هلمند، وارد پاکستان و هند می شود.
این پروژه 3۰ ساله، قرار است تا سال 2۰1۷ 

و  معادن  وزارت  مقام های  شود.  تکمیل 
به  نسبت  افغانستان  گفته اند؛  کشور  پطرولیم 
سه کشور دیگر از پروژه تاپی بیش تر نفع می 
از  تنها  ساالنه  حکومت  آنان،  باور  به  برند. 
دالر  میلیون   3۰۰ پروژه،  این  ترانزیت  بخش 

عاید خواهد داشت. 
هزاران  برای  تاپی،  پروژه ی  شدن  عملی  با 
زمینه ی  به شکل مستقیم و غیرمستقیم،  تن 
وزارت  مسئوالن  می شود.  فراهم  نیز  کار 
شهرهای  خانه های  برای  اند،  گفته  معادن 
مسیر لوله ی گاز تاپی گاز داده می شوند. عیار 
خود  گاری،  به سیسم  رهایشی  منازل  کردن 
پروژه  ی بزرگی است که برای هزاران نفر به 

وسیله آن صاحب شغل خواهند شد. 

ای  تازه   گزارش  اساس  بر  روز:  اطالعات 
و  جرایم  علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
مواد  قاچاق  جرم  به  تن   ۷29 مخدر،  مواد 
کشور  سراسر  از  الکولی  مشروبات  و  مخدر 
است  آمده  گزارش  این  در  بازداشت شده اند. 
و  ترکیه  )ایران،  خارجی  شهروندان  سه  که 

کانادا( نیز شامل بازداشت شدگان هستند.
یاد شده  مرکز  رییس  خیل،  یارمحمد حسین 
دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت؛ 

هزار   2۴ فروش  و  قاچاق  به  پیوند  در  افراد 
لیتر مشروبات الکولی و 13ُتن و انواع مختلف 
مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت شده اند. 
از مجموع ۷29 تن مجرمان، 112  افزود،  او 

تن آنان مروبط به سال گذشته است.
این  پرونده های  گفت؛  ادامه  در  خیل  حسین 
افراد بعد از تحقیق به دادگاه فرستاده شده و 
فیصله  پرونده ها  این  اکثر  مورد  در  کنون  تا 
 18 و  2۰ زن  افزود،  او  است.  گرفته  صورت 

تن از موظفین خدمات عامه به شمول افسران 
دولتی،نیز  ملکی  کارمندان  و  اردو  پولیس، 

شامل بازداشت شدگان هستند.
نیم  هیرویین،  تن  یک  قضایا،  این  پیوند  در 
و  یک  تریاک،  تن  نیم  و  مورفین، شش  تن 
کیمیاوی  مواد  تن  ونیم  سه  چرس،  تن  نیم 
لیتر  هزار  چهار  و  بیست  و  مایع  و  جامد 
حسین  آمده اند.  دست  به  الکولی  مشروبات 
11۴عراده  قاچاقبران  نزد  از  گفت؛  خیل 

نیز  مبایل  سیت   ۴3۷ و  مختلف النوع  وسایط 
از  بیش  که  افزود  او  اما،  آمده اند.  دست  به 
در سال  مواد مخدر  قاچاق  به  متهم  فرد   ۷۰
روان موفق به فرار شده اند. افغانستان تا هنوز 
به  جهان  مخدر  مواد  کننده  تولید  بزرگرین 
در  کوکنار  کشت  محو  برای  می رود.  شمار 
به  دالر  میلیون ها  کشور، در 13 سال گذشته 
مصرف رسیده، اما هنوز کشت آن 1۷ درصد 

در سال روان افزایش داشته است.

سازمان  نمایندگی  مأموریت  روز:  اطالعات 
مارچ  ماه  تا  افغانستان  در  )یوناما(  متحد  ملل 
تمدید شده است. دفتر رسانه های  سال 2۰1۶ 
شورای امنیت سازمان ملل در نیویارک دیروز با 
با تأیید  نشر خبرنامه ی اعالم کرد، این فصیله 
صورت  نیوریاک  در  امنیت  شورای  15عضو 
گرفته است. بر اساس این خبرنامه،شورای امنیت 

سازمان ملل بر ادامه ی فعالیت خود در افغانستان 
از مواد  در بخش های تطبیق قانون، جلوگیری 
تعهد  بشری  کمک های  و  بشر  حقوق  مخدر، 
سازمان  امنیت  شورای  نشست  در  است.  کرده 
شده  خواسته  نیز  جهانی  جامعه  از  متحد،  ملل 
در  افغانستان  حکومت  به  را  کمک های شان  تا 

بخش های مختلف ادامه دهند.

این نشست فیصله شده است که  در  همچنان 
در شش ماه آینده، تمام کارهای مربوط سازمان 
طنین،  ظاهر  شود.  ارزیابی  افغانستان  در  ملل 
از  ملل  سازمان  در  افغانستان  دایمی  نماینده 
این فصیله استقبال کرده و گفته که کشورش 
همکاری های جدید و کار مشترک اش را با این 

سازمان آغاز خواهد کرد.

ویژه  نماینده   نیکوالس هیسم،  دیگر،  از سوی 
سازمان ملل در افغانستان در نشستی نیویارک، 
در مورد پیشرفت های اخیر کشور نیز معلومات 
حکومت  تشکیل  از  ادامه  در  او  است.  داده 
روند  مورد  در  اخیر  تالش های  و  ملی  وحدت 
صلح ستایش کرد. قرار است که مذاکرات صلح 

با طالبان در روزهای آینده آغاز شود.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز با دامیچی 
ملل  سازمان  ویژه  نماینده  معاون  یماموتو 
سفر  دیدار،  این  در  کرد.  دیدار  کابل  در 
در  اصالحات  امریکا،  به  عبداهلل  قریب الوقوع 
روند  هم چنان  و  انتخاباتی  نهادهای  و  نظام 
مذاکره با مخالفان مسلح دولت مورد بررسی 

قرار گرفته است.
نشر  با  اجرایی  ریاست  رسانه های  دفتر 
خبرنامه ی اعالم کرد، معاون نماینده  ای ویژه 

سازمان ملل در کابل با تأکید بر دوام حمایت 
ساله  سیزده  دستاوردهای  و  جهانی  جامعه ی 
زیادی  خوشبینی های  که  افزود  کشور،  در 
بهتری  زمینه های  سفر  این  در  تا  دارد  وجود 
و  انکشاف  رشد،  ثبات٬  و  صلح  تأمین  برای 

بهبود در وضعیت زندگی مردم فراهم شود.
مذاکره  روند  تسریع  برای  تالش ها  ادامه  او 
مصلحت  به  و  تأیید  را  مسلح  مخالفان  با 
باید  صلح  روند  گفت:  و  خواند  افغانستان 
مردم  و  حکومت  جمعی  توافق  و  مشوره  به 

حمایت  بر  یماماتو  بگیرد.  کشور صورت  این 
سازمان ملل از ایجاد اصالحات در سیستم و 

نهاد های انتخاباتی تأکید کرد.
نهادهای  و  قانون  در  اصالحات  گفت،  او 
مردم  اعتماد  جلب  برای  انتخاباتی 
پای  به  آنان  حضور  و  دموکراسی  به 
سرنوشت  و  حیاتی  دهی،  رای  صندوق های 
همکاری  از  اجرایی  رییس  است.  ساز 
با  مختلف  عرصه های  در  ملل  سازمان 
سفر  گفت؛  و  کرد  قدردانی  افغانستان  مردم 

گسترش  و  تحکیم  راستای  در  امریکا  به 
درازمدت  اقتصادی  و  امنیتی  همکاری های 

موثر خواهد بود.
این که  بیان  با  اجرایی  رییس  هم چنان 
و  قانون  در  اصالحات  چگونگی  روی  کار 
حمایت های  دارد،  ادامه  انتخاباتی  نهادهای 
و  نظام  در  اصالحات  ایجاد  در  ملل  سازمان 
به  مردم  اعتماد  اعاده   و  انتخاباتی  های  نهاد 
را،  انتخابات  خصوص  به  و  دموکراسی  روند 

مهم دانست و از آن قدردانی کرد.

معترضان: 2
اگر گروگانان رها نشوند، مسیر کابل- قندهار را مسدود می کنیم

وزیرصحت عامه : نظارت بردواها بیش تر می شود

نشست نمایندگان کشورهای عضو تاپی فردا درکابل برگزار می شود

729 تن به جرم قاچاق در کشور بازداشت شده اند

مأموریت یوناما تا ماه مارچ سال 2016 تمدید شد 

سازمان ملل: از گفت وگوهای صلح افغانستان با طالبان حمایت می کنیم 

نفوذ داعش 
و تغییر شکل جنگ 

در افغانستان
هادی صادقی

در  داعش  حضور  بار  نخستین  برای  جمهوری  ریاست 
افغانستان را تأیید کرد و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 
نیز در گزارش چهار ماهه اش از افغانستان به شورای امنیت، 
از حضور گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. 

حضور  رسمی  گونه ی  به  که  است  بار  نخستین  این 
داخلی  اصلی  مرجع  دو  از  افغانستان  در  داعش  جنگ جویان 
و  افغانستان  دولت  این  از  پیش  می شود.  تأیید  بین المللی  و 
نهادهای بین المللی هیچ کدام عمال وجود داعش در افغانستان 

را تأیید نکرده بودند. 
بود  آشکار شده  پیش  ماه ها  افغانستان  در  داعش  نشانه های 
و اکنون دارد این گروه به عنوان یک چالش سازمان یافته ی 
افراد  می کند.  اندام  عرض  افغانستان  دولت  برابر  در  جدی 
این گروه از چند ماه پیش در قالب مهاجران و بی جاشدگان 
پاکستانی یا دیگر گروه های مسلح غیر مسئول در افغانستان 
داعش  عوامل  مدت  این  در  بودند.  کرده  فعالیت  به  شروع 
گروه  میان  در  خصوصا  و  مذهبی  و  سنتی  اقشار  میان  در 
جلب  خود  صفوف  به  را  زیادی  افراد  و  نموده  تبلیغ  طالبان 
کرده اند. با این که این فعالیت ها در ابتدا پنهان و در پوشش 
گروه های مسلح غیر مسئول  یا بی جاشدگان پاکستانی صورت 
فعالیت های  نشانه های  بروز  با  نیز  مواردی  در  اما  گرفت؛ 
سازمان یافته ی داعش از سوی رسانه ها بازتاب داده شد، ولی 
حکومت افغانستان به این واقعیت ها اعتنایی نکرد. نهادهای 
و  تجهیز  روند  مورد  در  خبرهای  به  استخباراتی  و  امنیتی 
و  نکردند  اعتنایی  افغانستان  در  آموزش جنگ جویان داعش 
فعالیت های دهشت افگنانه ی این گروه را پیوسته به طالبان و 

دیگر گروه های مخالف مسلح دولت نسبت دادند.
و  گروگان گیر  نقاب پوشان  ناشناخته،  جنگ جویان  اکنون 
هویت  با  کم  کم  افغانستان  در  غیرقانونی  مسلح  مهاجران 
و  جمهوری  ریاست  می شوند.  ظاهر  )داعش(  واقعی  شان 
اند  درگیر  داعش  نام  به  دشمنی  با  عمال  امنیتی  نهادهای 
در  گروه  این  کنند.  انکار  را  واقعیت  این  نمی توانند  دیگر  و 
فعالیت های  به  کشور  گوناگون  بخش های  در  حاضر  حال 
این  است.  زده  دست  نژادی - مذهبی  تصفیه ی  و  تروریستی 
گروه در حدود یک ماه پیش سی و یک مسافر هزاره را به دلیل 
با خودشان  از موتر پایین کرده و  هویت قومی-مذهبی شان 
و  دارند  قرار  گروه  این  قید  در  ربوده شدگان  هنوز  بردند. 
عملیات های نظامی و تالش های ملکی دولت و ریش سفیدان 
شد  گزارش  نیز  گذشته  روز  نرسیده اند.  نتیجه ای  به  محلی 
شش مسافر دیگر هزاره در مسیر فراه-قندهار از موتر پایین 
و به جای نامعلومی برده شده اند؛ اما این خبر سپس از سوی 

والی فراه رد شد. 
حضور  از  روشنی  نشانه های  همه روزه  اخیر  چند ماه  در 
جنگ جویان داعش در نقاط مختلف افغانستان دیده شده اند. 
گاه جنگ جویان این گروه دست به آدم ربایی می زنند، گاهی 
پرچم سیاه داعش را بلند می کنند و گاهی نیز ویدیوهایی از 
بیعت جنگ جویان تازه به داعش منتشر می شوند؛ اما با وجود 
تمام این نشانه ها، دولت از کنار این واقعیت چشم بسته و با 

بی اعتنایی گذشته است. 
هرگونه  عمال  امنیتی  نهادهای  سخنگویان  پیش  یک ماه  تا 
رد  مطلق  را  افغانستان  در  داعش  به  وابسته  افراد  فعالیت 
با داعش و پیوستن در  می کردند و رسانه ها را به هم دستی 
مسیر تبلیغات زهرآگین این گروه تروریستی متهم می کردند. 
روز های  همان  در  را  تهدید  این  امنیتی  نیروهای  این که  با 
مقام های  اما  بودند؛  کرده  درک  آن  نشانه ی  بروز  نخست 
بلند پایه ی حکومت تالش می کردند با ساده انگاری و انکار، از 

کنار این واقعیت چشم بسته عبور کنند. 
جدی  را  افغانستان  در  داعش  نفوذ  مسئله ی  باید  حکومت 
بگیرد. ممکن است طرح های استخباراتی منطقه برای تغییر 
شکل جنگ افغانستان و تبدیل طالب به پروژه ی داعش کار 
جغرافیای  که  است  این  عمده  نگرانی  حاضر  حال  در  کند. 
قسمت های  به  کشور  دو  مرزی  نوار  و  پاکستان  از  جنگ 
داعش  به  را  جایش  طالب  و  شود  منتقل  افغانستان  شمالی 

بدهد.
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نامزدوزیران جدید از سوی آن ها معرفی خواهند شد.
به  پسرش  معرفی  با  نادری  منصور  سید   قبلی  دور  در 
از خانواده  او هنوز  نگاه  افق  داد که  عنوان وزیر، نشان 
این  به  هرگز  حرف  این  نمی رود.  فراتر  فرزندانش  و 
اهلیت  و  صالحیت  نادری  آقای  فرزند  که  نیست  معنا 
نامزد وزیر شدن را نداشته است، بلکه آنچه افکار عمومی 

از این رفتار او فهمید، همین بود.
محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان 
حزب  اعضای  از  یکی  جمهور،  رییس  پیشین  معاون  و 
خود را نامزد کرد و محمد محقق فردی را از درون حزب 
و فرد دیگری را بیرون از حزب در فهرست نامزدوزیران 

جا داد.
برکرسی  نتوانستند   این ها  از  هیچ کدام  این که  از  جدا 
وزارت تکیه زنند، بازتاب آن در افکار عمومی اما متفاوت 

بود. معرفی چهره های جوان که یکی از آن ها حزبی هم 
نبود، صف طویلی از جوانان هزاره را که تحصیل کرده و 
متخصص اند، خوش حال و امیدوار کرد. امیدوار به این که  
رهبران سیاسی  از  یکی  انتخاب حد اقل  در  این پس  از 
هزاره، تخصص و توانایی کاری و تحصیلی اهمیت دارد 
ادامه ی  نیست.  معیار  و  مالک  حزبی  وابستگی  تنها  و 
این رویکرد که نشان دهد جوان بودن و تخصص گرایی 
نه  است،  استراتژی  و  برنامه  یک  محقق  آقای  برای 
یک اقدام مقطعی، بدون شک، طیف وسیعی از جوانان 

تحصیل کرده و مؤثر را بر محور او گرد خواهد آورد.
کنش گران  از  بسیاری  برای  محقق  آقای  اقدام  این 
مزاری،  عبدالعلی  شهید  جسورانه ی  اقدام  با  سیاسی، 
رهبر فقید حزب وحدت مقایسه شد؛ وقتی که او جنرال 
خدایداد، یعقوب لعلی و عبدالواحد سرابی را از سوی حزب 

33

چهارشنبه
27 حوت

1393
سال چهارم
شماره  800

  

ما همه به ریش خند عادت داریم، در این شکی نیست. منظورم از همه، یعنی اکثریت 
مردم  تمام  نگه دارم،  را  احتیاط  جانب  اگر کمی  یا  چندین،  یا  چند  است  ممکن  ما. 
که  بیاورد  سند  بوجی  میلیون  یک-ده  و  کند  رد  به شدت  را  مسئله  این  افغانستان 
ما در طول عمر خویش نه به ریش کسی خندیده ایم و نه اجازه می دهیم کسی به 
ریش ما بخندد. این ها حق دارند. حق از آن جهت دارند که مسئله خطرناک است. 

این یعنی چه؟
بگذارید قبل از این که این مسئله را توضیح بدهم، اول به ریش تان بخندم در سرحد 
داعش، بعد ما و شما اهل منطق و سخن هستیم، مسئله را با گپ وگفت حل می کنیم. 
اول بیایید مشخص کنیم که خندیدن به ریش، یا ریش خند، چیست؟ از لحاظ کاریزما، 
معمواًل دو نفر برای تحقق یک ریش خندی، الزمی است. یکی که ریش داشته باشد 
و دیگری که قدرت خنده اش، صد هارس پاور یا به اندازه ی توان صد اسب باشد. 
از لحاظ سیاسی، حد اقل یک رییس جمهور، حد اکثر تا این جای تاریخ، دو مقتدر یا 
دو مدعی حکومت بر مردم الزم است تا یک ریش خندی به تمام معنا  محقق شود. 
به طور مثال، قباًل ما یک رییس جمهور داشتیم )حد اقل ممکن(! بنده ی خدا از بس 
عاشق ما بود، نمی توانست دل پاکستان را برنجاند. مدام از ما خواهش می کرد که 
از خبرنگاران که چند سال پی هم در کانکور  بکنیم. یک بار یکی  سوال های جالب 
بی نتیجه مانده بود، از او سوال کرد که چرا طالبان را برادر ناراضی می خوانی، چرا 
تروریست و دشمن جان مردم نمی خوانی؟ او در جوابش گفت که اگر من طالبان را 
برادر ناراضی خطاب نکنم، تو چطور می توانی چند سال پی هم امتحان کانکور بدهی؟ 
همین من هستم، همان برادران ناراضی هستند و همین تویی که بیش تر از سه بار 
کانکور امتحان دادی و شنیده ام که امسال باز هم قصد امتحان داری و شهادت نامه ی 
فراغت از یک مکتب دیگر را هم ترتیب کرده ای. بعد، این خبرنگار از بس جواب 
آیینه  از صحنه رفت و یک راست در تشناب و پیش  فوراً  بود،  جالب دریافت کرده 
ایستاد، چند ثانیه گک واری به ریش خودش خندید و عهد کرد که دیگر سوال ناجالب 
نپرسد. مدت ها بعد، باز فرصت برابر شد که سوالی از رییس جمهور بپرسد، با اشتیاق 
عجیب از رییس جمهور سوال کرد، با این شرح: آقای رییس جمهور! داکتر به من 
گفته که نباید صبحانه بیش تر از دو فروند تخم مرغ بخورم. با این حال، اگر من یک 
صبح هشت دانه تخم مرغ را بخورم، چه می شود؟ رییس جمهور محترم در جوابش 
گفته بود که این سوال بسیار جالب است. من دو احتمال را به جای جواب، حواله 
می کنم. اول، اگر چند روز پی هم این کار را بکنی، به خوردن هشت دانه تخم مرغ 
عادت می کنی. ما افغان ها با هر چیز عادت می کنیم. دوم، اگر فقط یک روز بخوری، 
اما هنوز هم  بیرون شده،  اثرشان  در قطار همان شاعرانی قرار می گیری که شش 

نمی فهمند که چه گفته اند.
در مورد ریش خندی سیاسی با حد اکثر ممکن، فکر نمی کنم نیاز به توضیح باشد. فقط 
یک گوشه را خدمت توضیح می دهم و بس! می گویند، خبر ربودن مسافران هزاره از 
مسیر راه ها به گوش یکی از صاحبان شرکت های هوایی رسیده. این صاحب، به شدت 
متأسف شده و گفته که ای کاش هزاره ها را در مسیر راه ها نربایند. کدام کسی دلیلش 
از مسیر  این وضع متأسفی؟ گفته که ربودن هزاره ها  از  این قدر  را پرسیده که چرا 
راه های زمینی، هیچ سودی به حال ما ندارد. خیلی کم اتفاق بیافتد که ترویج وحشت 
برای مسافران هزاره  از مسیر زمینی، منجر به تمایل این مردم به سفرهای هوایی 
شو د. کاش به جای هزاره، برادرانی را بربایند که هم از کمک میلیاردی سهم می برند، 
هم هر سال بودجه های دولتی به نفع آن ها اختصاص می یابند... ُخب این یعنی چه؟ 
یعنی بر پدر روزگار لق را لعنت! هرچه استراتژی طرح می شود، بعضی ها به سودی که 
توقع دارند، نمی رسند و نمونه اش، همین صاحب یکی از شرکت های هوایی است. این  
یعنی ریش خندی مطلق. غیر از این است؟! از بقیه  انواع ریش خندی بگذریم، تعدادش 
زیاد است. به قول افالتون، تا فکر تان کار کند، ریش خندی نوع و درجه دارد. یکی از 

این مجموعه ی ریش خندی ها، ریش خندی هنری است.
باور کنید با شوق و رغبت فراوان زحمت می کشیم که به سن قانونی برسیم تا آدم تلقی 
شویم. آدم که تلقی شدیم، برای تکمیل ایمان، چه زحمت هایی را که باید بکشیم و 
از چه کارهایی که باید دست بکشیم. تازه، وقتی می خواهیم آغاز خوش بختی خویش 
را جشن بگیریم، با هنر سروکار داریم. شما را به خدا، در شب عروسی آدم، وقتی 
وارد تاالر عروسی می شوی، هنرمند با صدای بلند از قبل ضبط شده می خواند که 
»شاه آمد و شاه آمد، شاه از امریکا آمد«. این یعنی چه؟ یعنی ریش خندی؟ حتا اگر 
در متن  است. ریش خندی ای که  نظر من ریش خندی جالبی  به  باشد،  ریش خندی 
خود تعریف  یک دوره ی تاریخی را دارد. نمی دانم این رییس جمهور و رییس اجرایی 
مملکت ما این پارچه را شنیده یا نه؟ اگر شنیده و تا هنوز زنده اند، باید دنبال معجزه 
از امریکا آمد، در  در وجود و ذهن این دو بزرگوار باشیم. شاه آمد و شاه آمد، شاه 
وصف آمدن داماد میان مهمانان خوانده شده، ولی اکثریت دامادها، از امریکا نمی آیند. 
پس توجیه کار کجاست؟ نمی شود که این را هم بگوییم برو مثل دزدی های کابل باند 

یک ریش خندی بود و بس! 
به دروغ  رازقونش  این مملکت حتا هنرمندش مثل رییس جمهور و جنرال  آقا!  نه 
رو آورده است. البته در عروسی یکی از دوستان که از سرچشمه است، رفته بودم و 
هنرمند عزیز می خواند که شاه آمد و شاه آمد، شاه از جغوری آمد! که این هم دروغ 

بود.
در اخیر، جاللت مآب رییس جمهور و رییس اجرایی! شما را به امریکا قسم، نگویید 
که از دشمنی علنی با هزاره ها بی خبرید و خود در این قسمت بی خطرید! شما باخبران 
و باخطران دایم المشغول هستید که نمی دانید این مسئله ممکن است چقدر به زیان 

خودتان تمام شود!

خبرنگار ناراضی

شاه آمد و شاه آمد
شاه از امریکا آمد

هادی دریابی

رهبران سیاسی هزاره 
در دوراهی گذشته و آینده

مجلس نمایندگان که با رد ده تن از نامزدوزیران حکومت 
نشان  حکومت  به  محکمی  ملی، ضرب شصت  وحدت 
با آرایش جدیِد هیأت  از تعطیالت بازگشته و  داده بود، 
اداری، آماده و منتظر فهرست جدیدی از نامزد وزیران از 

سوی حکومت است.
برای  مشاوره  و  رای زنی  و  چانه زنی ها  نیز  این سو  در 
معرفی نامزدان جدید، در سطوح مختلف آغاز شده است 
روند پرچالشی که سیاست مداران افغانستان به دلیل نبود 

احزاب قدرت مند، همیشه با آن روبه رو بوده اند.
احزاب سیاسی هزاره  و  رهبران  برای  بار  این  روند  این 
از هر زمان دیگر است؛ زیرا در دور قبل به  پرچالش تر 
جز وزیر امور مهاجران، همه ی نامزدهای دیگر هزاره ها 
و نیز ازبیک ها رد صالحیت شدند و این اقدام مجلس در 
وارد  وازبیک ها  هزاره ها  به  جدی  شوکی  اول  مرحله ی 

کرد.
یک  هیچ  است  ممکن 
در  مجلس،  نمایندگان  از 
و  رویکرد  رای دهی  هنگام 
و  نداشته اند  قومی  تعصب 
از  بی خبر  هرکدام  ظاهرا 
سری  صورت  به  دیگری، 
تک  تک  به  انفرادی  و 
اما  داده اند.  رای  نامزدان 
صندوق  از  عمل  در  آنچه 
آمد،  بیرون  نمایندگان  رای 
و  هزاره ها  که  نبود  چیزی 
ازبیک ها بتوانند به سادگی از 

کنار آن بگذرند.
صندوق  از  که  نتیجه ای 
آمد،  بیرون  ملت  خانه ی 
بزرگ  قوم  دو  نامزدان 
به  رسیدن  از  را  افغانستان 

کرسی وزارت محروم کرد. نامزدانی که در ارائه ی برنامه 
و تحصیالت اکادمیک و گذشته ی نیک، هم طراز تمامی 

نامزدان دیگری که رای گرفتند، بودند.
بررسی تمامی جوانب و چندوچون رویکرد دفعه ی قبل 
مجلس در حوصله ی یک مقاله نیست و از طرفی هم در 
این مورد صحبت های بسیاری شده اند و بازهم خواهند 
شد. چرا که گفتن و شنیدن و بحث و گفت و گو نیکوترین 
آن  با  افغانستان  که  است  مشکالتی  و  مسایل  راه حل 
همین  دارد،  اگر  شانسی  امروز  افغانستان  روبه روست. 
سطوح  در  مسایل  و  است  باز  گفت و گو  دِر  که  است 

مختلف و به کرات طرح و حالجی می شوند.
و  رهبران  رویکرد  سر  بر  حرف  اندک،  مجال  این  در 
احتمالی  پیامدهای  و  چالش ها  و  هزاره  سیاسی  احزاب 
اقدامات آن ها در معرفی چهره هایی است که به عنوان 

وحدت به عنوان وزیر معرفی کرد. همین اقدام او نشان 
داد که نگاه مزاری به قدرت، دولت و امور بروکراسی و 
دولت داری از تمامی معاصرانش متفاوت است و همین 

تفاوت ها بودند که او را ماندگار کردند.
نیز  زمان  آن  در  که  دارند  وجود  موثقی  روایت های 
مزاری  آقای  اقدام  این  به  شدیدا  وحدت  اعضای حزب 
اعتراض کردند و تأکید داشتند که آن ها جهاد کرده اند و 
کرسی های سیاسی سهم حزب وحدت، متعلق به آن ها 
اند. اما مزاری زیر بار این فشارها نرفت و افکار عمومی و 

خواسته های مردم را بیش تر احترام گذاشت.
سالگرد  بیستمین  با  دلیل هم زمانی  به  روزها  این  اتفاقا 
شهادت عبدالعلی مزاری، مردم در نقاط مختلف شهر با 
تصاویر او بر می خورند و در هفته های گذشته هزاران نفر  
در مراسم یاد بود او شرکت کردند و باران و سرما نگفتند 
ساعت ها  او  احترام  به  و 

نشستند.
مختلفی  چهره های 
و  کارها  و  او  باره ی  در 
گذشته  در  او  اندیشه های 
حرف زدند؛ از رقبای پیشین 
تا یاران قدیم، اما آنچه مهم 
مردم  که  است  این  است، 
مردم  ندارند،  گوش  تنها 
می بینند  و  دارند  هم  چشم 

و مقایسه می کنند.
معرفی  در  مزاری  توجیه 
این  غیرحزبی،  وزیران 
دولت  در  کسانی  بود، 
را  الزم  مهارت  که  بروند 
چرخه ی  چرخاندن  برای 
داشته  دولت  بروکراسی 
همه  نفع  به  این  و  باشند 
را  نفع سیاسی آن  باشد،  توانا و کارا  است. وقتی دولت 
و  ساختن  در  سیاسی  لحاظ  از  که  برد  خواهند  کسانی 
دولت  برای  آن ها  شانس  و  داشته اند  نقش  آن  تشکیل 

بعدی و بعدی افزایش خواهد یافت.
به  از همه  بیش تر  نیز دودش  ناکام شود  اگر دولتی  اما 
چشم سیاست مدارانی می رود که بانی آن بوده اند. سوال 
آن  با  هزاره  سیاسی  احزاب  و  رهبران  حاال  که  اساسی 
انتخاب  را  گزینه  کدام  آن ها  که  است  این  اند،  مواجه  
می کنند؟ اقدامات استراتژیک و بلند مدت، یا بازی موقت 
گزینش  در  آن ها  انتخاب  دیگر،  عبارت  به  مقطعی؟  و 
نامزدوزیران، نشان خواهد داد که آن ها به کدام سو نگاه 
دارند، به گذشته یا به آینده؟ و نیز نشان خواهد داد که 
آن ها در عمل با مزاری چه نسبتی دارند و چقدر منطق و 

نگاه او را در سیاست دنبال می کنند؟

نویدیزدانپرست

محمدکریمخلیلی،رهبرحزبوحدتاسالمیافغانستانومعاون
پیشینرییسجمهور،یکیازاعضایحزبخودرانامزدکردو
محمدمحققفردیراازدرونحزبوفرددیگریرابیروناز

حزبدرفهرستنامزدوزیرانجاداد.
جداازاینکههیچکدامازاینهانتوانستندبرکرسیوزارتتکیه

زنند،بازتابآندرافکارعمومیامامتفاوتبود.معرفیچهرههای
جوانکهیکیازآنهاحزبیهمنبود،صفطویلیازجوانان

هزارهراکهتحصیلکردهومتخصصاند،خوشحالوامیدوارکرد.
امیدواربهاینکهازاینپسدرانتخابحداقلیکیازرهبران
سیاسیهزاره،تخصصوتواناییکاریوتحصیلیاهمیتدارد
وتنهاوابستگیحزبیمالکومعیارنیست.ادامهیاینرویکرد
کهنشاندهدجوانبودنوتخصصگراییبرایآقایمحققیک
برنامهواستراتژیاست،نهیکاقداممقطعی،بدونشک،طیف
وسیعیازجوانانتحصیلکردهومؤثررابرمحوراوگردخواهد

آورد.
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در این میان، طالبان در همان نقطه ای باقی ماندند که بودند. در نتیجه، آن ها برای این که 
ارزش های افغانستان امروز را بپذیرند، می بایست فکر شان را عوض کنند؛ زیرا که در غیر 
آن، هیچ نوع توافقی درازمدت میان گروه طالبان و دولت افغانستان ممکن نیست به میان 
بیاید. گروه طالبان برای رسیدن به صلح واقعی، نیازمند آن هستند تا گام های جدی و بلندی 
را در راستای متمدن شدن  بردارند؛ ]زیرا[ که بدون برداشتن چنین گامی، ایده ی ایجاد نوعی 
»حکومت ائتالفی« با اشتراک طالبان، خیالی خام خواهد بود. بدون یک مصالحه ی ملی 
واقعی، هر نوع توافق  برای گروه طالبان می تواند یک توقف تاکتیکی باشد و آن ها در هر 

زمان و هر شرایط، جنگ شان را به هدف سرنگونی رژیم کابل، ادامه خواهند داد. 
مسأله ی دیگر، عبارت از اهداف واقعی پاکستان است. پاکستان به دنبال چه چیزی است؟ 
دنبال  به  پاکستان[  ]آیا  به فرمان چه کسی است؟  افغانستان گوش  این میان[ دولت  ]در 
با  موقعیت منطقه ای خود است؟ برای همین و اهداف دیگری، پاکستان مجبور است که 
اما  نمی سازد؛  اسالم آباد  مقام های  متوجه  را  خطری  افغان  طالبان  کند.  همکاری  طالبان 
پاکستان نیز طالبان خود را در اختیار دارد. آن ها برنامه ی مشخص و ساده ی خود را دارند و 
این برنامه، چیزی جز یک برنامه ی دینی و بنیادگرایی  نیست. اگر به خاطر نفوذ پاکستان، 
تعداد عالقه مندان طالبان در افغانستان افزایش می یابد، ]در این صورت[ طالبان هر دو کشور 
با تالش های مشترکانه  می توانند ثبات و امنیت پاکستان را نیز برهم بزنند. این را هم از یاد 

نبریم که پاکستان، کشوری دارای جنگ افزارهای اتمی است.
یا زود، آمریکا را مجبور  دورنمای رشد نفوذ منطقه ای اسالم گرایان و رادیکالیست ها، دیر 
خواهد کرد تا دست مداخله دراز کند. ]در آن صورت[ یک بار دیگر مسأله ی حمایت آمریکا 
از پاکستان و تحکیم روابط دو کشور، به موضوع روز تبدیل خواهد شد. این در حالی است 
که واشنگتن هنوز موفق نشده چارچوب و روند خوش بینانه ای را به هدف ایجاد مناسبات با 
کشورهای منطقه، طرح و تدوین کند. ایاالت متحده ی آمریکا نیازمند آن است تا در تمام 
عرصه ها زمینه ی الزم همکاری به میان بیاید؛ از جمله مناسبات اقتصادی با کشور هند ]در 
حالی که[ هم زمان نباید مناسبات با دولت پاکستان را دست کم گرفت؛ چرا که دست چین 

از عقب آماده ی کمک کردن به این کشور است.
از سوی دیگر، موضع پکن نیز هنوز روشن نیست. البته دولت پاکستان همکار قدیمی چین 
است؛ اما در شرایطی که اسالم گرایی در ترکستان چین ]ایالت سینکیانگ[ به شدت در حال 
رشد است، چین از افزایش نفوذ اسالم گرایان در افغانستان، هراس دارد و چنان از شرایط 
موجود معلوم می شود که در صورت رسیدن کابل به یک توافق با گروه طالبان، چنین نفوذی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
پاکستان،  دولت  با  روابط  بهبود  برای  غنی  اشرف  جمهور  رییس  تصمیم  ترتیب،  این  به 
به نظر می رسد که تصمیم  نیز دارد. چنین  پیامدهای خطرناکی  اما  هرچند منطقی است؛ 
رییس جمهور اشرف غنی برای پیش برد این کار، جدی و تغییرناپذیر است. به عنوان مثال، 
در همین اواخر اشرف غنی چندتن از افسران افغان را برای تربیت و آموزش به پاکستان 
فرستاده است. )در حالی که در دروان کرزی، افسران افغان در کشور هند تربیت می شدند(. 
]پرسش این است[ این افسران به چه کسی وفادار خواهند ماند؟ اکثر افغان ها پاکستان را 
برخوردی  این سیاست رییس جمهور، چه  با  اما  تلقی می کنند؛  دشمن قسم خورده ی خود 
خواهند داشت؟ و این سیاست، چه پیامدهایی را در مناسبات بین المللی خواهد داشت؟ آیا 
اشرف غنی در برابر اسالم آباد، استقاللش را حفظ خواهد توانست؟ هنوز پاسخ قطعی ای برای 

این پرسش ها وجود ندارد.

توازن خطرناک

افغانستان در نگاه

نیکوالیپخوموف
منبع:افغانستان.رو

بخشدوموپایانی

ملیشه ها ترس می آفرینند
رهبران ملیشه های محلی که توسط ایاالت متحده برای جنگ با طالبان تقویت 

شدند، اکنون، در روستاهای افغانستان ترس می آفرینند. 
نیویورکتایمز

برگردان:جوادزاولستانی

رابطه ای با طالبان نداشت. 
او  است.  نکشته  را  غیرنظامیان  او  اصرار گفت که  با  عبداهلل 
گفت که طالبان مسئول افزایش قساوت ها و بی رحمی هاست 

نه او. 
درباره ی  را  امریکایی ها  درس های  او  که  می گوید  عبداهلل 
نظر  به  اما  دارد،  یاد  به  هنوز  بشر  حقوق  و  جنگ  قوانین 
می رسد که این مالحظات خیلی کم در نظر گرفته می شود. او 

بی احترامی به اجساد دشمنانش را می پذیرد. 
او گفت:»بله، اجساد کشته شدگان را روی زمین می گذاریم. ما 

اجساد بی روح آنان را با موتر کش می کنیم.«
آخرین باری که او نیروهای ویژه ی امریکایی را دید، در حدود 
یاد دارد که هنگام جدا شدن،  به  بود. عبداهلل  پنج ماه پیش 
آنان به او گفتند:»>تو با ما عالی کار کردی. اگر ما بخواهیم 
که در افغانستان بمانیم و بخواهیم کاری را به انجام برسانیم، 

به افرادی مانند شما نیاز داریم.<«
مقام های والیت غزنی می گویند که پس از ترک امریکایی ها، 
این ملیشه ها هم به خاطر پر کردن شکم خود و هم به این 
دلیل که دیگر کسی نیست که جلو آنان را بگیرد،  بیشتر از 

پیش، یغماگر شده اند. 
غزنی،  در  قبیله  بزرگان  از  یکی  حسینی،  محمد  خیال 
گفت:»طغیان کننده ها مانند گردبادی در شکم شماست. آنان 

همه چیز را می بلعند.«
در گوشه ی دیگر غزنی، رحیم اهلل پس از آن در سال گذشته 
با  و  گرفت  دست  به  را  محلی  ملیشه ای  گروه  یک  رهبری 
2۰ تن کارش را آغاز کرد که پس از اختطاف و کشته شدن 

پسرش به دست طالبان به او پیوستند. 
در جریان مصاحبه او با افتخار گفت که در هشت ماه نخست 
قدرت گرفتن او، یک مکتب باز و کار ساختن یک سرک در 
آغو جان-روستای که در آن 15۰۰ خانواده زندگی می کنند- 

آغاز گردید. 
زمانی که درباره ی برخورد ملیشه های او با مردم پرسیده شد، 
او به اخراج چندین تن از افرادش که با روستاییان بدرفتاری 
کرده بودند، اعتراف کرد. رحیم اهلل گفت:»من به آنها چندین 
بار هوشدار دادم که دزدی نکنند و مردم را آزار ندهند.« اما او 
در جریان مصاحبه گفت که بسیاری از اتهام ها علیه او توطئه 

برای طرفداری از طالبان است.«
او گفت که هم ریاست امنیت ملی افغانستان و هم مردم آغو 

جان از او پشتیبانی می کنند. 
مرکز  و  ولسوالی  مرکز  به  بار  چندین  جان،  آغو  بزرگان  اما 
والیت برای شکایت از بدرفتاری های افراد او سفر کرده بودند. 
کنار  در  کارگذاری شده  بمب  یک  که  زمانی  جنوری،  ماه  در 
جاده رحیم اهلل را زخمی کرد. اقدام تالفی جویانه ی او سریع و 
ناگهانی بود. ملیشه ها بیشتر از ده نفر را دست گیر کردند و آنان 
را به قرارگاهی که با کمک امریکایی ها ساخته شده، آوردند. 

شده  گرفتار  آنان  توسط  که  بود  کسانی  از  یکی  عبداالحد 
بود. او اصرار داشت که خودش و دیگر افراد هیچ گناهی در 
بمب گذاری در کنار جاده نقش نداشتند. محمد هاشم، رییس 
پولیس ولسوالی، بی گناهی آنان را تأیید کرد و گفت که افراد 

توقیف شده گارگران روزمزدی و دهقانان بودند. 
موترسایکل،  زنجیرهای  توسط  افراد  این  امنیتی،  قرارگاه  در 

شالق زده شده بودند. 
عبداالحمد گفته های افراد رحیم اهلل را چنین روایت کرد:»آنها 
هزار  صد  یا  افغانی  هزار  پنجاه  که  خواستند  ما  یک  هر  از 
روپیه ی پاکستانی بپردازید. مقدار پول بستگی به این داشت 

که ما چه کسی هستیم.«

از خوست و نیروی ۰-۴ از جمله ی این نیروها بودند که برای 
تعقیب طالبان و القاعده ایجاد شده بودند. 

برنامه ی پولیس محلی افغانستان که تقریبا 3۰۰۰۰ ملیشه را 
جذب کرده، به صورت اسمی، به حکومت افغانستان پاسخ گو 
است و بزرگترین و مشهورترین نتیجه ی استراتژی مبارزه با 
شورش ایاالت متحده است. این ملیشه ها که توسط نیروهای 
ویژه ی امریکایی آموزش داده شده اند، در بعضی جاها موفق 
سرقت  و  راهزنی  بدرفتاری،  متعدد  گزارش های  اما  بوده اند. 
محلی  پولیس  اعتبار  برنامه،  این  واحدهای  توسط  مسلحانه 

را صدمه زده است. 
در کنار آن، گروه های ملیشه ای ، مانند گروه رحیم اهلل، وجود 
دارند که در جریان سال ها توسط امریکایی ها آموزش دیده اند 
و از سوی آنان حمایت شده اند اما نظارت از  فعالیت آنان حتا 

ضعیف تر از دیگر نیروهای بوده است. 
ملیشه ای  گروه های  ساختن  برای  انگیزه  غزنی،  والیت  در 
مردمی  قیام های   2۰12 سال  در  که  گرفت  رونق  زمانی 
رفته محسوب  از دست  قبال  که  آغاز شد  آن  از  مناطقی  در 
می شدند. پیش از بیرون شدن از ولسوالی های والیت غزنی 
در سال گذشته، واحدهای عملیات ویژه ی ایاالت متحده به 
هیچ  که  دادند  زرهی  موترهای  حتا  و  مهمات  پول،  افرادی 
ارتباط  این  یا  نداشتند  افغانستان  حکومت  با  رسمی  ارتباط 
جزء  قبال  آنان،  خود  موارد  اکثر  در  و  بود  ضعیف  خیلی 

شورشیان بودند. 
نیروهای  سربازان  کنون،  تا  که  است  آنان  از  یکی  عبداهلل 
ویژه ی ایاالت متحده را »برادرانم« می گوید و آرزو می کند که 
ای کاش آنان این کشور را در سال گذشته ترک نمی کردند. 
گفت:» آنان هر چه از من می خواستند، من حاضر بودم برای 
من  بکشم،  را  کسی  که  بگویند  آنان  اگر  دهم.  انجام  شان 

خواهم کشت.« 
اندر  ولسوالی  در  او  کنار  در  یک بار  امریکایی ها  که  گفت  او 
حمایت  و  شلیک  قدرت  از  گذشته  جنگیدند،  غزنی  والیت 

هوایی، دسپلین و نظم آنان بسیار قوی بود. 
نبردی،  افزایش  در حال  قساوت  و  نومیدی  درباره ی  عبداهلل 
به  تقریبا  اکنون  افرادش  از  تن   15۰ و  او  که  کرد  صحبت 
تن   11 که  گفت  عبداهلل  می جنگند.  طالبان  برابر  در  تنهایی 
از افرادش در روزهای پایانی ماه جنوری توسط یک نفوذی 
استخدام  تازه  سرباز  آنان  به  را  خود  او  شدند.  کشته  طالبان 
شده معرفی کرده بود. سپس طالبان به طور هماهنگ شده بر 

قرارگاه امنیتی افراد او حمله کردند. 
کابل  در  گذشته  ماه  در  مصاحبه  یک  جریان  در  عبداهلل 
وارد  من  بر  سختی  ضربه ی  طالبان  حمله،  این  گفت:»در 
آن حمله  در جریان  گلوله که  تداوی زخم  برای  او  کردند.« 
ملی  امنیت  ریاست  حمایت  جلب  و  بود  کرده  اصابت  او  بر 

افغانستان به کابل آمده بود. 
بدنام ترین  از  یکی  را  عبداهلل  بشری  حقوق  گروه های 
بخش  و  بشر  حقوق  دیده بان  می دانند.  ملیشه ای  فرماندهان 
حقوق بشر ملل متحد، از کارکردهای ملیشه  های عبداهلل انتقاد 
و آنان را متهم به کشتارهای بدون محاکمه ی رسمی کرده اند. 
خیال محمد در یک مصاحبه گفت که در یک مورد در ماه 
جنوری،  یکی از فرماندهان زیر دست عبداهلل، پسر 13 یا 1۴ 
ساله ی او را بعد از بازجویی درباره ی بمب گذاری در کنار جاده، 

به قتل رساندند. 
خیال محمد گفت:»پس از آنکه پسرم را کشتند، آنها گفتند که 
او در بمب گذاری در کنار جاده دست داشت و با جنگجویان 
هیچ  پسرش  که  گفت  او  اما  می کرد.«  همکاری  طالبان 

رحیم اهلل در گذشته دهقان بود و به گفته ی خودش »یک فرد 
معمولی که زندگی معمولی داشت.« سپس او در سال گذشته 
خروج  استراتژی  و  داد  تشکیل  را  خودش  شبه نظامی  گروه 
رحیم اهلل  و  داد  تغییر  را  او  بود که وضع  افغانستان  از  امریکا 

دهقان را باال برد. 
رحیم اهلل 5۶ ساله،  با 2۰ مرد وفادار به خود، به زودی از میان 
ولی نعمت  و  پشتیبان  خود  برای  امریکایی  ویژه ی  نیروهای 
پیدا کرد. او هر چیزی را که رحیم اهلل به آن نیاز داشت تهیه 
می کرد: تفنگ، مهمات، پول نقد، کیسه های پر از شن برای 
ساختن یک پوسته ی محافظتی در روستای دورافتاده ی آغو 

جان در والیت غزنی. 
سپس نیروهای امریکایی بیرون شدند و رحیم اهلل را به عنوان 
مرد قدرت مند محل  و یگانه مدافع دهکده اش در برابر هجوم 

طالبان، سر جای خود گذاشتند. 
ترس  از  گفت:»ما  عبداالحد،  نام  به  باشندگان  از  یکی 
می لرزیم« و سپس توضیح داد که او و همسایگان آنقدر که 
از رحیم اهلل و افراد مسلح او می ترسند، از طالبان نمی ترسند. 
روی   باج گیری  و  اختطاف  به  اکنون،  افرادش  و  اهلل  رحیم 

آورده اند. 
عبداالحد در یک مصاحبه ی تلفنی گفت که او در ماه جنوری 
به داخل پوسته ی  به زور  را  او  افتاد. ملیشه ها  آنها  به چنگ 
همسایه ها  که  کردند  لت وکوب  آنقدر  و  بردند  شان  امنیتی 

مجبور شدند او را با کراچی دستی به خانه اش ببرند. 
پراگنده اند،  افغانستان  سراسر  در  اهلل  رحیم  مانند  افرادی 
می رانند.  حکم   روستاها  بر  و  اند  شان  کنترل  زیر  مناطقی 
ایاالت متحده هستند.  میراث حضور  توجه  قابل  آنان بخش 
این افراد بر اساس یک استراتژی ضد شورش و عملیات های 
مناطق  ملیشه های ضد طالبان در  آمدند.  بر سر قدرت  ویژه 
استراتژی  این  قالب  در  افغانستان،  اردوی  کنترل  از  بیرون 

بسیج گردیدند. 
شمول  به  افغانستان،  دولت  مقام های  بعضی  آغاز،  همان  از 
حامد کرزی، رییس جمهور در آن زمان، بر تشکیل ملیشه های 
که مستقیما به حکومت افغانستان پاسخگو نیستند، اعتراض 
بی ثبات کننده  نیروهای  مثابه  به  را  ملیشه ها  آنان  کردند. 
رقابت  در  و  می کنند  تضعیف  را  دولت  قدرت  که  می دیدند 
با برنامه ی ساختن یک ارتش و پولیس بزرگ و مسلکی قرار 

دارد. 
زندگی  واقعیت  به  تبدیل  نگرانی ها  آن  از  بسیاری  اکنون 

روزمره در روستاهای افغانستان شده اند. 
عبداالحد، 3۶ ساله، در رابطه به ملیشه های زیر کنترل رحیم 
ما  سازید.  دور  ما  از  را  افراد  این  خدا،  برای  گفت:»از  اهلل 

نمی توانیم در برابر قساوت های آنان تاب بیاوریم.«
در حدود 5۰ مایل به طرف شمال شرق روستای عبداالحد، 
 13 پسر  یک  جنوری  ماه  در  طالبان،  ضد  جنگجویان  دیگر 
سپس  پدرش،  گفته ی  به  و  کردند  دست گیر  را  ساله   1۴ یا 

او را کشتند.
بر اساس یافته های یک تحقیق ملل متحد، افراد عضو یک 
گروه ملیشه ای در والیت کندز، یک پسر 15 ساله را مجبور 
او تجاوز جنسی  بپیوندد و سپس بر  آنان  کردند که به جمع 

کردند. 
ایاالت متحده از همان آغاز حضور در افغانستان، به ملیشه ها 
و جنگ ساالران پول نقد می داد. برای نگهبانی از پایگاه های 
امریکایی ها، نیروهای شبه نظامی تربیت و ایجاد شدند. سازمان 
استخبارات امریکا )C.I.A( دست کم شش نیروی شبه نظامی 
را آموزش داد و تمویل نمود. نیروهایی مانند نیروی محافظت 



افغانستان،  بومی اش،  کشور  به  پاکستان  از  که  نظام الدین 
عضو  یازده  که  سختی هایی  بازگو کردن  با  است،  برگشته 
خانواده اش در سال های اخیر به عنوان پناهنده با آن مواجه 
بوده اند، گریست؛ مشکالتی که پس از حمله ی تروریستی ای 

که 15۰ تن را کشت، غیرقابل تحمل شده اند. 
نام  یک  با  فقط  افغان ها  از  بسیاری  مانند  که  نظام الدین  
به  را  ما  می شد،  منفجر  بمبی  »وقتی  گفت:  می شود،  یاد 
خاطر آن دستگیر می کردند، لت و کوب می کردند و پول مان 
را می گرفتند«. »حاال نمی دانم چطور از پدر پیرم، خودم و 

مادرم مواظبت کنم«. 
از ماه جنوری تا کنون، تقریبا 5۰ هزار تن از افغان ها، مانند 
نظر  و  گذشته اند  تورخم  از  نظام الدین،  خانواده ی  اعضای 
دوبرابر  رقم  این  مهاجرت،  بین المللی  سازمان  گزارش  به 
طریق  از   2۰1۴ سال  در  که  است  پناهندگانی  تمام  تعداد 
مانند  بسیاری ها،  برگشته اند.  کشور  به  مرزی  شهرک  این 
فزاینده ی  اذیت  و  آزار  خاطر  به  که  می گویند  نظام الدین، 
به  که  پولیس هایی  شده اند؛  فراری  پاکستان  از  پولیس 
بسیاری شان  که  کشوری  افغانستان،  به  می گفتند،  آن ها 
هرگز ندیده بودند، بازگردند و این امر هردو کشور را تحت 
جریان  دهه  یک  برای  تا  می دهد  قرار  جدیدی  فشارهای 

پناهندگان، راه حلی بیابند. 
به  رسیدگی  مسئولیت  که  پاکستانی  وزیر  بلوچ،  عبدالقادر 
میلیون   1.۶ حدود  که  گفت  دارد،  را  پناهندگان  مسایل 
پناهنده ی ثبت شده ی افغان در پاکستان وجود دارند و حدود 
1.5 میلیون افغان های ثبت ناشده در آن جا زندگی می کنند. 
مرور  و  عبور  مرز  از  روزانه  نفر  هزار  ده ها  که  آن جایی  از 

می کنند، ارقام دقیق، دست نیافتنی است.
پس از تهاجم سال 19۷9 اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان 
استقبال  کشور[  این  ]در  افغان  پناهندگان  موج  از  ابتدا  در 

کرد. اما با گذشت سال ها، رفتارها سخت گیر و ناخوش آیند 
یا  دیده ی مجرمان  به  افغان ها  به  اکنون  بسیاری ها  شدند. 
ملیشه ها می نگرند – یا کسانی که از پاکستانی ها شغل شان 

را می گیرند. 
پس از آن، حمله ی 1۶ دیسامبر طالبان بر یک مکتب تحت 
اداره ی ارتش در پیشاور واقع شد که در نتیجه ی آن 15۰ تن 
که اکثریت شان کودکان بودند، کشته شدند. دیده بان حقوق 
بشر گفت که ناگهان، پناهندگان آزار و اذیت فزاینده توسط 
تقاضای  و  رشوه  تقاضای  آن ها،  اسناد  بررسی  با  مقام ها 

بازگشت به افغانستان را گزارش دادند.
و  لباس ها  با  افغان  پناهندگان  اکنون  تورخم،  در 
پیاده  برخی های  می شوند.  سرازیر  بندر  در  پشتی های شان 
باربری،  شده ی  کرایه  موترهای  با  دیگران  می رسند،  آنجا 
در حالی که اعضای خانواده ی شان میان پشتی ها، جعبه ها، 
آنجا  به  شده اند،  انداخته  هم  روی  چمدان ها  و  فرش ها 

می رسند.
در  را  سال  پنج  و  سی  و  دارد  فرزند  پنج  که  خان،  اول 
پاکستان سپری کرده است، زمانی به این کشور رسید که 
فراری  شوروی   19۷9 تهاجم  نتیجه ی  در  مادرش  و  پدر 
به  ]پول[  همانقدر  و  بود  کار  روزانه  که  گفت  خان  شدند. 
را  خانواده اش  غذای  می توانست  صرف  که  می آورد  دست 
تامین کند. وی گفت که پس از حمله بر مکتب، آزار و اذیت 

به صورت جدی آغاز شد.
و  می رفتند  خانه  به  »خانه  گفت:  اسوشیتیدپرس  به  خان 
کردند  مان  مجبور  می کردند.  جستجو  را  افغان  پناهندگان 
]پاکستان[ را ترک کنیم«. »خانه ای ندارم که در آن زندگی 
مجبور  ]احتماال[  کنم.  کرایه  خانه  که  ندارم  پولی  و  کنم 

خواهیم شد در یک خیمه زندگی کنیم«.
سید لیاقت بانوری، که ریاست انجمن حقوق بشر و کمک 

به زندانیان مستقر در اسالم آباد را برعهده دارد، گفت که 
افغان را  امنیتی پناهندگان  ازرویدادهای  مقام ها اغلب پس 
آزار و اذیت می کنند؛ اما این بار به مراتب بدتر بود. بانوری 
از پناهندگان نمی خواهند کشور شان را ترک  گفت: »آن ها 
ترک  را  خانه های شان  خواسته شود  آن ها  از  اگر  اما  کنند؛ 
را  بار شان  و  کار  و  کنند  ترک  را  دانشکده  و  مکتب  کنند، 

مسدود کنند، آن ها چه خواهند کرد؟«.
پناهندگان  سیستماتیک  اذیت  و  آزار  پاکستان،  حکومت 
گفت:  پاکستان  حکومت  وزیر  بلوچ،  می کند.  رد  را  افغان 
»پناهندگان ثبت ناشده ی افغان که این جا زندگی می کنند، 
آن ها  مواظب  ما  گرفت.  نخواهند  قرار  اذیت  و  آزار  تحت 

خواهیم بود«.
که  کردند  اعالن  گذشته  هفته ی  پاکستان  مقام های 
در  نشده  ثبت  افغان های  تمام  می کنند  ریزی  برنامه  آن ها 
افغانستان  و  پاکستان  چنین  هم  کنند.  ثبت  را  کشور،  این 
تا  داده اند  قرار  بحث  مورد  را  جدید  مالی  مشوق های 

پناهندگان بیش تر را به کشور شان بازگردانند.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و عودت کنندگان 
افغانستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که ثبت پناهندگان 
شد.  خواهد  آغاز  دیگر  یک ماه  تا  پاکستان  در  افغانستان 
به  افغان  پناهندگان  تمام  می خواهد  »حکومت  گفت:  وی 
یک  به  افغان ها  تمام  بازگرداندن  اما  برگردند؛  کشور شان 

بارگی، مشکالت زیادی را ایجاد خواهد کرد«. 
مهاجرت  بین المللی  سازمان  سخنگوی  گریدن،  متیو  اما 
گفت که حتا جریان کنونی عودت کنندگان، برای گروه های 
کمک کننده ای چون سازمان بین المللی مهاجرت در تورخم 
طاقت فرسا است. وی گفت: »ظرفیت این جا احتماال برای 
1۰ تا 15 خانواده در یک طرف طراحی شده است و تعداد 

پناهندگان بسیار بیش تر از آن است«. 
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بعضی از هم وطنان تعجب می کنند که چرا نوروز حرام 
است. این از آن مسایلی است که با تفکر عمیق و طوالنی 
روشن می شوند. یعنی اگر شما خوب فکر کنید، برای تان 
روشن می شود که نوروز حرام است. روش هم دارد البته. 

من روش تفکر ش را به شما یاد می دهم:
از درون خود، از مسیر نای و گلو و دهان، نفس عمیقی 
به  بدهید  فرو  دوباره  را  کشیده  نفس  آن  حاال  بکشید. 
شش تان )چون اگر این کار را نکنید، جان به جان آفرین 
تسلیم خواهید کرد(. به پشتی تان تکیه بدهید. چشم های 
زیاد  چه  از  که  کنید  فکر  خوب  حاال  ببندید.  را  خود 
نگفتم  دیدید؟  کنید.  فکر  کنید.  فکر  می آید.  خوش تان 
خودتان می فهمید؟ آن حرام است. از نوشیدنی ها... نه، 

گمش کن، دیگر فکر نکنید. بیاییم سِر نوروز:
زیبای  فصل  روز  این  در  است.  سال  اول  روز  نوروز 
بهار آغاز می شود. زمین در بهار خلعت سبز می پوشد. 
نسیم جان نواز  موج شکوفه غرق می شوند.  در  درختان 
زنده  مرده  جهان  می آورد.  شادابی  و  طراوت  بهاری 
می شود و فصِل دل خوشی از راه می رسد. حاال خوب در 
این مورد فکر کنید. فکر کردید؟ دیدید؟ نگفتم که اگر 
خوب فکر کنید، متوجه می شوید که نوروز حرام است؟ 
آخر، یک انسان که واقعا انسان باشد، چه طور می تواند 
خوش حال باشد؟ همه ی ما شنیده ایم که یاِد مرگ دل ها 
از  که  انسانی  می کند.  خاشع  را  قلب ها  حتا  و  نرم  را 
جاده ی اخالق و شرافت خارج نشده باشد، همواره قلب 
خود را خاشع و جاِن خود را اندوه ناک نگه می دارد. آن 
میمون است که تا دید هوا خوبش است و کیله موجود، 
از نوروز  انساِن اخالق مند  قیرتینگال بازی می کند. یک 
و بهار و شادابی حذر می کند. چرا که می داند آن جا که 
خوش حالی و شادابی است، دام شیطان هم هست. شما 
برخاسته و پیش  قبرستان  از  هرگز شنیده اید که کسی 
قطعا  اما  کند؟  آرایش  را  موهای خود  و  ایستاده  آیینه 
بی حیا  پیراِن  حتا  و  جوان ها  عروسی ها  در  که  دیده اید 
می برند  یاد  از  مطلقا  و  می چسپند  خود  موی  و  سر  به 
که دنیا فقط دو روز است. این است که شادی و نشاط 

حرام است.
است.  واجب  یک جشِن  نوروز  که  می کنند  فکر  بعضی 
ای نفرین بر آن عقل صاحب مرده ی تان که هنوز واجب 
و حرام را از هم دیگر تمییز نمی کنید. یک روز نشد که 
سیاه بپوشید و از بابت گناهانی که مرتکب شده اید، ماتم 
بگیرید. اما تا اسم نوروز را می شنوید، فکر می کنید که 
عید است و شروع می کنید به گوف گوف دروف دروف 

چرخ چرخ چک چک. شما آدمید؟ شما مسلمانید؟

شادی 
خر است 

هزاران پناهنده ی افغانستان؛ 
فراری آزار و اذیت در پاکستان

منبع:واشنگتنپست
نویسندگان:ربیکاسانتاناولیناودانیل

برگردان:حمیدمهدوی
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بگو مگو از

زیبای مزخرف
دخترانم گفتند، ببر ما را باغ وحش. بردم شان. جانورها 
را دیدیم و دخترانم پرسش ها کردند و من هم از سر 
عقل و بی عقلی پاسخ ها دادم؛ چون نمی شود پرسش 
کودک ها را جدی نگرفت! از دیدن جانورها خسته شدند و گفتند، تو پهلوی ما 
گیرکان  سبزه ها  روی  آن ها  است.  خوب  گفتم  می کنیم.  گیرکان  ما  و  بنشین 

کردند و من تخته به پوشت روی سبزه ها افتادم...
دیدن جانورها برای من هم جالب بود؛ چون صورت ها، طراحی ها و مهندسی های 
حیات را می دیدم. حیات هم عجب امر خالقی بوده است، چه شکل و شمایل هایی 

که ارائه نکرده است؛ همه اش در نهایت پست مدرن...
می کنند،  تماشا  را  جانوران  و  می آیند  آدم ها  که  کردم  تفلسف  خودم  با  اندکی 
از  نوعی  یا  گونه ای  هم  خود شان  که  باشند  متوجه  بی آن که  و...  می خندند 
نمی توانی  نباشد؛ چون  شاید  معقول  زیبای  گفتم، جهان  با خودم  اند...  حیوان 
مناسبت های معقول بین چیزهای جهان برقرار کنی. جهان شاید زیبای مزخرف 
است! در این وسط انسان نسبت به هر جانوری عیش جهان را می کند؛ اما نسبت 
به هر جانوری دچار رنج بیش تر هم است، از جمله دچار رنج روان شناختی شر... و 
آسیب هایی را که برای کنترول منابع غذایی، قدرت و عقیده به هم می زنند... به 
هر صورت، بگذریم... دخترها گیرکان کردند تا که دل شان خواست. آمدند گفتند، 

پدر بخیز بریم و برای ما کیک بخر، گفتم چشم!
به ژورنالیست ها و حکومت: وضعیت حیوانات خیلی فالکت بار و تأسف بار بود؛ 
جای شان تنگ، سرد، کثیف و... حکومتی که نمی تواند هزینه کند، کارمندانش 
سلیقه ندارند زیر حیوانات را پاک کنند و...، چه نیاز که تعدادی از حیوانات را 

قفس بند کنیم برای این که باغ وحش داشته باشیم. نداشتنش بهتر است!
ژورنالیست ها هم هیچ به فکر این حیوانات نیستند که گزارشی از وضعیت شان 

تهیه کنند!
قصه از دیروز بود.

دریدن  و  کشتن  می کنیم،  زندگی  که  کشوری  در 
غیبت  در  است.  حضور  شاخصه های  از  ربودن  و 
عربده کشیدن و وحشت آفریدن و مشت پراکندن، حس 
گم شدگی و حتا مردگی دست می دهد. هزاره ها میدان 
این جوالن اند. زندگی در این کشور با مرگ هزاره شروع می شود، با دریدنش 
با ربودنش دست یافتنی. هرکسی که خواسته خودش را معرفی کند،  ممکن و 
رفته هزاره را زده، کشته یا از بام امنیت و آرامش به زیر افکنده است. در کشوری 
که عرض مردانگی آدم ها را از قطر رگ  گردن شان می سنجند، پندیده ترین رگ، 

زنده ترینش نیز هست.
حاال موجی از هزاره ستیزی در میدان سکوت استراتژیک حکومت و قوماندان 
را  دیگر  تن   10 گرفتند،  را  هزاره   31 است.  افتاده  راه  به  مسلح  قوای  اعالی 
گرفتند و حاال 6 نفر دیگر را نیز. فصل گرفتن است و ربودن. و در این میان، 
باشد.  ربوده  را  هزاره  بیش ترین  آخر سر  بود که  زنده تر خواهد  و  مردتر  کسی 

بگذریم.
***

اجرا  هزاره  انسان  بر  که  است  ظلمی  باب  در  نوشتن  زندگی،  کار  دشوارترین 
لکنت  به  را  زبانم  هنوز  گفتنش  ولی  کرده ایم،  عادت  تحملش  به  می شود. 
می اندازد و هر دم چشمانم را بازتر می کنم که مبادا پای در وادی قوم گرایی و 
تولید ادبیات راسیستی بگذارم. گالویز شدن با خودم که قوم گرایانه حرف نزنم، از 
پای می اندازدم و این معما که اگر غیر هزاره بودم، باز هم این طور فکر می کردم؟ 

هنوز حل ناشده است. حل شدنش شاید محال باشد.
***

قوم گرایی  خوردن  برچسب  ترس  از  ما  که  است  این  بزرگ تر  ترسی  ولی 
و  انسان کشی  غیرانسانی،  رخدادهای  بر  را  چشم مان  تهوع آور،  خود بینی  و 
جز  کاری  هزاره ها،  ربودن  که  بپذیرد  می تواند  ببندیم. چه کسی  هزاره ستیزی 
تمرین دریدن نیست؟ امنیت را بر هم زده اند؟ سرک را خراب کرده اند؟ به ریش 

دیگران خندیده اند؟ اتباع سرکشی بوده اند؟ گناه شان چیست؟
هیچ کدام را نکرده اند. با این وجود، هنوز مایه ی تندی مزاج و عصبیت و آشفتگی 
دارم  با سکوت همراهی می شود.  بر آن ها  بهترین حالت، جنایت  اند. در  روان 
فکر می کنم، قباحت هزاره بودن چقدر دشوار و سنگین است که پس از تحمل 

سال های طوالنی، هنوز باید با پرداختن قربانی، در پاک کردنش بکوشیم.

بی اعتنایی رهبران حکومت وحدت ملی به سرنوشت 
جنگ  سوی  به  را  افغانستان  هزاره،  گروگان های 
در  هزاره  است.  رانده  پیش  به  تمام عیار  داخلی 
روز  هر  تقریبا  کرزی  حکومت  دوره ی  سال های 
این  هزاره ها  اما  رسیده اند.  قتل  به  مسافران  راه ها  در  بار ها  است.  داده  قربانی 
قربانی ها را تحمل می کردند و فکر می کردند که حکومتی هست که از آن ها 
دفاع  کند. اکنون دیگر امید به حکومت وجود ندارد. حکومتی که رهبرانش حتا 
گروگان گیری را محکوم نکردند. فراگیر شدن جنگ داخلی بستگی به این دارد 

که هزاره ها اقدام به مقابله به مثل کنند.
گسترش جنگ داخلی به معنای پایان عمر حکومت وحدت ملی است. صلح با 
طالبان هم متوقف خواهد شد؛ چون حکومت کابل از بین می رود. آغاز جنگ 
طی  که  است  هم  خارجی  عظیم  سرمایه گذاری  تلف شدن  معنای  به  داخلی 

چهارده سال در افغانستان سرمایه گذاری کرده بودند.

یعقوب یسنا

خلیل پژواک

Jafar Rasouli





معیارهای  در  بازنگری  از  پس  فیس بوک  شرکت 
این که  باره ی  در  بیش تری  اطالعات  اجتماعی اش، 
چه موادی در این شبکه ممنوع یا آزاد خواهد بود، 

ارائه کرده است. 
از  تازه،  اجتماعی  دستورالعمل های  در  فیس بوک 
محدودیت های  باره ی  در  بیش تری  جزئیات  جمله 
مربوط به محتوای حاوی تصاویر برهنه ارائه کرده 
و گفته، به تصاویری که در آن تمرکز بر باسن افراد 
باشد، یا تصاویری که نوک پستان زنان در آن پیدا 

باشند، اجازه ی انتشار نخواهد داد.
تازه  راهنمای  این  است  امیدوار  گفته،  فیس بوک 
شفافیت بیش تری برای کاربرانش ایجاد کند. یکی 
از مشاوران فیس بوک در حوزه ی امنیت اقدام تازه ی 
این شبکه ی اجتماعی را ستوده؛ اما گفته، از این که 

گام های بیش تری برنداشته، سرخورده است.
فیس بوک می گوید، یک میلیارد و چهارصد میلیون 
خدماتش  از  یک بار  ماهی  دست کم  که  دارد  کاربر 

استفاده می کنند.
کاربران سرگردان

دستورالعمل  تازه جاگزین مقررات سابق می شوند و 
برخی  مورد  در  که  کاربرانی  برای  آن  از  نسخه ای 
از پست های فیس بوک شکایت داشته اند، فرستاده 
مقررات  بخش  مدیر  بیکت،  مونیکا  شد.  خواهد 
جهانی فیس بوک گفته که این شبکه ی اجتماعی 
دستورالعمل هایش،  در  بازنگری  با  دارد  قصد 
چرا  این که  مورد  در  کاربرانش  سرگردانی  از 
محتواهای  از  برخی  حذف  برای  درخواست شان 
نمی شود،  پذیرفته  فیس بوک  روی  بر  منتشر شده 

کم کند.
از  که  کاربرانی  به  ما  است،  گفته  بی بی سی  به  او 
پست های فیس بوک شاکی هستند و درخواست شان 
برای حذف آن پست رد می شود، »پیغام می دهیم 
و می گوییم، این پست ها را حذف نمی کنیم؛ چون 
آن ها  بعد  نمی گذارند.  پا  زیر  را  ما  استانداردهای 
جواب می دهند و می گویند، گیج شده اند و معموال 

این واکنشی است که می بینیم«.
»همین طور مردم در باره ی این که وقتی می گوییم 
به کسی اجازه ی زورگویی در فیس بوک نمی دهیم، 
این که  یا  دارند،  سوال  چیست،  منظورمان 
تروریسم  باره ی  در  ما  مشخص  سیاست های 

چیست«.
»مثال در دستورالعمل تازه، ما حاال روشن کرده ایم 
اجازه ی  اعضای شان  و  تروریستی  گروه های  به  که 
اجازه  نمی دهیم. همین طور،  فیس بوک  در  فعالیت 
نمی دهیم کسی از تروریسم حمایت کند، یا این که  
از فعالیت ها و رهبران گروه های تروریستی تعریف و 
تمجید کند. این موضوعی است که قبال جزئیاتش 

روشن نبود«.

سیاست های  اصل  می کند،  تأکید  بیکت  خانم 
فیس بوک تغییری نکرده است.

ممنوعیت باسن ها
 ۲۵00 در  فیس بوک  دستورالعمل  تازه ی  نسخه ی 
کلمه نوشته شده و تقریبا سه برابر نسخه های قبلی 
بازنگری شده ی  دستورالعمل  اساس  بر  است.  آن 
باسن مرکز  انتشار تصاویری که در آن  فیس بوک، 
توجه عکس باشد، ممنوع است. همین طور، انتشار 
باشد،  پیدا  پستان   نوک  اگر  زن ها  پستان  تصویر 

ممنوع است.
اما به تصاویری که محتوای آن پستان زنانی است 
یا  هستند،  بچه های شان  به  شیردادن  حال  در  که 
شده اند،  برداشته  جراحی  دلیل  به  که  پستان هایی 
ایجاد  آن  از  پس  تغییر  این  می دهد.  انتشار  اجازه 
شده که فیس بوک سال گذشته تصاویر زنانی را که 
در حال شیردادن به بچه های شان بودند، به خاطر 

نمایش پستان زن ها، حذف کرد.
بعد  فیس بوک  و  شد  جنجالی  تصاویر  این  حذف 
این  حذف  دلیل  کرد،  اعالم  تصاویر  بازگرداندن  از 
است.  بوده  کاربرانش  از  برخی  شکایت  تصاویر، 
اکنون فیس بوک به طور شفاف سیاستش را در این 
مورد اعالم کرده است. فیس بوک هم چنین اضافه 
شامل  این چنینی  محدودیت های  اعمال  کرده، 

محتواهای آموزشی یا هزل آمیز نمی شود.
آن  در  که  متن هایی  انتشار  همین طور  فیس بوک 
به طور روشن، جزئیات عمل جنسی شرح داده شده 

باشد، را ممنوع کرده است.
برخی تغییرات در دستوالعمل فیس بوک

تحقیرکردن  برای  که  تصاویری  انتشار  زورگویی: 
در  که  ویدیوهایی  و  شده اند  داده  تغییر  اشخاص 
برای  باشد و  آن زورگویی فیزیکی نشان داده شده 
مسخره کردن قربانی منتشر می شوند، ممنوع است.
نفرت پراکنی:  کاربران فیس بوک برای این که در مورد 
نمونه های  دارند  اجازه  بدهند،  هشدار  نفرت پراکنی 
باید  اما  کنند؛  منتشر  را  دیگران  نفرت  آمیز  سخنان 

نیت شان را به روشنی توضیح بدهند.
کاربرانش  به  فیس بوک  مجرمانه:  فعالیت های 
اجازه نمی دهد اگر در فعالیت مجرمانه ای مشارکت 
داشته اند، )با انتشار تصاویر آن( از این کارها تعریف 
در  که  کاری  بدهند،  پیش نهاد  می توانند  اما  کنند. 

حال حاضر مجرمانه و ممنوع است، مجاز شود.
به  کسی  اگر  حتا  می گوید،  فیس بوک  خودزنی: 
شوخی محتوایی منتشر کند که هویت یک قربانی  
را نشان بدهد و او را هدف حمله قرار بدهد، آن محتوا 
را حذف خواهد کرد؛ اما می گوید، فیس بوک »تغییر 

چهره« را به عنوان نوعی از خودزنی نمی داند.
تصاویر آزاردهنده

»مؤسسه ی امنیت آنالین خانواده« از این تغییرات 

پنج  از  یکی  مؤسسه  این  است.  کرده  استقبال 
امنیت  مشاوران  هیأت  که  است  مستقل  سازمان 
بالکام،  استفان  می دهند.  تشکیل  را  فیس بوک 
خیلی  این  گفته،  بی بی سی  به  مؤسسه  این  مدیر 
قابل  را  استانداردهایش  فیس بوک  که  است  خوب 
خواند ن تر و در دسترس تر کرده است: »من امیدوارم 
شبکه های اجتماعی دیگر و سایت ها و نرم افزارهای 

دیگر هم همین روش را ادامه بدهند«.
اما این نگرانی هنوز وجود دارد که فیس بوک هنوز به 
اندازه ی کافی برای محافظت از کودکان و نوجوانان 
در مقابل ویدیوهایی که محتوای نگران کننده دارند، 

کار نکرده است.
اگر  می شد  خوب  »خیلی  گفت:   بالکام  استفان 
خودشان  می داد،  اجازه  کاربرانش  به  فیس بوک 
چه  است  قرار  بدهند،  هشدار  مخاطبان شان  به 
تصاویر  است  قرار  اگر  خصوص  به  ببینند.  چیزی 
ابزاری  هیچ  هنوز  اما  کنند.  منتشر  خشونت آمیزی 
در اختیار آن ها نگذاشته تا نگذارند ویدیوها خود به 

خود اجرا شوند«.
این که  از  بعد  قبل(  ماه  )دو  گذشته  جنوری  در 
به  مدت ها  خانواده  آنالین  امنیت  مؤسسه ی 
به  اجتماعی  شبکه ی  این  آورد،  فشار  فیس بوک 
یک  محتوایی  چنین  برای  داد،  امکان  کارکنانش 
این  از  کنند.  ایجاد  هشدار  حاوی  حایل  صفحه ی 
امکان در ویدیوهای قتل یک پولیس فرانسه ای در 
جریان حمله به نشریه ی شارلی ابدو استفاده شد و 
اضافه  تصاویر  این  روی  بر  هشدار  صفحه ی  یک 

شد.
محتوای  به  را  هشدار  این  زمانی  فقط  فیس بوک 
کاربرها  جانب  از  که  می کند  اضافه  منتشر شده 
شکایتی دریافت کند؛ اما به خود آن ها اجازه نمی دهد 
خودشان چنین هشداری را روی محتوایی که پست 
این اصال  بالکام می گوید،  آقای  بگذارند.  می کنند، 
خوب نیست که بعد از این همه وقت هنوز کاربران 
ویدیوهای  و  تصاویر  روی  نمی توانند  فیس بوک 
قبل  از  تصاویر بحث برانگیزشان  و  حاوی خشونت 

هشدار اضافه کنند.
محتوایی  روی  که  کرده  درستی  کار  »فیس بوک 
که کاربرانش از آن شکایت کرده اند، هشدار اضافه 
می کند؛ اما بهتر است این امکان را در اختیار خود 

کاربران  بگذارند«.
خانم  می کند.  تأیید  را  موضوع  این  هم  فیس بوک 
بیکت می گوید: »ما همیشه دنبال این هستیم که 
حاال  اما  بدهیم؛  کاربران مان  به  بیش تری  ابزارهای 
در وضعیتی نیستیم که این ابزار خاص را در اختیار 

مردم بگذاریم«. 
)بی بی سی(

معیارهای تازه ی فیس بوک 
از جمله در مورد تروریسم و برهنگی

لیوکلیون،دبیربخشفنآوریبیبیسی
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گارسیا: هنوز چیزی 
از دست نداده ایم

اینیستا: مسی منچسترسیتی 
را عذاب خواهد داد

گرت بیل، تاثیرگذارتر از 
رونالدو و مسی

آندرس اینيستا در نشست خبري دیروز خود اذعان داشت که 
قطعي  براي  تضميني  منچسترسيتي،  زمين  در   1-2 برتري 

بودن صعود بارسلونا به یک چهارم ليگ قهرمانان نيست.
تمام  خود  سود  به  اتحاد  ورزشگاه  در  را  رفت  بازی  بارسلونا 
خواهد  پذیرایی  سيتی  از  فردا  تری  آسوده  خيال  با  و  کرده 
با  منچسترسيتی  که  است  معتقد  اینيستا  حال  این  با  کرد. 
بسيار  تيم  دارد،  اختيار  در  که  ارزشمندی  بازیکنان  به  توجه 

خطرناکی است. 
به  رئال  مقابل  باید در  بازی، روز یکشنبه  این  از  بارسا پس 
هفته  مورد  در  خود  امروز  خبری  نشست  در  او  برود.  ميدان 
فردا  دیدار  مسلما  دارد گفت:"  پيش  در  بارسا  که  حساسی 
مقابل سيتی برای ما بسيار مهم است. پس از این بازی نيز 
بازی حساس مقابل رئال در پيش داریم که حریف مستقيم 
مقابل  بازی  به  فقط  فعال  حال  این  با  الليگاست.  در  ما 
که  است  مهم  بسيار  که  چرا  کنيم؛  می  فکر  منچسترسيتی 

روی این بازی متمرکز باشيم.
ليگ  در  اما  ایم  کرده  کسب  خوبی  نتيجه  رفت  بازی  در 
نباید  کرد.  ای حساب  نتيجه  هيچ  روی  توان  نمی  قهرمانان 
بزرگ،  بازیکنانی  داشتن  با  آنها  بگيریم.  کم  دست  را  سيتی 
دارد  بازیکنانی  تيم  این  هستند.  خطرناک  بسيار  حریفی 
خودشان  سود  به  را  بازی  ورق  توانند  می  لحظه  یک  در  که 
برگردانند. ما هم بازیکنان بزرگی داریم. شک ندارم که مسی 
سيتی  برای  زیادی  مشکالت  توانند  می  مهاجمانمان  دیگر  و 
درست کنند. فردا شب برای قطعی کردن صعودمان،باید 200 

درصد آماده باشيم."

یک بررسي آماري از گل هایي که گرت بيل، رونالدو و مسي 
در این فصل به ثمر رسانده اند، نشان مي دهد که تا بدینجاي 
و  پرتغالي  فوق ستاره  دو  از  موثرتر  ولزي،  فوق ستاره  فصل، 

آرژانتيني بوده است.
تعداد  رساند،  ثمر  به  لوانته  مقابل  در  بيل  که  گلی  دو  با 
این  با  او  به عدد 12 رسيد.  برای رئال در الليگا را  گلهایش 
12 گل، 6 امتياز به خزانه رئال واریز کرده؛ در حاليکه 30 گل 
رونالدو و 32 گل مسی، به ترتيب 5 و 4 امتياز به حساب 

رئال و بارسا اضافه کرده اند. 
برتری  در  او  امتياز، تک گل   2 لوانته  به  بيل  دو گل گرت 
2-1 رئال در زمين کوردوبا، 2 امتياز و تک گل او در زمين 
ماالگا در برتری 2-1 رئال، 2 امتياز به جمع امتيازات رئال 
بازی  سه  این  در  بيل  گرت  در صورتيکه  است.  کرده  اضافه 
امتيازات  از  کمتر  امتياز   6 رئال،  اکنون  کرد،  نمی  گلزنی 

فعلی خود داشت. 
کریستيانو رونالدو با زدن 4 گل در برتری 5-1 رئال بر الچه، 
با زدن  امتياز و   2 با هت تریک مقابل سلتاویگو،  امتياز،   2
یک گل به ویارئال، 1 امتياز به حساب امتيازات رئال اضافه 
کرده است. اگر 8 گل رونالدو در این سه بازی زده نمی شد، 

رئال 5 امتياز کمتر از امتيازات فعلی خود داشت. 
بارسا و  برتری 2-3  به ویارئال در  با زدن دو گل  نيز  مسی 
امتيازات  حساب  به  امتياز   4 بارسا،   0-2 برتری  در  ایبار 
بارسلونا افزوده است. بدون این 4 گل، بارسا 4 امتياز کمتر 
کریم  که  اینجاست  جالب  داشت.  خود  فعلی  امتيازات  از 
بنزما نيز که تا بدینجا 13 گل برای رئال زده است، اثر گذاری 
رئال  به  امتياز   4 نيز  او  است. گلهای  داشته  را  مشابه مسی 

کمک کرده است.

کریسمس،  از  پس  جاری،  فصل  در  خوب  شروع  وجود  با  رم 
عملکرد بسيار ضعيفی داشته و اختالف امتياز آنها با یووه به 
14 امتياز رسيده است. با این حال، گارسيا که خطر التزیو را 
در یک امتياز خود حس ميکند، عنوان کرد که هنوز چيزی از 

دست نرفته است.
اول  نيمه  در  مخصوصا  کرد،  بازی  فوتبال  رم  گفت:"  او 
نتوانستيم.  ما  و  کرد  استفاده  موقعيتهایش  از  سمپدوریا  ولی 
بازی  اولين موقعيتش گل ساخت. سعی کردیم  از  سمپدوریا 
را به تساوی بکشانيم ولی 10 نفره کار بسيار سختی بود. باید 
امتيازاتی که از دست داده ایم را جبران کنيم. همچنين ما چند 
انتقاد نيست.  روز پيش در اروپا بازی کرده بودیم. حاال وقت 
را  این  هميشه  است.  نرفته  دست  از  آ  سری  در  چيزی  هنوز 
گفته ام.تا موقعی که بتوانيم موقعيت گلزنی ایجاد کنيم، تيم 
درست کار ميکند. باید برای بازی پنجشنبه، قدرت گلزنی را 

بازیابی کنيم."

سیلوا: 
باید مسی را متوقف کنیم

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

چلسی به دنبال فروش فیلیپه لوئیز

ادوکات سرمربی ساندرلند شد

پیگرینی:
خرید استرلینگ 139میلیون یورو هزینه دارد

رونالد کومان: 
می خواهم مربی بارسلونا شوم

انریکه: 
هیچ مشکلی با نیمار ندارم

بازگشت پپ گواردیوال به ورزشگاه نوکمپ

عصبانیت شدید رئالی ها 
ازقیمت بلیط الکالسیکو

داوید سيلوا، هافبک منچسترسيتي عنوان کرد 
که تيمش براي صعود به مرحله بعد و شکست 

دادن بارسا باید ليونل مسي را متوقف کند.
برگشت خواهند  دیدار  به  پا  ها در حالی  آبی 
ورزشگاه  در  و  رفت  دیدار  در  که  گذاشت 
اتحاد،2-1 شکست خورده اند و سيلوا معتقد 
به دور بعد صعود  است اگر تيمش ميخواهد 

کند، باید مسی را متوقف کند.
او گفت:" من یکی از آنها هستم که بهترین 
راه برای توقف مسی، متوقف کردن دیگر هم 
تيمی هایش مثل آندرس اینيستا و ژاوی است. 
ميتوان با سخت تالش کردن مسی را متوقف 

سرنوشت  تنهایی  به  ميتواند  مسی  ولی  کرد 
بازی را مشخص کند.اگر مطمئن شوید که او 
کمتر حمایت ميشود، شرایطتان بهتر است. او 
بهترین است و بهترین بازیکنان را در کنارش 
ميبيند ولی بدون او، بارسا کاری نميتواند انجام 
دهد. اگر مثل نيمه دوم دیدار رفت بازی کنيم 
و اشتباهات مسخره انجام ندهيم و کمی خوش 
کنيم.  را حذف  بارسا  ميتوانيم  باشيم،  شانس 
مسلما با استفاده از امتياز خانگی، آنها شانس 
بيشتری برای صعود دارند ولی هنوز یک بازی 
صعود  برای  را  تالشمان  تمام  و  روست  پيش 

خواهيم کرد."

امانوئل پتی گفت: تيری آنری برای جایگزین 
است.  تجربه  کم  خيلی  شدن  ونگر  آرسن 
 9 انتظار  به  ونگر  تيم  قبل  فصل  در  گرچه 
قهرمانی  جام  آوردن  دست  به  باال  برای  ساله 
حذفی جزیره پایان داد، اصرارهای فراوانی برای 
جایگزین کردن آنری به جای ونگر وجود دارد.
دوران  تمام  گلزن  برترین  آنری  تيری  اخيرا 

شدن  جایگزین  فرصت  که  گفت  آرسنال 
اما  دهد،  نمی  دست  از  را  ونگر  آرسن  برای 
این  آرسنال  سابق  هافبک  پتی  امانوئل  حاال 

انتخاب را اشتباه بزرگی می داند.
به  ونگر  با  را  فراوانی  افتخارات  آرسنال  تيم 
شکست  بدون  قهرمانی  جمله  از  آورد  دست 

در ليگ برتر که در فصل 2003-04 رخ داد.

چلسي قصد دارد فيليپه لوئيس، مدافع برزیلي 
خود را به فروش برساند.

فيليپه که در تابستان گذشته از اتلتيکومادرید 
مثبت  نظر  نتوانسته  پيوست،  چلسی  به 
سرمربی خود را جلب کند و مورینيو، به ندرت 
به او بازی داده است. رقم پرداختی چلسی برای 
دیلی  بوده و حاال روزنامه  پوند  ميليون  او 16 

تلگراف گزارش داد که آبی های لندنی، خواهان 
فروش دوباره او به اتلتيکومادرید هستند .

فيليپه لوئيس با گذراندن فصلی فوقالعاده در 
اتلتيکو، در تابستان به چلسی پيوست ولی تا 
به اینجای فصل، نيمکت نشين آسپيليکوئتا 
بوده است. با این روند، او احتماال جایگاه خود 

در تيم ملی را نيز از دست خواهد داد.

دیک  که  کرد  اعالم  ساندرلند  باشگاه  سایت 
کادر  در  را  پویت  گوستاوو  جای  ادوکات 
هدایت  فصل  پایان  تا  و  گرفته  تيم  این  فنی 

»گربههای سياه« را بر عهده خواهد داشت.
ادوکات هلندی که سابقه مربيگری در تيمهای 
ملی هلند، صربستان، روسيه و کره جنوبی را 
دارد در حالی هدایت ساندرلند را برعهده ميگيرد 
که این تيم در 29 هفته سپری شدن از ليگ 
برتر انگليس تنها 4 پيروزی کسب کرده و در 
رده هفدهم جدول )یک امتياز باالتر از منطقه 

سقوط جدول( قرار دارد.
که  شد  سبب  ساندرلند  ضعيف  نتایج 
مسئوالن باشگاه روز گذشته پویت را از سمت 
وارد  با  بلکه  تا  کنند  برکنار  تيم  سرمربيگری 
کردن شوکی دیر هنگام به تيم آن را از سقوط 

به دسته اول فوتبال انگليس نجات دهند.

در  ساندرلند  باشگاه  رئيس  شورت،  اليس 
خصوص انتصاب ادوکات به عنوان سرمربی این 
تيم گفت: دیک کارنامه کاری فوقالعاده ای دارد 
و تجربه فراوانش ميتواند کمکهای فراوانی به ما 
بکند. ما االن فقط یک هدف دارم و آن فاصله 
گرفتن از منطقه سقوط است. همه اعضای تيم 

از این موضوع مطلع هستند.
پتروویچ  زليکو  کنار  در  ساندرلند  در  ادوکات 
مربی  توکر،  آدریان  و  اول  دستيار  عنوان  به 
دروازهبان تيم زیر 20 سال انگليس مسئوليت 
هدایت گربههای سياه را بر عهده خواهد گرفت.

داشت:  اظهار  خود  جدید  مسئوليت  درباره  او 
بيصبرانه  من  و  است  بزرگی  باشگاه  ساندرلند 
منتظر آغاز شغل جدید خود هستم. ما اکنون 
برای  من  کنيم.  تمرکز  شنبه  بازی  روی  باید 

فرارسيدن این بازی بی قرار هستم.

منچسترسيتي  سرمربي  پيگریني،  مانوئل 
براي  استرلينگ  رحيم  خرید  که  کرد  عنوان 
تيمش حدود 139 ميليون یورو هزینه خواهد 

داشت.
ترکيب  در  انگليسی  بازیکنان  کمبود 
زیادی  انتقادات  با  را  تيم  این  منچسترسيتی، 
مواجه کرده است. در حال حاضر جيمز ميلنر 
تنها انگليسی سيتی است که در بازیهای این 
تيم به ميدان ميرود. یکی از اهداف سيتی در 
نقل و انتقاالت، استرلينگ بوده که به تازگی 
به عنوان بهترین بازیکن جوان جهان انتخاب 
شد. با این حال، سرمربی شيليایی عنوان کرد 
که خرید استرلينگ، 139 ميليون یورو برای 

سيتی هزینه خواهد داشت.
مهم  انگليسی  بازیکنان  حضور  گفت:"  او 
درباره  شما  خرید؟  را  آنها  ميتوان  ولی  است 
خرید بازیکنانی صحبت ميکنيد که باشگاهها 

حاضر به فروش انها نيستند. مثال برای خرید 
کرد.  هزینه  یورو  ميليون  باید 49  شاو،  لوک 
نميدانم وقتی کوالروف و کليشی در تيم ما 
هستند، چنين هزینه هایی منطقی است یا نه. 
آیا استرلينگ را به خاطر دارید؟ شاید اگر با 
139 ميليون یورو به ليورپول بروید بتوان او 
را خرید. اگر بازیکن انگليسی در پست دیوید 
بخرم؟  ميتوانم  را  کسی  چه  بخواهم،  سيلوا 

شاید وین رونی ولی دیگر چه کسی؟"
ميلنر  از  تمجيد  در  سپس  سيتی  سرمربی 
گفت:" پيدا کردن بازیکنی کامل تر از جيمز 
شاید  بود.  خواهد  سختی  کار  خيلی  ميلنر 
خيلی از بازیکنان از لحاظ تکنيکی از او بهتر 
کار  بهتر  توپ  با  یا  باشند  تر  سریع  باشند، 
کنند ولی یک بازیکن به من نشان دهيد که 
تمام توانایی های ميلنر را به خوبی او داشته 

باشد."

هلندي ساوتهمپتون،  رونالد کومان سرمربي 
 4 اینکه  وجود  با  را  تيم  این  شده  موفق 
از  تابستان  در  را  سرشانسش  بازیکن 
ليگ  به  صعود  براي  رقابت  در  داد،  دست 

کند. حفظ  قهرمانان 
روز  دو  کومان،  هدایت  با  ساوتهمپتون 
استمفورد  در  را  چلسی  شد  موفق  پيش 
قرار  برای  اميدهایش  و  کرده  متوقف  بریج 
را همچنان  باالی جدول  تيم   4 بين  گرفتن 
زنده نگاه دارد. او که سابقه پوشيدن پيراهن 
بارسلونا را در کارنامه دارد و همراه این تيم 
4 بار قهرمان الليگا و یک بار قهرمان اروپا 
هدایت  برای  خود  آرزوی  از  همواره  شده، 

است.  گفته  بارسلونا سخن 

با رادیو کوپه در همين  کومان در مصاحبه 
من  حضور  سابقه  از  همه  گفت:"  رابطه 
این  که  دانند  می  و  مطلعند  بارسلونا  در 
این  دارد.  معنایی  چه  من  برای  باشگاه 
روزی  دارم  دوست  که  است  حقيقت  یک 
سرمربی بارسلونا شوم اما شاید اکنون زمان 
مناسبی برای صحبت در این مورد نباشد." 
پيشنهاد  شایعه  مورد  در  کومان  از  وقتی 
برای  او  به  منچسترسيتی  باشگاه 
پيگرینی سوال شد، گفت:" من  جایگزینی 
رابطه  تيم  این  ورزشی  مدیر  بگریستين،  با 
از  بارسلونا  در  دوستيم.  باهم  و  دارم  خوبی 
شماره  او  داریم.  خوبی  خاطرات  یکدیگر 

تلفن من را دارد."

با  اتحاد  بازی رفت و در ورزشگاه  بارسا در 
برای  و  شده  پيروز  سيتی  بر   1-2 نتيجه 
صعود، کار راحت تری دارد. کاتاالن ها این 
استفاده  با  و  برند  می  سر  به  اوج  در  روزها 
نيز  الليگا  صدر  به  مادرید،  رئال  غفلت  از 

اند.  صعود کرده 
در نشست  بارسلونا  انریکه سرمربی  لوئيس 
کالسيکوی  ال  مورد  در  خود  امروز  خبری 
نظر  از  کالسيکو؟  ال  یکشنبه گفت:"  روز 
دارد  رو  پيش  بازی  یک  فقط  بارسا  من، 
منچسترسيتی  مقابل  فردا  بازی  هم  آن  و 
اصال  دیگر  رقبای  و  دیگر  بازی  به  است. 
روی  همه  که  است  منطقی  کنم.  نمی  فکر 
هنوز  که  چرا  باشيم؛  متمرکز  فردا  بازی 

نشده است."  قطعی  سرنوشت صعودمان 
مقابل  بازی  در  بارسا  برزیلی  ستاره  نيمار 
تعویض  هنگام  به  بار  چندمين  برای  ایبار، 
شدن نارضایتی خود را نشان داد. انریکه در 
هيچ  گفت:"  مورد  این  در  سوالی  به  پاسخ 
بازیکن  یک  برای  ندارم.  نيمار  با  مشکلی 
درصد   100 فصل،  تمام  در  که  ندارد  امکان 
خوب  روزهای  فوتباليستی  هر  باشد.  آماده 
اما  و بدی را در طول فصل تجربه می کند 
در مجموع، از عملکرد او و دیگر مهاجمانم 

کامال راضی و خوشحال هستم. 
امکان ندارد یک مهاجم بتواند در همه بازی 
کند.من  دبل  یا  کرده  تریک  هت  هایش 
فکر  که  دارم  هایی  ایده  و  تيم هستم  مربی 
تعویضی  وقتی  است.  تيم  نفع  به  کنم  می 
است.  تيم  صالح  به  حتما  دهم،  می  انجام 

تغيير  فصل  ادامه  در  را  خودم  کاری  شيوه 
دهم." نمی 

انریکه در مورد درخشش احتمالی سوارز در 
بازی فردا گفت:" نمی دانم سوارز در بازی 
بدرخشد  رفت  بازی  مثل  تواند  می  هم  فردا 
اتفاقی  چنين  که  باشم  اميدوار  باید  نه.  یا 
های  موقعيت  بتوانيم  اميدوارم  افتد.  می 
حضور  در  و  خانه  در  کنيم.  خلق  زیادی 
هوادارانمان بازی خواهيم کرد که می تواند 

کمک بزرگی برای ما باشد."
در  بارسلونا  بازی  شيوه  مورد  در  انریکه 
هميشه  مثل  گفت:"  چنين  سيتی  مقابل 
البته  است.  ميدان  و  توپ  کنترل  ما  هدف 
ما  برتری  ضامن  توپ،  داشتن  اختيار  در 
به  کليدی  نقاط  از  یکی  ولی  بود  نخواهد 
داشته  اختيار  در  را  آید.توپ  می  حساب 
باشيم، یعنی کنترل بازی در دستان ماست. 
بازی  یک  ما  و  نشده  قطعی  کار صعودمان 
ایم.ما  داده  قرار  کار  دستور  در  را  هجومی 
می خواهيم یک بار دیگر سيتی را شکست 
در  اندازه  چه  تا  دید  خواهيم  فردا  و  دهيم 
رسيدن به اهدافمان موفق عمل کرده ایم." 
بارسا در مورد غيبت بوسکتس در  سرمربی 
را  بوسکتس  قطعا  فردا  گفت:"  فردا  بازی 
ماسکرانو  او  جای  به  و  نداریم  اختيار  در 
هم  شبيه  دو  این  بازی  کرد.  خواهد  بازی 
نيست و هر کدام ویژگی های خاص خود را 
می  و  دارم  کامل  ایمان  ماسکرانو  به  دارند. 
بوسکتس  به خوبی جای  تواند  می  که  دانم 

را در ميانه زمين پر کند."

 2012 سال  از  پس  بار  اولين  برای  این 
نوکمپ  ورزشگاه  در  گواردیوال  که  است 
به  بارسا،  سابق  سرمربی  یابد.  می  حضور 
بازیکنان  به  که  استراحتی  روز  دو  واسطه 
و  کرده  سفر  اسپانيا  به  است،  داده  بایرن 
نظاره  مادرید،  کالدرون  ویسنته  در  امشب 
و  بود  خواهد  اتلتيکو-لورکوزن  دیدار  گر 

و  بارسلونا  تا  کرده  سفر  بارسلون  به  سپس 
بنشيند.  تماشا  به  را  منچسترسيتی 

در  نشده  حاضر  او  اخبار،  آخرین  طبق 
جایگاه ویژه نوکمپ حاضر شود.هر کدام از 
بایرن  بعدی  حریفان  توانند  می  تيم   4 این 

باشند. ليگ قهرمانان  در یک چهارم 

که  کالسيکو  ال  بليط  یورویي   111 قيمت 
رئال  هواداران  براي  بارسلونا  باشگاه  سوي  از 
شدید  عصبانيت  شده،  گرفته  نظر  در  مادرید 

آنها را به دنبال داشته است.
ورزشگاه  قسمت  بدترین  برای  یورو   111
دید  که  آسمان  به  نزدیک  جایگاهی  نوکمپ، 
اعظم  ندارد.بخش  بازی  زمين  به  نيز  خوبی 
از 500 هواداری که یکشنبه آینده به نوکمپ 
با  باشند،  خود  تيم  مشوق  تا  رفت  خواهند 
را  خود  اعتراض  بليط،  قيمت  از  مطلع شدن 

به خبرنگاران نشان دادند. 

نفهميدیم  باالخره  گفتند:"  می  کنایه  به  آنها 
قيمت واقعی خرید نيمار چقدر بوده اما گویا 
های  شدن  دادگاهی  تاوان  که  هستيم  ما  این 

مدیران بارسا را می دهيم." 
بازی  برای مشاهده  این هواداران  سال گذشته 
کرده  پرداخت  یورو   89 نوکمپ،  در  تيمشان 
است  جالب  امسال.  از  کمتر  یورو  بودند.22 
بدانيد که باشگاه رئال مادرید، در بازی رفت 
که در برنائبو برگزار شد، برای هواداران بارسا 
نظر گرفته  در  یورو  قيمت 70  با  بليط های 

بود.

















Wednesdayشماره 800سال چهارم27 حوت، 1393چهارشنبه 18 March 2015 Year 04 Vol 800 web: www.etilaatroz.com   

برای  جمهوری  ریاست  روز:  اطالعات 
داعش  گروه  حضور  تأیید  با  بار  نخستین 
در  گروه  این  فعالیت  کرد،  اعالم  کشور  در 
این  از  پیش  است.  کننده  نگران  افغانستان 
سازمان ملل و روسیه نیز از حضور داعش در 
کشور ابراز نگرانی کرده بودند و گفته اند که 
جلوگیری  برای  متحد،  ملل  امنیت  شورای 

فعالیت این گروه در افغانستان اقدام کنند.
گروه  فعالیت  افزایش  از  پس  اظهارات  این 
فرمانده  دو  و کشته شدن  در کشور  داعش 
این گروه در والیت هلمند، مطرح می شود. 
افراد  حاضر  حال  در  گزارش ها،  اساس  بر 
گروه داعش در شماری از والیت های کشور 
فراه  قندوز، سرپل،  هلمند،  غزنی،  جمله،  از 

و زابل رسمًا فعالیت شان را آغاز کرده اند.
مقام های حکومتی پیش از این حضور داعش 
در کشور را به طور رسمی تأیید یا رد نکرده 
ریاست  سخنگوی  عابدی  اجمل  اما  بودند، 
ابراز  گروه  این  حضور  از  دیروز  جمهوری 
داعش  سرکوب  برای  گفت؛  و  کرد  نگرانی 
برنامه ای روی دست است. او افزود، نوعیت 
تروریسم  و  کرده  تغییر  افغانستان  در  جنگ 

حاال تبدیل به یک سیستم شده است.
ویژه  نماینده  هیسم،  نیکوالس  همچنان 

پیش  روز  دو  افغانستان  در  ملل  سازمان 
داعش  ظهور  ما،  ارزیابی  اساس  بر  گفت، 
در افغانستان نگران کننده است، اما اهمیت 
داعش در این کشور مربوط به توانایی های 
این گروه  به ظرفیت  بلکه  نیست،  ذاتی آن 
شورشی  انفرادی  گروه های  گرد آوری  برای 
را  بیشتری  نگرانی  که  است؛  چتر  یک  زیر 

ایجاد می کند.
والدیمیر سفرونکوف، معاون نماینده روسیه 
در ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل گفت؛ کشورش از فعالیت های 
در  داعش  مسلح  افراد  افزایش  به  رو 
اساس  بر  افزود،  او  است.  نگران  افغانستان 

را  تحرکات  سلسله  یک  داعش  گزارش ها، 
در بخش های شمالی افغانستان در سرحد با 
کشورهای دوست و متحد روسیه آغاز کرده 

است.
دولت اسالمی یا داعش در عراق و سوریه 
در  عام  قتل  در  گروه،  این  و  کرد  ظهور 
داعش  است.  شده  خوانده  کم سابقه  جهان 
فتح افغانستان و ایران را در سال های آینده 
از برنامه های اساسی خود خوانده است. در 
در  رهبران جهادی  از  همین حال، شماری 
با دولت  آنان در همکاری  اند؛  کشور گفته 
ایستادگی  گروه،  این  مقابل  در  مردم  و 

می کنند.

تحصیالت  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  عالی 
اعالم  را   1393 سال  کانکور  امتحان  نتایج 
کردند. عثمان بابری سرپرست این وزارت گفت؛ 
و  شدند   1393 سال  امتحان  شامل   2191۴5
عالی  تحصیالت  به  نفر   5۴۷3۷ میان،  این  از 
راه  عالی  نمیه  تحصیالعات  به  تن   3۶۷5۰ و 

یافته اند.
]با  دیگر  شرایط  واجد  تن   2۷۴22 که  افزود  او 
معرفی  خصوصی  عالی  تحصیالت  به  تخفیف[ 
وزارت  آمار  این  اساس  بر  حال،  این  با  شده اند. 
تحصیالت عالی، 1۰۰23۶ دانش آموز در امتحان 
گفت،  بابری  مانده اند.  ناکام  امسال  کانکور 
۷985 دانش آموز دیگر به دلیل تخلف در جریان 

امتحان کانکور از این روند حذف شده اند.
 5۴ حدود  امسال  کانکور  امتحان  در  افزود،  او 
عالی،  تحصیالت  به  دهندگان  امتحان  فیصد 
عالی  تحصیالت  موسسات  و  عالی  نیمه 
بابری،  گفته ی  به  شده اند.  معرفی  خصوصی، 
امتحان  کنندگان  اشتراک  مجموع  از  فیصد   3۰
ماندن  ناکام  بوده اند.  دختران  امسال،  کانکور 
کانکور،  امتحان  در  آموز  دانش  هزار  صد  بیش 
به  اجتماعی  رسانه های  در  را  انتقادهای  دیروز 

دنبال داشت.
ماندن  ناکام  مورد  در  انتقادها  آینده  روزهای  در 
یافت.  خواهد  افزایش  آموزان،  دانش  شمار  این 
ملی  شورای  اعضای  گذشته  سال های  در  زیرا؛ 
وزارت  مشکل،  این  حل  برای  بودند،  گفته 
تحصیالت باید ظرفیت هایش را افزایش دهد. در 
امتحان سال گذشته حدود 118 هزار دانش آموز 

ناکام مانده بودند. 
با کسب  محمدقاسم  امسال،  کانکور  امتحان  در 
35۴.3۴ نمره اول عمومی شده است. سرپرست 
معیار  گفت؛  دیروز  عالی  تحصیالت  وزارت 
کامیابی در امتحان کانکور امسال 1۷۷.1۷ بوده 
ادامه اضافه کرد، برای رسیدگی به  است. او در 
در  مرکز  چندین  امسال،  دانشجویان  عرایض 
شده  ایجا  والیت ها  و  کابل  دولتی  دانشگاه های 

است. 
هیأت  گفت،  عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست 
 15 تا  مرکزها  این  در  کانکور  امتحانات  ریاست 
از  بعد  و  است  خدمت  آماده   139۴ سال  حمل 
پذیرفته  شکایتی  هیچ گونه  موعد،  تکمیل 
فیصله  اساس  بر  که  است  گفتنی  نمی شود. 
برای  رشته ها  تبدیلی  عالی،  تحصیالت  وزارت 

دانش آموزان دختر و پسر ممنوع شده است.

ریاست جمهوری: 
از حضور داعش در کشور نگرانیم

54 درصد داوطلبان کانکور 
جذب شده اند
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Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام


