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آیا خالفت به کابل آمده است؟

معترضان به رییس جمهور:    سکوتت را بشکن!

ایستگاه  به  کیهان  اسماعیل  فبروری،  24ام  بعدازظهر   5 ساعت  از  بعد  اندکی 

در  به عنوان روزانه کار  را که  امینی،  تا پدرش،  در کابل رسید  اتوبوس  مرکزی 

کارگاه های ساختمانی در ایران کار می کند، با خود ببرد. از آخرین باری که این 

به یک سال  نزدیک  بود،  بوده  دیده  را  پدرش  دانشگاه  بیست ساله ی  دانشجوی 

گذشته بود و با حرکت آفتاب عصر به سوی کوه های غربی ای که دور پایتخت را 

احاطه کرده اند، کیهان به دقت اتوبوس ها را کشیک می داد. 

امینی اوایل آن روز اتوبوس را در شهر غربی هرات بار زده بود و حدود نیمه های 

به  می کرد،  سفر  آن  در  او  که  اتوبوسی  دو  از  متشکل  کاروان  که  زمانی  روز، 

به  آن جا  از  بود.  زده  به پسرش زنگ  بود،  پیشین طالبان، رسیده  قندهار، سنگر 

و  غزنی  زابل،  قندهار،  والیت های  سنگالخ های  از  کابل–قندهار  شاهراه  بعد، 

وردگ می گذرد. اما امینی، عضوی از گروه قومی اقلیت هزاره، اصل از غزنی 

است و این مناطق را به خوبی می شناخت. در گذشته، زمانی که طالبان اکثریت 

مناطق افغانستان را کنترول می کردند، هزاره ها، اقلیتی که اکثرًا شیعه اند و در طول 

تاریخ مظلوم بوده اند...
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زنان پولیس؛ 
پیشگامان تغییر و امنیت جامعه 

8 عادت روزانه ی افراد سالم

باتالق افغانستان چه زمانی پایان می یابد؟
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 31 ربوده شدن  از  هفته  پنج  کنون،  تا  گذشته  سال  حوت  چهارم  روز  عصر  از 
موقعیت  و  زندگی  وضعیت  از  سرنخی  هیچ  هنوز  اما  می گذرد؛  زابل  در  مسافر 
بودوباش آن ها در دست نیست و مقام های حکومت وحدمت ملی، فقط با »سکوت 

استراتژیک« خویش، به همه ی پرسش ها در این مورد پاسخ داده اند.
و  چچنی  خارجی  افراد  به  گاهی  داعش،  به  گاهی  اختطاف،  این  که  هرچند   
ازبکستانی و گاهی به طالبان نسبت داده شده؛ اما برخی از مقام های زابل، در همان 
روز های اول گفتند که این مسافران توسط افراد منصور داداهلل، برادر »مال داداهلل« 
فرمانده مقتول طالبان در هلمند ربوده شده و در قبال آن، خواهان استرداد یک 

موتر اسلحه ای شده که در والیت زابل توسط...

سکوت استراتژیک یا مرگ بار!
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مسافر   31 خانواده های  روز:  اطالعات 
شهروندان  و  مدنی  فعال  صدها  ربوده شده، 
اعتراضی،  راه پیمایی  راه اندازی  با  دیروز 
خواهان اقدام جدی حکومت برای رهایی آنان 
شدند. معترضان در مقابل شورای ملی کشور با 
انتقاد شدید از رییس جمهور و نمایندگان مردم 
غزنی در مجلس گفتند، رییس جمهور سکوت 

استراتژیک خود را در این زمینه بشکند.
نقاب پوش  مسلح  مردان  پیش  روز   37 حدود 
کابل-قندهار  شاهراه  از  را  هزاره  مسافر   31
ربودند و هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست. 
نظامی  عملیات  و  قومی  بزرگان  تالش های 
پایان  نیز بی نتیجه  برای رهایی این مسافران 
مقام های حکومتی گفته اند،  اکنون  اما  یافتند. 
در  تالش ها  و  نیستند  بی توجه  آنان  مورد  در 

این زمینه جریان دارند.
در  سکوتش  بود،  گفته  پیش تر  غنی  اشرف 

است.  استراتژیک  ربوده شده،  مسافران  مورد 
گفتند،  کابل  در  دیروز  معترضان  این حال،  با 
زمینه  این  در  حکومت  بی توجهی  و  سکوت 
شعارهای  حمل  با  آنان  نیست.  توجیه  قابل 
حکومت  چه  شد،  مسافر   31 جمهور  »رییس 
چه می کند و نمایندگان غزنی، نماد بیکارگی«، 

از پیامدهای گروگان گیری هشدار دادند.
رهایی  برای  حکومت  اگر  آنان،  باور  به 
فرهنگ  کند،  بی توجهی  مسافران  این 
گروگان گیری در کشور افزایش می یابد. آصف 
رییس  گفت،  مدنی  فعاالن  از  یکی  سحر، 
جمهور هنوز برای رهایی مسافران ربوده شده 
کار  درخوری انجام نداده و این مسئله مایه ی 

نگرانی شهروندان و فعاالن مدنی شده  است.
اعتراض ها برای رهایی این مسافران از یک ماه 
بدین سو در کابل و شماری از والیت ها جریان 
دارند. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت ربودن 

این مسافران را بر عهده نگرفته و حکومت نیز 
در این زمینه معلومات نداده است. خانواده های 
از حکومت  دیروز  راه پیمایی  در  مسافران  این 
خواستند، اگر مسافران را رها نمی تواند، حداقل 

در مورد سرنوشت آنان معلومات بدهد.
قمر، همسر یکی از گروگانان گفت، شوهرش 
یگانه نان آور خانه بود و کودکانش از یک ماه 
بدین سو گرسنه هستند. او افزود، از سرنوشت 
از  کسی  و  ندارد  معلوماتی  هیچ  شوهرش 
خانم  نمی گیرد.  خبر  آنان  زندگی  وضعیت 
منتظر  و شب  روز  فرزندانش  و  او  قمر گفت، 
از  پیش  خانواده ی شان هستند.  اسیر  برگشتن 
این اعضای خانواده ی 31 مسافر برای رهایی 
عزیزان شان مراسم قرآن خوانی در کابل برگزار 
از  زمینه  این  در  را  امیدشان  گفتند،  و  کردند 

حکومت از دست داده اند.
تحفه ی نمادین به رییس جمهور

ذره بین  یک  دیروز  راه یپمایی  در  معترضان 
هواپیما  بال  یک  و  غنی  جمهور  رییس  به  را 
عنوان  به  مجلس  در  غزنی  نمایندگان  به  را 
تحفه ی نمادین تقدیم کردند. آنان به گونه ی 
تمثیلی توجیه کردند، رییس جمهور با استفاده 
کند  جست وجو  را  گروگانان  ذره بین  این  از 
برای  و  نکنند  سفر  زمینی  نمایندگان،  و 
به  هواپیما  این  از  استفاده  با  جان شان  حفظ 

مناطق شان بروند.
از  بی خبری  به  را  غزنی  نمایندگان  معترضان 
کردند  متهم  والیت  این  شاهراه های  ناامنی 
بی اطالع  موکالن شان  وضعیت  از  گفتند،  و 
اند. غزنی از والیت های ناامن است که اخیراً 
والیت  این  شاهراه  مسیراه  در  گروگان گیری 
والیت  این  باشندگان  است.  یافته  افزایش 
می گویند که حکومت در زمینه ی تأمین امنیت 

شاهراه های این والیت بی توجه است.

حمایت  از  قندوز  والی  صافی،  محمدعمر  روز:  اطالعات 
مسلح  افراد  از  ارگ نشینان  و  جهادی  رهبران  از  شماری 
غیرمسئول در این والیت خبر داد و گفت، اگر این روند ادامه 
یابد، از سمتش کنار می رود. او دیروز در یک نشست در قندوز 
افراد مسلح غیرمسئول را تهدیدی جدی برای حکومت محلی 

خواند و افزود، آنان با طالبان همکاری دارند.
ناامنی  ها،  تمام  در  غیرمسئول  مسلح  افراد  گفت،  صافی 
نام  او  اما  اند.  دخیل  والیت  این  در  اختطاف  ها  و  بی ثباتی ها 
مقام های حکومت مرکزی را که از این افراد حمایت می کنند، 
افشا  نکرد. او افزود، برای حل این مشکل به حکومت مرکزی 
پیش نهادهایی را مطرح کرده و اگر تا 31 حمل به آن رسیدگی 

نشود، با این حکومت شرمنده و بی آبرو دیگر کار نمی کند.
گفته  که  است  ناامن  والیت های  از  کشور  شمال  در  قندوز 
این  در  نیز  داعش  به  وابسته  افراد  طالبان،  بر  می شود عالوه 

وضعیت  بهبود  برای  قندوز  والی  اکنون  دارند.  فعالیت  والیت 
ُپست   100 تبدیلی  خواستار  والیت،  این  مشکالت  و  امنیتی 
پولیس و بیش از 100 ُپست ُملکی و هم چنان خلع سالح شدن 

افراد مسلح غیر مسئول شده  است. 
از  تعدادی  از  مرکزی  حکومت  مقام های  گفت،  دیروز  او 
ولسواالن و فرماندهان پولیس قندوز حمایت می کنند که این 
مسئله باعث شده تا ما در پیش برد امور کاری خود ناکام شویم. 
غیرمسئول  مسلح  افراد  ولسوالی  ها  از  برخی  در  افزود،  صافی 
این  به عوض جلوگیری  اما ولسواالن  باج می  گیرند؛  از مردم 

خودسری ها، از آنان عذرخواهی می کنند.
در  همواره  غیرمسئول  مسلح  افراد  فعالیت  علیه  انتقادها 
که  شده  گزارش  موارد  از  بسیاری  در  داشته اند.  وجود  کشور 
مردم  اذیت  و  آزار  و  قتل  دزدی،  به  غیرمسئول  مسلح  افراد 
پرداخته اند. پیش تر وزارت داخله اعالم کرد، برنامه ی ویژه ای 

کشور  سراسر  در  غیرمسئول  مسلح  افراد  خلع سالح  برای  را 
راه اندازی کرده است.

در  ملی  امنیت  و  پولیس  می گوید،  قندوز  والی  اکنون  اما 
مسلح  افراد  به  را  کالشینکوف  میل   450 حدود  والیت  این 
خروار«  »خروار  او،  گفته ی  به  است.  کرده   توزیع  غیرمسئول 
مهمات جنگی به تفنگ داران غیرمسئول در قندوز توزیع شده 
و این افراد در همکاری با طالبان، فرزندان مردم را اختطاف 

می کنند و کادرها  را به بهانه  های مختلف می کشند.
غیرمسئول،  مسلح  افراد  سالح  خلع  بدون  داد،  هشدار  او 
پولیس  فرماندهی  بود.  نخواهیم  موفق  طالبان  با  مبارزه  در 
به  جنگی  سالح  های  توزیع  قندوز،  ملی  امنیت  ریاست  و 
سخنگوی  حسینی،  سیدسرور  کردند.  رد  را  غیرمسئول  افراد 
غیرمسئول  مسلح  افراد  گفت،  والیت  این  پولیس  فرماندهی 

خودشان سالح دارند و ما به آنان سالح  توزیع نکرده ایم.

اطالعات روز: وزارت دفاع ملی اعالم کرد، در 
عملیات نصرت در والیت غزنی 68 هراس افگن 
در  شده اند.  زخمی  آنان  دیگر  تن   31 و  کشته 
وزارت  این  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی 
این  در  است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به 
عملیات 2 افسر اردوی ملی کشته و 18 تن دیگر 

آنان زخمی شده اند.

تاریخ 3 حمل  به  نام نصرت  زیر  ارتش  عملیات 
سال روان به منظور پاک ساری شورشیان طالب در 
مربوطات  ولسوالی های اندر، ده یک و واغظ والیت 
غزنی راه اندازی شد. این عملیات تا هنوز ادامه دارد 
و بر اساس معلومات وزارت دفاع، نیروهای امنیتی 
در این عملیات ضربات سنگینی را بر دشمن وارد 
کرده اند. بر اساس خبرنامه ی این وزارت، در این 

شده اند.  خنثا  و  ماین کشف  حلقه  عملیات 180 
مقدار هنگفت سالح و مهمات جنگی طالبان نیز 
در این عملیات به دست نیروهای امنیتی آمده اند. 
نیروهای  است،  آمده  دفاع  وزارت  خبرنامه ی  در 
امینتی در این عملیات یک عراده موتر و 12 عراده 

موتورسایکل شورشیان را نیز تخریب کرده اند.
تلفات  عملیات  این  در  خبرنامه،  این  اساس  بر 

ملکی ای گزارش نشده و خبر 70 نفر تلفات ملکی 
درست نیست. غزنی در مرکز در شرق کشور از 
در  طالب  شورشیان  که  است  ناامن  والیت های 
مرکز و برخی از ولسوالی های این والیت فعالیت 
دارند. گفته می شود طالبان در برخی از شاهراه های 
ولسوالی های این والیت به طور آزاد گشت و گذار 

می کنند.

اطالعات روز: مسئوالن محلی والیت بلخ 
مسلح  مردان  کردند،  اعالم  کشور  شمال  در 
از ولسوالی شولگره ی  را  ناشناس پنج مسافر 
عابد،  سراج الدین  ربوده اند.  والیت  این 
ولسوال شولگره دیروز گفت، ربایندگان عصر 
را  مسافران  این  روان   هفته ی  یک شبنه  روز 
ربودند و هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست.
سخنگوی  فرهاد،  منیر احمد  حال،  همین  در 
افراد  تمام  گفت،  بلخ  والیت  سرپرست 
دره  ولسوالی  اصلی  باشندگان  ربوده شده 

این  ربایندگان  اند.  سمنگان  والیت  صوف 
از  که  هنگامی  یک شنبه  روز  عصر  را  افراد 
مزار  شهر  سوی  به  بلخ  شولگره ی  ولسوالی 
شریف در حرکت بودند، از مربوطات قریه ی 

باغ پهلوان این ولسوالی ربوده اند.
این  ربودن  مسئولیت  گروهی  یا  فرد  هنوز 
بلخ  پولیس  اما  نگرفته؛  عهده  بر  را  افراد 
کرده  آغاز  آنان  رهایی  برای  را  تالش هایش 
افراد  گروگان گیری  اخیر  دو ماه  در  است. 
افزایش  کشور  در  ربایندگان  توسط  ملکی 

ربوده شدن  رویداد  پنجمین  این  است.  یافته 
مسافران در کشور است. حدود 36 روز پیش 
از شاهراه  را  31 مسافر  ناشناس  افراد مسلح 

ربودند. کابل- قندهار 
پس از این رویداد، ده مسافر دیگر در والیت 
و  شدند  ربوده  مسلح  افراد  سوی  از  غزنی 
این  دنبال  به  شدند.  رها  آنان  تن   9 سپس 
هرات- فراه  شاهراه  در  دیگر  تن   6 رویداد، 
تن   20 طالبان  گذشته  هفته ی  شدند.  ربوده 
دایکندی  والیت  شاهراه  از  را  مسافران  از 

بزرگان  تالش های  نتیجه ی  در  اما  ربودند؛ 
قومی، نجات یافتند.

ربوده شده  مسافر   31 سرنوشت  از  هنوز  ولی 
تالش ها  همه ی  و  نیست  دست  در  اطالعی 
ده ها  نداده اند.  نتیجه  آنان،  رهایی  برای 
مقابل  در  تظاهراتی  راه اندازی  با  دیروز  تن 
مسافران  این  رهایی  خواستار  ملی،  شورای 
از سکوت سران حکومت و  معترضان  شدند. 
نمایندگان غزنی در مجلس برای رهایی این 

مسافران، انتقاد کردند.

نهادهای  شبکه ی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
انتخابات  روند  تحکیم  برای  افغانستان  مدنی 
)اکسین( گزینش اعضای کمیسیون اصالحات 
کردند،  اعالم  و  خوانده  سیاسی  را  انتخاباتی 
موجود  تیم  دو  از  کمیسیون  این  اعضای  اکثر 
در حکومت انتخاب شده اند. به باور آنان، حضور 
کمیسیون  این  در  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 

نادیده گرفته شده است.
جانداد اسپین غر، رییس نهاد یاد شده دیروز در 
یک نشست خبری در کابل گفت، با توجه به 
اصالحات  کمیسیون  اعضای  اکثریت  انتخاب 
تا  نگرانیم  حکومتی،  تیم  دو  از  انتخاباتی 
اصالحات در نظام انتخاباتی رنگ و بوی سیاسی 
سیاسی  راسخ  اراده ی  هنوز  افزود،  او  بگیرد. 

برای آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی شکل 
نگرفته است.

ماه ها  از  پس  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
رییس  فرمان  بنیاد  بر  پیش  هفته ی  تأخیر، 
جمهور غنی ایجاد شد و ریاست آن را شکریه 
بارکزی، عضو مجلس نمایندگان بر عهده دارد. 
ایوب زاده، عضو شبکه ی  نعیم  در همین حال، 
اکسین گفت، در فرمان رییس جمهور در مورد 
آن، مشکالت  اعضای  و  این کمیسیون  ایجاد 

جدی وجود دارند.
او خواستار تجدید نظر در این فرمان شد و گفت، 
بدون آن برگزاری انتخابات پارلمانی با مشکل 
مواجه می شود. ایوب زاده، تأکید کرد، در انتخاب 
به  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  اعضای 

معیارهای تخصص و تجربه در بخش انتخابات 
آن طوري که توقع مي رفت ، توجه نشده است. 
به باور او، این مسئله اعتبار کمیسیون اصالحات 

انتخاباتی را کاهش می دهد.
اکنون این کمیسیون 15 عضو دارد. اشرف غنی 
و عبداهلل عبداهلل پیش از تشکیل حکومت وحدت 
ملی، برای جلوگیری از جنجال های انتخاباتی در 
آینده، روی تشکیل این کمیسیون توافق کردند. 
این کمیسیون، اصالحات  ایجاد  هدف اساسی 
دو  به  مردم  اعتماد  احیای  انتخاباتی،  نظام  در 
کمیسیون انتخابات و جلوگیری از تخطی های 

 انتخاباتی خوانده شده است.
در  اکسین  نهاد  مسئوالن  حال،  همین  در 
بیش تر  حضور  خواستار  پیش نهادهای شان 

نمایندگان نهادهای ناظر بر انتخابات و جامعه ی 
در  هم چنان  شده اند.  کمیسیون  این  در  مدنی 
کاری  شیوه ی  است،  آمده  نهاد  این  پیش نهاد 
تنظیم  طوری  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
نزدیک  همکاری  در  کمیسیون  این  تا  شود 
نهادهای  به ویژه  مدنی،  جامعه ی  نهادهای  با 

مرتبط با انتخابات، کار کند.
است،  کرده  پیش نهاد  اکسین  شبکه ی 
کمیسیون متذکره به منظور جلب اعتماد مردم 
علنی بودن  برای  را  قوی  طرزالعمل های  باید 
نشست هایش وضع و عملی کند. فراهم سازی 
در  مدنی  جامعه ی  ناظران  حضور  برای  زمینه 
نشست کمیسیون اصالحات انتخاباتی، خواست  

دیگر نهاد اکسین است.

2
معترضان به رییس جمهور:

سکوتت را بشکن!

والی قندوز: ارگ نشینان از افراد مسلح غیرمسئول حمایت می کنند

68 طالب در عملیات نصرت در غزنی کشته شده اند 

پنج مسافر دیگر در والیت بلخ ربوده شدند

گزینش اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی، سیاسی است

استراتژی سکوت 
در برابر اعتراض های 

مدنی
هادی صادقی

ارزش ها و مفاهیمی چون حقوق  مانند دیگر  اعتراض مدنی 
پدیده ها ی  از  و...  زن  حقوق  بیان،  آزادی  دموکراسی،  بشر، 
دیگر  از  بیش  پدیده  این  اما  است؛  افغانستان  در  جدید 
لطف  به  است.  داشته  کاربرد  آمده اند،  تازه  که  پدیده هایی 
آزادی بیان و آزادی فعالیت های مدنی، مردم می توانند برای 
مطالبات و خواست های شان از دولت، به اعتراض های مدنی 
اعتراض های  از  جدیدی  شیوه های  روز  هر  شوند.  متوسل 
از  مردم  و  می شوند  گرفته  کار  به  افغانستان  در  مدنی 
نامطلوب  به وضعیت های  اعتراض  برای  اعتراض های مدنی 
این  اما  می کنند.  استفاده  خواست های شان  به  دست یابی  و 

اعتراض ها کمتر پژواکی در حکومت داشته اند. 
خواسته های  تا  گرفته  مطالبات شان  کوچک ترین  از  مردم 
بیان کرده اند.  از طریق اعتراض های مدنی  بلندشان را همه 
هماهنگی و هم گرایی خوبی در چتر فعالیت های مدنی میان 
تمام  از  افغانستان  مردم  است.  شده  ایجاد  افغانستان  مردم 
اقوام و مناطق در ارتباط با مسایل و فجایعی که در کشور رخ 
داده، در چتر فعالیت های مدنی یک صدا شده و از این طریق 

هم دردی و همکاری شان را اعالم کرده اند. 
نخست  دارند:  وجود  اساسی  مشکل  دو  زمینه  این  در  اما 
این که مردم به اندازه ی کافی تساهل و بردباری ندارند و گاه 
و حرکت های  تظاهرات  و  گرفته  قرار  احساسات  تأثیر  تحت 
مدنی را به خشونت می کشانند. دوم این که گوش دولت برای 
شنیدن صدای اعتراض، کر است. معترضان در هر اعتراضی 
همین که از سرک ها دوباره به خانه ها و دفاتر رفتند، دیگر از 
سوی دولت فراموش شده و وضعیت به همان روال گذشته 

بر می گردد. 
او  به  که  هرکس  است.  فرد  هر  شهروندی  حق  اعتراض 
شیوه های  به  توسل  با  می تواند  شده ،  حقش  تلف  یا  تعرض 
مدنی و دموکراتیک، صدای اعتراض خود را به گوش مردم و 
مسئوالن برساند. به همان اندازه که اعتراض حق شهروندی 
هر فرد است، توجه به صدای اعتراض، مکلفیت مدنی دولت 
و  اعتراضی  صداهای  تمام  به  که  است  مکلف  دولت  است. 
باشند، توجه کند  از هرجای کشور که  جنبش های اعتراضی 
اقدام های  آن ها،  مشروع  خواست های  به  رسیدگی  برای  و 
الزم را انجام دهد. در غیر آن صورت، بی تفاوتی و استراتژی 
معنای  به  انتقادی،  و  اعتراضی  صداهای  برابر  در  سکوت 
رای  و  دموکراسی  به  دهن کجی  بیان،  آزادی  نرم  سرکوب 
به مسئولیت  به حقوق مردم و بی اعتنایی  مردم، بی احترامی 
دولت در قبال شهروندان می باشد. نباید هیچ کس و جریانی 
قانونی  چارچوب های  در  انتقاد  و  مدنی  اعتراض  حق  از 
محروم گردد. حکومت باید خواست های آن ها را جدی بگیرد 

و موضوع را از نزدیک بررسی کند.
اعتراض های مدنی  افغانستان منطق  در  نظر می رسد که  به 
کارآیی ندارد و رساندن صدای اعتراض فقط با چوب و چماق، 
و  نظام  ماهیت  امر  این  می باشد.  امکان پذیر  آشوب  و  شعار 
سنجش  را  مسئوالن  و  سیاست مداران  دموکراتیک  ظرفیت 
کرده و نشان می دهد که مقام های دولتی و سیاست مداران 
ابزار  و  مصلحتی  شعار  یک  عنوان  به  دموکراسی  به  ما 
هستند.  بی باور  برابری  و  عدالت  به  و  نگریسته  مردم  اقناع 
دموکراتیک  ظرفیت  به  هرچیز،  از  بیش  مدنی  اعتراض های 
مسئوالن و دولت مردان ضرورت دارد و در نظام های بی باور 
بی توجهی،  الک  در  که  حکومت هایی  یا  مردم ساالری  به 
جز  مدنی  اعتراض های  باشند،  خزیده  تبعیض  و  قوم گرایی 
حکومت  متأسفانه  ندارند.  پی  در  دیگری  چیز  وقت ُکشی، 
افغانستان در برابر اعتراض های مدنی و انتقادهای رسانه ای، 
انتقاد های سالم و  از برابر تمام  به الک بی توجهی خزیده و 

اعتراض های مدنی، با بی تفاوتی می گذرد.
رواداری،  فرهنگ  به  مدنی،  اعتراض های  به   بی تفاوتی 
مردم  در  تازه  که  خشونت  از  اجتناب  روحیه ی  و  بخشش 
به  امر  این  می زند.  محکمی  شده، ضربه ی  ایجاد  افغانستان 
بازتولید خشونت و ذهنیت خشونت گرا در جامعه ی افغانستان 
را  افغانستان  مردم  است  دهه  سه  که  امری  می کند؛  کمک 

قربانی کرده است.
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من قباًل گفته بودم که هر کسی یا نهادی یا آدرسی در حق دیگران ظلم کند، خر است. 
شما اگر خر را دوست ندارید، می توانید یگان چهارپای دیگر را از میان سبد چهارپایان 
وطنی خودمان انتخاب کرده و ظالم را همان چهارپای مذکور فرض کنید. ظلم انواع 
مختلف دارد. ظالم هم رنگارنگ است. مثاًل در این کشور، در همین کابل، ظالمی 
وجود دارد که با موتر خویش، تاکسی یک بنده ی خدای دیگر را زیر می گیرد و در جا 
می کشدش. این ظلم است و آن قاتل هم خر. یا مثاًل کسی برای وزارت تحصیالت 
عالی انتخاب می شود که هیچ چیزی از تحصیالت نمی فهمد، این هم ظلم است؛ ظلم 
در حق مردم و نسل دانشجو و خانواده ی دانش افغانستان. یا اگر خوب دقت کنیم، نه 
دیگر این قدر هم زیاد دقت نکنید، ممکن است مبایل تان از جیب تان گم شود. خود 
همین مسئله ظلم نیست؟ از ظلم بعضی والیان که خود اجازه  ی شلیک راکت بر شهر را 
می دهند و آن طرف یازده وکیل هیچ صدایی از خود بلند نمی کنند که بگذریم، می رسیم 
به ظلم یکی از نامزدان آینده ی غزنی برای پارلمان که از همین اکنون پول مصرف 
می کند و از دانشجویان برای بدنام کردن وکیالن مظلوم و ظالم غزنی استفاده می کند! 
نامش را نمی گیرم، فقط گفته می شود انجنیری ست در سرحد دشمن بوالنی و چکه! 

اگر یافتید، جایزه دارید.
دانشجویان  حق  در  عالی  تحصیالت  وزارت  که  ظلمی ست  ظلم،  انواع  از  یکی 
دانشگاه های کابل می کند. شنیده می شود که وزارت تحصیالت عالی تصمیم گرفته 
بعد از دانشجویان سال سوم یا چهارم را در خوابگاه جا ندهد. دلیلی که این وزارت 
محترم برای این کار دارد، این است که دانشجویان سال سومی و چهارمی، درس و 
حساب خویش را رها کرده، هی در خوابگاه )لیلیه( جنگ می کنند. نمی دانم این طرح از 
کدام کله  تراوش کرده، ولی معلوم می شود که صاحب کله، به شدت کل است، عینک 
می پوشد، همیشه کت و شلوار تنش است و در هوتل انترکانتیننتال وقتی به برنامه ای 
دعوت می شود، موقع غذاخوری پیش از همه در صف گرفتن نان قرار می گیرد و بیش 
از همه هم داخل بشقابش می ریزد. این نامرِد جوالی که در سکوی تصمیم گیری وزارت 
تحصیالت عالی قرار گرفته، از بس با منطق و میتود زندگی انسانی فاصله دارد، ناتوانی 
و عجز مسئوالن اداری و امنیتی خوابگاه ها را با محروم کردن دانشجویان از خوابگاه 
جبران می کند. خوابگاه از خود مدیر دارد. مدیر خوابگاه از خود پرسونل دارد. خوابگاه 
نمی توانند  این ها  وقتی  دارد.  امنیتی«  »تولی  از خود  دانشگاه  دارد.  نگهبان  از خود 
بی نظمی چند لچک و اوباش را در داخل خوابگاه مدیریت کنند، یا توانایی شناسایی 
لچکان و اوباشان را ندارند؛ چرا باید این ناتوانی خویش را با محروم کردن دانشجویان 
سال سومی و چهارمی از خوابگاه جبران کند؟! خیلی دوست دارم منطق وزارت محترم 
تحصیالت عالی را در این زمینه بدانم. چه منطقی واقعاً برای توجیه این روی کرد بی جا 

و فارغ از منطق را سر هم کرده و به خورد دانشجویان محروم شده می دهند؟ 
از  بوده ام، کم و بیش  من که خود چهارسال تمام در خوابگاه دانشگاه مرکزی کابل 
جریان بروز برخوردها و نقش کادر مدیریتی و مسئوالن امنیتی در داغ شدن برخوردها 
دوگانه ی  برخورد  و  می کند  بروز  اصاًل  تنش  چرا  که  می فهمم  و  آگاهم  تنش ها  و 
مدیریت خوابگاه و مسئوالن امنیتی با طرفین تنش، چه نقشی در داغ شدن تنش ها 
دارد؟ تنش هایی که تا حال در خوابگاه بروز کرده، یا مذهبی بوده، یا قومی. عامل 
یا سال  نیستند که سال سوم تحصیلی شان است  دانشجویانی  همه ی  لزوماً  تنش، 
چهارم تحصیلی شان. عامل تنش، چند نفر اند؛ چند نفری که از روی طبیعت خشن 
و لچک مآبانه ی خویش مدام در پی خلق یک جنجال اند. درست همان لحظه ای که 
پولیس و مدیریت خوابگاه باید دخالت کنند، اصاًل حضور ندارند. چند تنشی که تا حاال 
در خوابگاه دانشگاه مرکزی کابل بروز کرده، خیلی راحت مهارشدنی بوده؛ اما نگاه 
جانب دارانه ای مدیریت خوابگاه و نیروهای امنیتی مسئول و برخورد مذهبی-قومی با 
طرفین قضیه کار را به جایی می کشید که هم ما می دانیم، هم وزارت تحصیالت عالی.

با  را  خود  منسوبان  قومی-مذهبی  زهرآلود  نگاه های  عالی  تحصیالت  وزارت  حاال 
این عین ظلم و خریت  نیست؟  این شرم  پنهان می کند.  محروم کردن دانشجویان 
نیست؟ چرا باید به جای محروم کردن دانشجویان والیت ها از خوابگاه، قانون و مقررات 
خوابگاه را جدی تر نمی کنند؟ چرا کادر مدیریتی را عوض نمی کنند؟ بدون شک، مدیر 
خوابگاه می تواند یکی از مهره های تأثیرگذار طراح این تصمیم باشد که برای حفظ 
قدرت و تیم سازی در هر اداره ضرور شده؟ یادتان است وقتی ده استاد را به تقاعد سوق 
دادند، فردایش حکم ویژه از طرف رییس جمهور صادر شد که این ده نفر باید دوباره 
سر کالس درس حاضر باشند و استادتر از هر زمان دیگری؟ پشت این فرمان ویژه ی 
رییس جمهور، آیا در ذهن تان می رسد که چه فشاری از درون وزارت تحصیالت عالی 
روی کرزی وارد شده؟ یا چه تهدیدی حواله  ی کرزی شده؟ درست بعد از همین مسئله 
بود که ابهت و شخصیت وزیر محترم تحصیالت عالی، به پوقانه ای تبدیل شد در برابر 

سوزن تیم مافیا گونه ای که در وزارت تحصیالت عالی وجود دارد.
خوب ما کاری به آن ده استاد و تیم مافیایی شکل گرفته در وزارت تحصیالت عالی 
نداریم؛ خدا کند کل معین های وزارت تحصیالت عالی از یک خانواده باشند و تمام 
استادان هم مرید یک معین! ولی محروم کردن دانشجویان سال سومی و چهارمی از 
خوابگاه، از ظلم هم بدتر است! حاال شما یخن مرا نگیرید که خوابگاه مثاًل چه نعمتی 
یا نگیرد؟ اگر راستش را بپرسید،  از روی دانشجویان بگیرد  است که وزارت آن را 
برای  که  بودجه ای  ورنه  رویش!  هم  خوابگاه  از  است،  خراب  کل  در  کابل  نظافت 
خوابگاه اختصاص می یابد، اگر درست مصرف و مدیریت شود، جای خوبی ست. چون 

درستکاری در کل وجود ندارد، ما با لوبیای کاکا خان علی طرفیم! 
چه شد؟ هنوز هم قبول ندارید که ظلم انواع مختلف دارد و ظالم خر است؟ منظورم 

همان چهارپای دوست داشتنی وطنی خودمان است!

خبرنگار ناراضی

ظالم خر است، نیست؟!

هادی دریابی

آیا خالفت به کابل آمده است؟

بخش نخست

فبروری،  24ام  بعدازظهر   5 ساعت  از  بعد  اندکی 

کابل  در  اتوبوس  مرکزی  ایستگاه  به  کیهان  اسماعیل 

در  روزانه کار  عنوان  به  که  را  امینی،  پدرش،  تا  رسید 

خود  با  می کند،  کار  ایران  در  ساختمانی  کارگاه های 

این دانشجوی بیست ساله ی  باری که  از آخرین  ببرد. 

دانشگاه پدرش را دیده بوده بود، نزدیک به یک سال 

کوه های  به سوی  آفتاب عصر  با حرکت  و  بود  گذشته 

کیهان  کرده اند،  احاطه  را  پایتخت  دور  که  غربی ای 

به دقت اتوبوس ها را کشیک می داد. 

هرات  غربی  شهر  در  را  اتوبوس  روز  آن  اوایل  امینی 

کاروان  که  زمانی  روز،  نیمه های  حدود  و  بود  زده  بار 

به  می کرد،  سفر  آن  در  او  که  اتوبوسی  دو  از  متشکل 

پسرش  به  بود،  رسیده  طالبان،  پیشین  سنگر  قندهار، 

زنگ زده بود. از آن جا به بعد، شاهراه کابل–قندهار از 

سنگالخ های والیت های قندهار، زابل، غزنی و وردگ 

می گذرد.

اصل  هزاره،  اقلیت  قومی  گروه  از  عضوی  امینی،  اما 

از غزنی است و این مناطق را به خوبی می شناخت. در 

گذشته، زمانی که طالبان اکثریت مناطق افغانستان را 

کنترول می کردند، هزاره ها، اقلیتی که اکثراً شیعه اند و 

در طول تاریخ مظلوم بوده اند، در کابل و در بلندی های 

قتل  حتا  و  جمعی  مجازات  انبوه،  قحطی  با  مرکزی 

متمایز  ویژگی های  با  هزاره ها،  شدند.  مواجه  عام 

آسیای مرکزی شان– مانند بینی پهن-  که به آسانی قابل 

شناسایی اند، تاریخی از آزار و اذیت را در خاطر ه  دارند. 

می نامند–  عقده  افغان ها  که  آنچه  به  که  اذیتی  و  آزار 

زده  دامن  جنگ-  دوران  جنایت های  از  ناشی  تلخی  یا 

گسترده  روایت  در  خود،  نوبت  به  که  عقده ای  است. 

سنی  ستمگران  توسط  شیعیان  اذیت  و  آزار  از  تری 

گذشته  بِد  روزهای  روزها،  آن  اما  دارد.  جای  مذهب، 

بودند.

نشست،  هندوکش  دامنه های  پشت  خورشید  که  زمانی 

هویت قومی در ذهن کیهان نبود. او صرف می خواست 

از حدود سه ساعت  پیدا شود. پس  اتوبوس  از  نشانی 

انتظار، این مرد جوان الغر اندام و ساکت راهی دفتر 

شرکت اتوبوس شد؛ جایی که شماره ی تیلفون راننده ی 

رسید،  آن جا  به  وقتی  بود.  شده  داده  او  به  اتوبوس 

ولسوالی شاه جوی  در  او گفت که  به  اتوبوس  راننده ی 

هرات  از  که  کاروانی  بر  مسلح  مردان  زابل  والیت 

هزاره   30 مسافران،  میان  از  و  کردند  ]می آمد[، حمله 

را جدا کرده و ربودند. کیهان که با بازگو کردن حکایت 

]راننده[ صورتش سفید شده بود، توضیح داد: »راننده 

گفت که با او با دیگر مسافران به کابل می آمده است و 

اجازه ی افشا کردن جزئیات بیش تر را نداشت«. 

بعدا  که  تنی  مسافری   31 ربودن  آینده،  روزهای  در 

و  داخلی  داغ  مسئله ی  به  هزاره اند،  شد  مشخص 

به  حمله  این  هدف  ماهیت  شد.  تبدیل  بین المللی 

با  افغان ها، که  اکثریت  بود.  نگران کننده  ویژه ای  طور 

خشونت بیگانه نیستند، به سرعت به داللت های قومی 

و مذهبی این رویداد چسپیدند. حتا در دوران حکومت 

مخوف طالبان و در کشوری که به روح کنوانسیون های 

جینوا توجه چندانی نکرده است، جنایات علیه هزاره ها 

در چارچوب جنگ رخ دادند.

و  هدف مندتر  شوم تر،  متفاوت؛  آدم ربایی ها  این  اما 

هشداردهنده تر بودند. با این وجود، زمانی که نخستین 

گزارش ها نشر شدند که دولت اسالمی )داعش( پشت 

میان  به  باورکردنی ای  حکایت  است،  آدم ربایی ها  این 

آدم ربایی ها  این  مسئولیت  طالبان  این که  از  پس  آمد. 

که  گفتند  گزارشگران  به  محلی  پولیس  و  نپذیرفتند  را 

این کارها، کار داعش است، وحشت به زودی گسترش 

یافت.

هم زمان با ریختن معترضان به جاده های کابل و شهر 

شمالی مزار شریف، که خواهان آزادی مسافران بودند، 

هزاره ها در رسانه های اجتماعی ابراز نگرانی کردند که 

مبادا با سرنوشت مشابه با سرنوشت یزیدی ها در عراق، 

در  جوادی  اسلم  از  نوشته ای  هم چنان  شوند.  مواجه 

قتل  مورد  در  بود  باز، که هشداری  روزنامه ی جامعه ی 

عام هایی که هدف شان هزاره ها خواهند بود، به سرعت 

در انترنت نشر شد.

اما همین که روزها و هفته ها گذشتند، شک و تردید در 

باشد،  واقعا داعش  آدم ربایی ها  این  این که پشت  مورد 

ستیزه جویان،  اسلحه،  از  که  کشوری  در  گرفت.  باال 

قاچاق چیان  و  جنگ ساالران  جنایت کاران،  ملیشه ها، 

ربایندگان می توانست هریکی  است،  لبریز  مواد مخدر 

از گروه های فوق باشد.

هم زمان با این که نیروهای امنیتی افغانستان عملیات 

نجات 31 مسافر ربوده شده را آغاز کردند – عملیاتی که 

ربوده  پیاپی دیگر  – دو مورد  بوده است  ناکام  تا کنون 

شدن مسافران هزاره نیز وجود داشته است. در 15 ماه 

جاغوری،  ولسوالی  در  موتر  دو  بر  مسلح  مردان  مارچ، 

و  کردند  حمله  است،  هزاره نشین  اکثرا  که  منطقه ای 

تمام  بعد،  ساعت  یک  ربودند.  را  هزاره  مسافر  هشت 

مسافران به استثنای یکی، آزاد شدند. دو روز بعد، نظر 

به گزارش طلوع نیوز، در یک مورد دومی، حداقل شش 

ربوده شدند.  در شاهراه هرات-فراه  مسافر دیگر هزاره 

که  زد  دامن  بیش تر  ترس  و  شایعات  به  حمالت  این 

داعش، پشت این حمالت است.

در حالی که اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، در 

هفته ی جاری سفرش به ایاالت متحده را آغاز می کند، 

قرار  او  آجندای  صدر  در  افغانستان  امنیت  است  قرار 

داشته باشد و احتماال غنی خواستار آهسته ساختن روند 

شد.  خواهد  افغانستان[  ]از  امریکایی  نیروهای  خروج 

رییس جمهور افغانستان، اندکی پیش از ]ترک کابل[ 

به مقصد واشنتگن، در یک نشست خبری در کابل علنا 

بار،  اولین  برای  به ]موجودیت[ تهدید دولت اسالمی، 

این  داعش  »مشخصات  که  کرد  اظهار  و  کرد  اذعان 

داعش،  اند.  خوار  آدم  حیوانات  داعشیان  که  است 

حضور  »این جا،  کرد:  اضافه  او  می بلعد«.  را  رقیبانش 

فیزیکی افرادی از سوریه و عراق وجود ندارد. این اثر 

شبکه ای است«.

تهدید جدید، موجب برخی از اتحادهای غیرمعمول در 

کشوری شده است که با تغییر تعلقات بیگانه نیست. در 

اواخر هفته ی گذشته، گروهی از بزرگان هزاره در والیت 

تا در  با فرماندهان محلی طالبان مالقات کردند  غزنی 

منطقه، راهی برای محافظت در برابر مردان نقاب پوشی 

بیابند که نظر به گزارش رویترز خود را داعش می نامند. 

یکی از بزرگانی که در جلسه حاضر بود به رویترز گفت 

که فرماندهان طالبان پذیرفته اند که کمک کنند.

تهدید  یک  با  مقابله  برای  هزاره ها  که  حقیقت  این 

بیاورند،  روی  مخوف شان  و  کهنه  دشمنی  به  جدید، 

ماهیت  تغییر  می تواند  که  است  چیزی  از  نشانه ای 

تغییر،  این  چارچوب  در  باشد.  افغانستان  در  شورش 

نباید جای تعجب باشد که فرماندهان تندرو سنی مذهب 

شده ی  تمسخر  برادران  سوی  به  تا  اند  راضی  طالبان 

شیعه ی شان دست کمک دراز کنند. داعش به سرعت 

به یک تهدید کالن برای طالبان تبدیل می شود؛ همانی 

که تهدیدی است تا گروه های اسالم گرای پشتون را از 

رعد جهادی آن برباید.

رهبری  به  ائتالف  این که  از  پس  سال   14 به  نزدیک 

کرد،  کوتاه  خلع  قدرت  از  را  طالبان  دست  امریکا 

نارضایتی در میان مقام های طالبان افغانستان در حال 

چشم  یک  و  منزوی  رهبر  عمر،  مال  است.  افزایش 

زنده  از  نشانه ی  هیچ  سال  چندین  جریان  در  طالبان، 

بودنش را تبارز نداده است و جنگ جویان ناراضی علنا 

در  است؟  زنده  یا  است  مرده  او  آیا  که  می کنند  اظهار 

از جبهه  البغدادی، رهبر داعش، ظاهرا  ابوبکر  ضمن، 

تحت  را  وسیعی  زمین های  او  مردان  و  می کند  رهبری 

تصرف شان درآورده اند، در حالی که طالبان برای بیش 

در  امنیتی  پسته های  و  دهکده ها  برای  دهه  یک  از 

اسمیت،  گریم  است.  جنگیده  دورافتاده  ولسوالی های 

کابل،  در  بحران  المللی  بین  گروه  در  ارشد  گر  تحلیل 

توضیح داد: »طالبان مشکل رهبری دارند«. »نارضایتی 

با  در مورد غیبت مال عمر در حال شکل گیری است و 

ظهور داعش، به نقطه ی جوشش رسیده است«.

LEELA JACINTO :نویسنده برگردان: حمید مهدویمنبع: فارن پالیسی

هم زمان با این که نیروهای امنیتی افغانستان عملیات نجات 31 مسافر ربوده شده را آغاز کردند – عملیاتی که تا 
کنون ناکام بوده است – دو مورد پیاپی دیگر ربوده شدن مسافران هزاره نیز وجود داشته است. در 15 ماه مارچ، 
مردان مسلح بر دو موتر در ولسوالی جاغوری، منطقه ای که اکثرا هزاره نشین است، حمله کردند و هشت مسافر 
هزاره را ربودند. یک ساعت بعد، تمام مسافران به استثنای یکی، آزاد شدند. دو روز بعد، نظر به گزارش طلوع 
نیوز، در یک مورد دومی، حداقل شش مسافر دیگر هزاره در شاهراه هرات-فراه ربوده شدند. این حمالت به 

شایعات و ترس بیش تر دامن زد که داعش، پشت این حمالت است.



ترکیب  در  است  کشوری  تنها  جهانی  سطح  در  افغانستان 
دارند.  را  سهم  کمترین  زنان  کشور،  این  پولیس  نیروهای 
اجتماعی در طول  نظام  فروپاشی  از  ناشی  بیشتر  این مشکل 
در  حاکم  سنتی  فرهنگ  هنجای  و  ارزشها  جنگ،  سالهای 
این کشور می باشد. از این لحاظ، زنان در افغانستان از حقوق 
و آزادی های انسانی و اجتماعی کمتری بر خوردار هستند. 
با آن که درسال های اخیر حضور زنان در جامعه بیشتر شده 
است و برای زنان فرصت های خوبی مساعد شده است که 
نبود  اما؛  باشند.  داشته  اجتماعی  نقش های  و  کنند  تحصیل  
تک جنستی  ساختارهای  و  امنیت  فضای بازاجتماعی،عدم 
باعث  که  می باشند  عمده ای  چالش های  جمله  از  جامعه، 
می شود، زنان درعرصه های اجتماعی حضور کمتری داشته 
از  طالبان  حاکمیت   زمان  در  که  افغانستانی  زنان  باشند. 
به  توانستد  نمی  و  بودند  محروم  شان  انسانی  اولیه ی  حقوق 
کار و تحصیل بپردازند؛ بعد از شکل گیری نظام جدید در 
رسمی  محدویت های  این  جهانی،  جامعه ای  حمایت  تحت 
رفته  بین  از  اکنون  و  شد  شکسته  زنان  برابر  در  نظام مند  و 
است، زنان می توانند برای  آموزش و فعالیت های اجتماعی، 
به  باشند و  اقتصادی شان در جامعه حضور داشته  سیاسی و 
آموزش و تحصیل بپردازند و در ترکیب نیروهای پولیس و 
ارتش شامل شوند و در عرصه  سیاست با مردان، برای رهبری 

جامعه نقش بگیرند.
 حضور زنان در صف نیروهای امنیتی یکی از نیازهای جدی 
جامعه است که بدون حضور زنان کارکرد نهادهای امنیتی 
و  تربیت  جلب،  برای  را  برنامه های  دولت  می باشد.  ناقض 
آموزش زنان، در بخش رهبری و رزمی نیروهای امنیتی روی 
دست دارد و برای زنان فرصت های بیشتری را در نظر گرفته 

است که شامل پولیس و ارتش شوند. 
التحصیلی  فارغ  مراسم  در  شنبه،  دو  دیروز  داخله  وزارت 

که  کرد  اعالم  بود.  فرستاده  ترکیه  در  که  زن  پولیس   190
این پولیس های زن در کابل و والیت های دیگر وظیفه  به 
داده می شود. در نظر دارد که  ۳۲۵ پولیس زن دیگر را نیز به 
ترکیه جهت آموزش های مسلکی شش ماهه بفرستد. وزارت 
داخله برای سهم گیری بیشتر زنان در پولیس، سهولت ها و 
امتیازهای بیشتری را در نظر گرفته است، به زنان پولیسی که 
در مرحله آموزش قرار دارند؛ امتیاز و حقوقی را می دهد که 
پولیس های  شامل در اجرای وظیفه می گیرند. این فرصت ها 
برای زنان و دختران کمک می کند که در تشکیالت پولیس 
امنیتی  نیروهای  در  زنان  نقش  رفتن  باال  در  و  شوند  شامل 
و  کرده  تقویت  را   زنان  اجتماعی  پایگاه  نمایند،  کمک 

ساختار تک جنسیتی جامعه را بشکنند. 
با وجودی که دولت در زمینه ای جلب زنان در صف نیروهای  
امنیتی این سهولت ها را در نظر دارد و اکنون در حدود ۲۳00 
پولیس زن در در بخش های سربازی، کارمندی و مدیریت 
شامل تشکیالت پولیس می باشند و این رقم در جامعه سنتی 
در  زنان  شمولیت  روند  اما؛  است.  کننده  امیدوار  افغانستان 
که  باشد  می  همراه  نیز  هایی  دشواری  با  پولیس  تشکیالت 
کمتری  مندی  عالقه  با  زنان  و  دختران  که  شود  می  باعث 
عدم   شامل  دشواری ها  این  شوند.  پولیس  نیروهای  شامل 
سوی  از  ستیزانه  زن  رفتارهای  و  فضای کاری  مصئونیت 
از  زنان  نارسایی ها  این  وجود  خاطر  به  باشند.  می  مردان، 

شامل شدن در صف نیروهای پولیس هراس دارند. زنان تنها 
امنیتی  نیروهای  در کابل و شهرهای بزرگ کشور درصف 
دیده می شوند و در بخش های آن وظیفه اجرا می نمایند در 
تابو  امنیتی  نیروهای  صف  در  زنان  حضور  روستای  مناطق 
همانند  پولیس  در  زنان  این که حضور  برای  تلقی می شود. 
نخست،  گام  در  پیماید.  بی  را  عادی  روال  بخش ها  سایر 
دولت باید بیشتر از همه، برای ایجاد محیط سالم و مصئون 

برای  زنان توجه کند. 
راه دیگر، این است که زنان از زمینه ها استفاده کرده شامل 
پولیس شوند. حضور پررنگ زنان در صف نیروهای امنیتی 
در  زنان  فعالیت  راه  فراه  ناسالم  فضای  که  می کند  کمک 
عرصه های امنیتی بشکند و کمک کند که زمینه دادخواهی 
این خاطر  به  ایجاد شود.  از گذشته  بیشتر  زنان  به  و کمک 
دختران و زنان باید از فرصت های موجود استفاده کرده و 
شامل پولیس شوند و همراه با خواهران دیگرش در اتوریته 
و تقویت جایگاه زنان در جامعه و توانمندی نیروهای پولیس 

نقش بگیرند. 

هستید،  افغانستان  مردم  طرف  از  سپاس گزاری  دنبال  شما  اگر 

رییس جمهور غنی مرد این کار است. در روز چهارشنبه، هنگامی که 

در پیش کانگرس ظاهر شد، او از سربازان امریکایی، خانواده های 

مالیات  که  عادی  »امریکایی های  و  اوباما  بارک  کانگرس،  شان، 

شان دوستی« بین افغانستان و ایاالت متحده را مستحکم ساخته، 

سپاس گزاری کرد. 

امریکایی ها  برابر  در  نمی توانست  این  از  بیش تر  ]غنی[  او  

خوش زبانی کند. او گواهی داد کرد که سربازان امریکایی »کوه های 

برف، دره های سرسبز، دشت های طوفانی، کشتزارهای  از  پوشیده 

شناخته  را  ما  گندمزارهای  و  خروشان  رودخانه های  آفتاب سوخته، 

افغانستان]  در  [امریکا  پیشین جنگ  او گفت: »از سربازان  اند.« 

همواره استقبال خواهد شد.« 

برای  مقصدی  به  را  کشورش  بتواند  او  که  است  زود  خیلی  هنوز 

جهان گردان و سیاحان تبدیل کند. و من تصور می کنم که هر گاهی 

افغانستان فکر  باره ی دوران حضور شان در  که سربازان جنگ در 

بیاید،  کشتزارهای حبوبات  آنان  به ذهن  کنند، نخستین چیزی که 

آن نخواهد بود.

اما باز هم بعد از مصرف شدن تقریبا یک تریلیون دالر امریکایی در 

این جنگ،  شنیدن صدای کسی که از آن سوی پایپ الین پول از 

قربانی های ما سپاس گزاری می کند، خوش آیند است و این آشکارا 

تفاوت غنی با کرزی است. 

با آنکه حکومتش فقط توسط کمک های مالی غرب سر پا ایستاده 

را  ایاالت متحده  او  نداد.  بود، حامد کرزی هرگز خوشرویی نشان 

متهم به انجام حمله های تروریستی می کرد، حمله های که ایاالت 

متحده دشمن را به خاطر آن مقصر می دانست. او شکایت داشت که 

ما برای حکومت او اسلحه ی مدرن فراهم نکرده ایم. او توافق نامه ی 

دوجانبه ی امنیتی را که خودش درباره ی آن مذاکره کرده بود، امضا 

نکرد. او حتا تهدید کرد که به طالبان خواهد پیوست. 

شوارزنبرگ  فلیکس  نوزدهم،  قرن  اتریشی  دولت مرد  همواره  کرزی 

را به یاد می آورد. بر اساس روایت ها، زمانی که به او از خطرهای 

مقروض بودن به تزار روس هشدار داده شد، او گفت که کشورش 

»جهان را در حیرت باشکوه ناسپاسی اش فرو خواهد برد.«

مادرزادی  به طور  افغانستان  رییس جمهور  نبود که  معنا  بدان  این 

گستاخی  با   2010 سال  در  او  نداشت.  را  سپاس  ابراز  توانایی 

چنین  می دهند.  را  پول  خریطه های  ما  به  آن ها  بلی،  گفت:»بلی، 

کاری اتفاق افتاده، به این خاطر ما سپاس گزار ایران هستیم.« 

ایاالت  استخبارات  سازمان  طرف  از  پول  بسته های  دریافت  به  او 

متحده )CIA( نیز اعتراف کرد. این که پول ایران و پول ما در کجا 

مصرف شد، پرسشی ست که همه جواب آن را می دانند. واضح است 

گذشته،  سال  شدند.  ثروت مند  ما  پول  از  خانواده اش  و  کرزی  که 

سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان را چهارمین کشور فاسد دنیا 

رده بندی کرد. 

باشد  از دالیلی بوده  شاید موضع غنی برای همکاری متقابل یکی 

که سبب شد رییس جمهور اوباما تصمیم گرفت خروج 4000 سرباز 

را به تعویق اندازد. قرار بود این سربازان تا پایان سال جاری از این 

کشور بیرون شوند. 

اما دالیل قوی تر دیگر نیز وجود دارند. هیچ کسی باور نمی کند که 

مردم افغانستان آماده ی گرفتن مسئولیت کامل برای تأمین امنیت 

شان باشند. اوضاع بد عراق پس از خروج سربازان امریکایی بدتر 

اتفاقی  نمی خواهد که چنان  اوباما  این وضعیت،  از  آگاهی  با  شد. 

با غنی گفت:»ما  در کنفرانس خبری  او  تکرار شود.  افغانستان  در 

امنیتی  نیروهای  موفقیت  برای  که  دهیم  اطمینان  می خواهیم 

افغانستان هر کاری انجام می دهیم تا به عقب بر نگردیم.« 

تغییر  را  نهایی  پیامد  احتماال،   سربازان،   خروج  تعویق انداختن  به 

و  بحران  به  افغانستان  ما  شدن  بیرون  با  اگر  اما  داد.  نخواهد 

خشونت بیش تری سقوط کند،  اوباما ترجیح خواهد داد که مسئولیت 

این شکست متوجه جانشین او شود نه خودش. 

وال  می دارد.  بر  گام  احتیاط  با  پالیسی ها  تغییر  به  رابطه  در  او 

حضور  کاهش  برای  او  »برنامه ی  داد:  گزارش  ژورنال  استریت 

دوره ی  پایان  تا  تن   1000 به  افغانستان   در  امریکایی  سربازان 

باور  را  آن  شما  اگر  است.«  نکرده  تغییر   2017 سال  در  ریاستش 

کنید،  من خانه های رو به دریاچه  در قندهار برای فروش دارم. 

انتظار  آن  از  منطقی  طور  به  آنچه  از  فراتر  خیلی  متحده  ایاالت 

ریاست  اول  ماه های  در  اوباما  است.  برداشته  گام  می رفت 

جمهوری اش شمار سربازان امریکایی را در افغانستان از سه برابر 

بیش تر کرد. 

هدف افزایش شمار سربازان شکستن کمر طالبان و فرصت دادن به 

حکومت افغانستان برای ایستادن سر پای خود بود تا آهسته آهسته 

زمینه ی بیرون شدن ما مساعد شود. اما بعد از گذشت پنج سال، ما 

هنوز منتظر رسیدن آن روز هستیم. 

او  که  می نویسد  خاطراتش  در  گیتس،   رابرت  اوباما،  دفاع  وزیر 

طرفدار افزایش شمار سربازان بود و برنامه ی بیرون کردن سربازان 

از این کشور تا سال 2014 همزمان با آن طراحی شده بود. »من 

دراماتیکی ضعیف  به شکل  را  طالبان  که  بودم  رسیده  باور  این  به 

افغانستان را قوی بسازیم- و  سازیم و در جریان این مدت اردوی 

اگر نشد، آنگاه ما شاید هرگز نتوانیم.« رییس جمهور کدام بخش 

این »هرگز« را نمی فهمد؟ 

جنگ در زمان رییس جمهور بوش آغاز شد، اما 75 درصد سربازان 

امریکایی در افغانستان در زمان اوباما کشته شده اند. این رقم پیش 

از پایان مأموریت ما باال خواهد رفت. اما سوال این است که اگر 

این مأموریت پایانی داشته باشد... 
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زنان پولیس؛ پیشگامان تغییر و امنیت جامعه 

باتالق افغانستان چه زمانی پایان می یابد؟
جنگ را جرج بوش آغاز کرد،  اما 75 درصد سربازان امریکایی در افغانستان در زمان اوباما کشته شده اند.

بشیر یاوری 

او  ]غنی[ بیش تر از این 
نمی توانست در برابر 

امریکایی ها خوش زبانی کند. 
او گواهی داد کرد که سربازان 

امریکایی »کوه های پوشیده 
از برف، دره های سرسبز، 

دشت های طوفانی، کشتزارهای 
آفتاب سوخته، رودخانه های 
خروشان و گندمزارهای ما 

را شناخته اند.« او گفت: »از 
سربازان پیشین جنگ [امریکا 

در افغانستان] همواره استقبال 
خواهد شد.« 

به تعویق انداختن خروج 
سربازان،  احتماال،  پیامد نهایی 
را تغییر نخواهد داد. اما اگر با 

بیرون شدن ما افغانستان به 
بحران و خشونت بیش تری 

سقوط کند،  اوباما ترجیح خواهد 
داد که مسئولیت این شکست 

متوجه جانشین او شود نه 
خودش. 

حضور زنان در صف نیروهای 
امنیتی یکی از نیازهای جدی 

جامعه است که بدون حضور زنان 
کارکرد نهادهای امنیتی ناقض 

می باشد. دولت برنامه های را برای 
جلب، تربیت و آموزش زنان، در 
بخش رهبری و رزمی نیروهای 
امنیتی روی دست دارد و برای 

زنان فرصت های بیشتری را در 
نظر گرفته است که شامل پولیس و 

ارتش شوند. 
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از عصر روز چهارم حوت سال گذشته تا کنون، پنج هفته از 
ربوده شدن 31 مسافر در زابل می گذرد؛ اما هنوز هیچ سرنخی 
از وضعیت زندگی و موقعیت بودوباش آن ها در دست نیست و 
مقام های حکومت وحدمت ملی، فقط با »سکوت استراتژیک« 

خویش، به همه ی پرسش ها در این مورد پاسخ داده اند.
افراد  به  گاهی  داعش،  به  گاهی  اختطاف،  این  که  هرچند   
داده  نسبت  طالبان  به  گاهی  و  ازبکستانی  و  چچنی  خارجی 
شده؛ اما برخی از مقام های زابل، در همان روز های اول گفتند 
که این مسافران توسط افراد منصور داداهلل، برادر »مال داداهلل« 
آن،  قبال  در  و  شده  ربوده  هلمند  در  طالبان  مقتول  فرمانده 
خواهان استرداد یک موتر اسلحه ای شده که در والیت زابل 

توسط پولیس ضبط گردیده است.
در حالی که برخی از افراد دست داشتن داعش در این آدم ربایی 
را رد می کنند و هدف طالبان را تبادله این اسیران با افرادی 
از سینکیانگ چین مربوط به گروه »حرکت اسالمی ترکستان 
شرقی« که در بند دولت افغانستان هستند، می دانند؛ اما کسان 
دیگری، آن را به رهایی دو موتر زره دار امریکایی پیوند می زنند  
که به دست طالبان افتاده و گویا چندی پیش برای تعمیر و 
ضبط  پولیس  توسط  و  شده  برده  جاغوری  به  عوارض گیری 

گردیده است!
حوت   17 تاریخ  اظهارات  با  ادعاهای،  این  نظرداشت  در  با 
این که  بر  مبنی  غزنی  مقام های  از  برخی  گذشته ی  سال 
»تفنگ داران داعش  گروگان ها را به پنج گروه جداگانه تقسیم 
منتقل  غزنی  گیالن  و  آب بند  ناوه،  ولسوالی های  به  و  کرده 
کرده و خواهان رهایی آن افراد شان هستند که توسط نیروهای 
امنیتی زابل از یک موتر در داخل کانتینر بازداشت شده اند«، 
میان  تبادله  و  معامله  چانه زنی،  از  زیگنال هایی  روی هم رفته 
حکومت و طالبان را برمال مي کند؛ اما گذشت طوالنی زمان و 
اتالف وقت، بی توجهی حکومت به سرنوشت مسافران دربند 
را  افغانستان  دولت مردان  برای  کشور  اتباع  جان  بی بهایی  و 

نشان می دهد!

از روزی که این مسافران بی گناه و بی پناه به گروگان گرفته 
شده اند، تا کنون  هیچ نشانی از آن ها نیست و حکومت افغانستان 
علی رغم منابع استخبارات داخلی و خارجی موجود در زمین و 
فضای کشور، هنوز نتوانسته موقعیت این 31 نفر را تثبیت کند 
و برای نجات شان دست به عمل بزند! عملیات پرسروصدای 
ولسوالی  در  )1-12 حوت(  تأخیر  هفته  با یک  آن هم  نجات، 
ادعای دولت،  ایران سابق(، هرچند مطابق  خاک افغان )خاک 
به قتل ده ها مخالف مسلح انجامید؛ اما بی هیچ دست آوردی در 
مورد مسافران دربند، خاموش و فراموش خاتمه یافت و از آن 
این مسافران  به بعد، صرف به وعده و وعید آزادی عنقریب 

توسط مقام ها، بسنده شد!
بشود  که  نیستند  دیجیتالی  موجودات  گروگان،  مسافر   31
نقل و انتقال  و  کرد  جابه جای شان  سی دی  یا  لپ تاپ  یک  در 
و  نطلبد  مکان  و  محل  فیزیکی  حجم  آنان،  نگهداری  و 
تیلفونی  تماس  وقتی  بماند.  پنهان  دیدها  از  نقل و انتقال شان 
تکنولوژی  و  بماند  مصئون  استخباراتی  ردیابی  از  نمی تواند 
موجود، محل و موقعیت تماس را نشان می دهد و یافتن اهداف 
که  نمی پذیرد  هرگز  منطقی،  و  عقل  هیچ  می کند،  آسان  را 
نگهداری 31 انسان مسافر و جابه جایی آن ها توسط راهزنان، 
از  نتوانند  و خارجی،  داخلی  استخبارات  و  بماند  بتواند مخفی 

عهده ی کشف و ردیابی اش برآیند!؟
در  مقام ها  و  مردم  نقیض  و  ضد  اظهارات  کلی  از  بعد  حال، 
مورد محل و مکان گروگان ها و بی تفاوتی و چشم پوشی چهل 
روزه نسبت به سرنوشت این 31 تن از اتباع دربند کشور، سه 
ذهنیت در قضیه نسبت به سه مرجع مشخص »ملت، حکومت 

و هم پیمانان خارجی« حواله می شوند و آدرس می خورند:
1- ربودن مسافران، چه توسط طالب و چه داعش و هر گروه 
صورت  افغانستان  از  خاصی  ولسوالی  و  والیت  در  اما  دیگر، 
گرفته و در خانه ها یا مساجد مردم محل نگهداری شده و مردم 
منطقه در نقش میزبان مطمئن طالب و داعش و هر تروریست 
دیگر، در این سیاه رویی تاریخی و خلق دشمنی ملی، به عنوان 

رفیق قافله و شریک با دزدان، از پشت خنجر می زنند!
2- حکومت افغانستان  که دفاع از تمامیت ارضی و جان فرد 
راستای  در  و  دانسته  خود  انسانی  وجیبه ی  را  خود  اتباع  فرد 
حفظ این نوامیس ملی، در محضر خدا و خلق دست به قرآن 
روز  چهل  به  نزدیک  از  بعد  است،  خورده  سوگند  و  گذاشته 
و  کند  کاری  خویش   بی گناه  اتباع  این  نجات  برای  نتوانسته 
را  و گمان  این حدس  ننگین، کم کم  و  با خاموشی سنگین 
به وجود می آ ورد  که یا گروگان ها زنده نیستند، یا تروریست ها 
جلو  خارجی،  دوستان  و  اند  خارجی  هم پیمانان  گماشتگان 
نمی دهند که  اجازه  و  را گرفته  ادامه ی عملیات و جست وجو 

روند های استخباراتی شان ناکام شوند و به سر نرسند!
و  یافتن  در  اگر  امنیتی،  هم پیمانان  و  خارجی  دوستان   -3
نجات دادن 31 انسان مسافر، به استمداد مقام های افغان پاسخ 
ادعای  به  که  هواپیماهایی  و  امکانات  با  و  نمی دهند  مثبت 
پایی  هزار  از شصت  را  انچ   11 اندازه ی  به  خودشان حجمی 
در شب تاریک تشخیص و ردیابی می کنند، حکومت و ملت 
این  در  حضور  از  توجیهی  چه  نمی رسانند،  مدد  را  افغانستان 
در  و  امنیتی  سندهای  امضای  بر  دلیلی  چه  دارند؟!  سرزمین 
و  جهانی  دوستان  این  برای  نظامی  پایگاه های  اختیارگرفتن 

جوالن در زمین و آسمان بی پرسان افغانستان دارند!؟
 سکوت مرگ بار در این مورد ، بیش از این قابل توجیه نیست 
و سران حکومت وحدت ملی، اگر به برابری و برادری انسانی 
ایمان دارند و در جهان بینی ملی شان تفاوتی میان اتباع کشور 
نمی بینند، باید به هر قیمتی که می شود، اواًل از طریق فشار بر 
مردم والیت زابل که میزبان این مسافران اند و آغوش شان را 
برای پذیرش اختطاف گران باز کرده و جا و پناه شان داده اند، و 
ثانیًا با توسل به عملیات نجات مبتنی بر دقت و مدد استخباراتی 
داخلی و هم پیمانان خارجی، در آزادی و رهایی گروگان های 
بی گناه اقدام فرمایند و این شرم و ننگ بزرگ ملی را از پیشانی 
افغانستان پاک نموده، از تخریش احساسات جمعی و شکست 

وحدت و اعتماد ملی در کشور جلوگیری کنند!

   سه شنبه11 حمل، 1394سال چهارم شماره 807   5

یادداشت های سخیداد هاتف

باید  که  گناه کاری  نسبتا  گروه های  از  یکی 
به  اند.  بخواهند، کودکان  از طالبان معذرت 

چند دلیل:
من  البته  دارند.  مادر  معموال  کودکان   -
افغانستان  در  اما  ندیده ام،  را  کشورها  دیگر 
غالبا  کودکان  این  مادران  است.  رسم  این 
لشکر  از  نیمی  که  هم  زنان  و  هستند  زن 
شیطان)لع( می باشند. کودکان باید از طالبان 
کودکان  این  اگر  که  چرا  بخواهند؛  معذرت 
و  نمی داشتند  هم  مادری  طبعا  نمی بودند، 
که  کودکانی  منطقی،  و  علمی  قاعده ی  طبق 
وجود ندارند، مادر هم ندارند تا بعد آن مادر 
زن هم باشد. پس اثبات گردید که کودکان 
در به دنیا آوردن مادران خود مقصر اند و به 
همین خاطر، باید از طالبان معذرت بخواهند.

- کودکان دو دسته اند. یکی پسران و دیگری 
معذرت  فورا  باید  که  دختران  دختران. 
ممکن  پای شان  و  دارند  پای  چون  بخواهند؛ 
است بعدا ذی الکفش شود و کفش شان صدا 
معصیت کار  و  است  معصیت  صدا  و  بدهد 
دختر  هم  پسران  نماید.  مغفرت  طلب  باید 
دختر  هم  آن قدر  اند،  پسر  چون  ولی  اند، 
نیستند که واقعا دختر باشند. به همین خاطر، 
این پسران همین که معذرت بخواهند کافی 
ادامه  خود  پسربودن  به  می توانند  و  است 

بدهند.
- کودکانی که مسلما پسر اند، باید از طالبان 
دنیا  به  زمانی  در  چون  بخواهند؛  معذرت 
هستند  کفار  فشار  زیر  طالبان  که  آمده اند 
کاریز،  گرِد  را  بچه ها  به راحتی  نمی توانند  و 
پشت بام طویله، زیر درخت شاه توت و کنار 
تشناب های بازار جمع کنند و به آنان درس 
هوهوهو  هوهوهوهوعلعل  علعل  و  دین داری 
غف غف غف غف بدهند و آن ها را چنان که 

یک انسان باید تربیت شود، تربیت کنند.
بخواهند؛  معذرت  طالبان  از  باید  کودکان   -
نیروی  به  برادران  که  زمانی  در  که  چرا 
)برای  وسیع النشیمنگاه  افراد  و  واسکت پوش 
کودکان  این  دارند،  ضرورت  انتحار(  امور 
در کمال وقاحت بر گرِد چهار سالگی و پنج 
سالگی هی می چرخند و نیست که چند سال 
صف  به  زود  و  کنند  طی  سال  یک  در  را 

برادران بپیوندند.
بخواهند؛  معذرت  طالبان  از  باید  کودکان   -
چون بزرگان دولت همین را می گویند. دلیل 
الزم نیست. ما افغان ها ممکن است از اسپ 
افتاده باشیم؛ اما از اصل که نیفتاده ایم. همین 
می باشیم.  پس  باش،  بگویند  بزرگان  که 
معذرت  بخواهید،  معذرت  گفته اند  حاال 
بر  هستید،  که  هستید  کودک  می خواهیم. 

پدرتان لعنت. زود بروید معذرت بخواهید.

او بچه! 
بگو بد کردم!

سکوت استراتژیک یا مرگ بار!
محمد عزیزی 

از روزی که این مسافران بی گناه و بی پناه به گروگان گرفته شده اند، تا کنون  هیچ نشانی از آن ها نیست و حکومت افغانستان 
علی رغم منابع استخبارات داخلی و خارجی موجود در زمین و فضای کشور، هنوز نتوانسته موقعیت این 31 نفر را تثبیت کند 
و برای نجات شان دست به عمل بزند! عملیات پرسروصدای نجات، آن هم با یک هفته تأخیر )1-12 حوت( در ولسوالی خاک افغان 
)خاک ایران سابق(، هرچند مطابق ادعای دولت، به قتل ده ها مخالف مسلح انجامید؛ اما بی هیچ دست آوردی در مورد مسافران دربند، 

خاموش و فراموش خاتمه یافت و از آن به بعد، صرف به وعده و وعید آزادی عنقریب این مسافران توسط مقام ها، بسنده شد!
31 مسافر گروگان، موجودات دیجیتالی نیستند که بشود در یک لپ تاپ یا سی دی جابه جای شان کرد و نقل و انتقال و نگهداری آنان، 
حجم فیزیکی محل و مکان نطلبد و نقل و انتقال شان از دیدها پنهان بماند. وقتی تماس تیلفونی نمی تواند از ردیابی استخباراتی 
مصئون بماند و تکنولوژی موجود، محل و موقعیت تماس را نشان می دهد و یافتن اهداف را آسان می کند، هیچ عقل و منطقی، هرگز 
نمی پذیرد که نگهداری 31 انسان مسافر و جابه جایی آن ها توسط راهزنان، بتواند مخفی بماند و استخبارات داخلی و خارجی، نتوانند 

از عهده ی کشف و ردیابی اش برآیند!؟
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بگو مگو از

اشرف غنی، ۳۱ چند است؟
که  مفهومی  می اندیشم،  به حکومت داری خوب  هنوز  من 
شاید صدها بار در جریان کمپاین انتخاباتی ات آن را نشخوار 
کردی. امروز صدها پرسش را در ذهنم مرور کردم. نمی دانم 
من این پرسش ها را از تو بپرسم یا از خودم؟ از فرخنده بپرسم یا از پولیس، یا هم از مفتی 
تعویذنویس؟ از مردم بپرسم یا از اسیرانی که 36 روز است در قلمرو حکومت داری خوب تو، 
نمی دانم شالق می خورند یا با نول تفنگ پذیرایی می شوند. یا از کودکان و زنانی بپرسم 
که هربار نام مسافر شان را آه می کشند. من به عنوان یک شهروند، قبل از این که از قاتالن 
فرخنده و ربایندگان مسافران بترسم، از سکوت مرگ بار تو می ترسم. جامعه ای که در رأس 
هرم مدیریتی اش انسانی چون تو نشسته باشد، بهتر است آن را »قلمرو فاجعه« بنامیم. 
شرم آور است برای حکومتی که بعد از 36 روز هنوز نتوانسته است ردپایی از اسیران را 
دریابد. حال واقعاً مانده ام که رمز »حکومت داری خوب« را از تو بپرسم یا از متفکر دوم 

جهان؟ اشرف غنی، 3۱ چند است؟

چالِش آزادی ۳۱ اسیر
برخی از دوستانم، از جمله حسین زاهدی و زلمی کاوه، مرا 
از  دادخواهی  فراخوانده اند.  اسیر   3۱ دادخواهِی  چالِش  به 
مسافراِن اسیر نه تنها خواسِت مشروع و مردمی است، بلکه 
یکی از ضرورت های گذار از وضعیِت تفرقه انگیز کنونی نیز هست. طوالنی شدِن اسارِت 
آن ها از یک سو شکاف های قومی را بزرگ تر می کند و از سوی دیگر، زمینه ی دخالِت 
کشورهای همسایه و تفسیرهایی را فراهم می کند که رویای تخریِب وضعیِت کنونی 
را در سر می پرورانند. من ضمِن تشکر از دوستانی که مرا به این چالش دعوت کرده اند، 
آقایان »رحمت اهلل نبیل، ریاسِت محترِم امنیِت ملی«، »جنرال دوستم، معاوِن اول ریاسِت 
جمهوری«، »سرور دانش، معاون دوم ریاسِت جمهوری«، »داکتر عبداهلل  عبداهلل، رییِس 
اجرایِی دولِت وحدِت ملی« و »حاجی محمد محقق، معاون ریاسِت اجرایی دولِت وحدت 
ملی« را به چالش فراخوانده و از آن ها خواهش می کنم که اگر برای آزادی اسرا کاری 
نمی کنند، به خاطر احترام انسانی به خانواده های این اسیران و پایان بخشیدن به انتظاِر 
آن ها، هر کدام به صورِت مکتوب در برابر پنج نفر اعتراف کنند که » چشم به راِه 3۱ 

مسافِر اسیر نباشید. ما در برابِر آن ها هیچ مسئولیتی نداریم«.

اندیشیدن و سخن گفتن از تو، طعنه و تمسخر از من
منطِق  با  او  گفت.  زیادی  سخنان  امریکا  در  غنی  اشرف 
و  داد   توضیح  را  دیدگاه هایش  کرزی  از  متفاوت  کامال 
دیدگاه،  صاحب  را  افغانی  جانب  توانست  سال ها،  از  پس 

چشم انداز و خواست های مشخص، روشن و قابل توجه نشان بدهد.
ما می توانیم دیدگاه ها و چشم انداز طرح شده از سوی غنی را رد کنیم یا بپذیریم، درست 
ارزیابی کنیم یا نادرست، قابل اعتبار و واقع بینانه بدانیم یا خیالی و پادرهوا. اما اگر به 
واکنش ها و نظرات مطرح شده از سوی تعداد زیادی از نیروهای نخبه  ی افغانی برخاسته 
از حوزه های ضدطالبان و مخالف غنی توجه کنیم، متأسفانه متوجه می شویم که بخش 
زیاد شان از حد تمسخر، نیش خند، طعنه و جمالت شیک کوتاه و گنگ فراتر نمی رود. 
کمتر کسی به بررسی و سنجش جدی سخنان غنی پرداخت  و کمتر کسی حتا زحمت 
پرداختن به طرح چشم انداز و دیدگاه های متفاوت با آن چه را غنی پیش کشید، به خود 

داد.
اگر ما دور از تعصب و منصفانه به سخنان غنی گوش بدهیم، او ارزیابی نسبتا عمیق 
خود از مشکالت افغانستان را دارد  و مطابق با آن، راه حل های خود را. درستی و نادرستی 
این ارزیابی و راه حل ها مسئله   ای کامال جداگانه است؛ اما بدون هیچ شکی می توان ادعا 
کرد که این ارزیابی و راه حل ها، اهمیت و اعتبار بسیار فراتر از نیش خند، طعنه، تمسخر 

و کوتاه نویسی ُمدشده در میان ما دارند.
دیگِر  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  شخصی،  قدرت طلبی  و  پراکندگی  منیت،  کنار  در 
رهبران نیروهای برخاسته از حوزه های ضدطالبان این است که این ها ارزیابی منسجم از 
مشکالت، صلح، دشمن و فضایی که در آن دشمن به حیات و فعالیتش ادامه می دهد را 
ندارند  و مطابق با آن راه حل های منسجم و معتبر خودشان را که بتوانند در کنار ارزیابی 

و راه حل های غنی به عنوان بدیل مطرح شوند.
این که ما بیاییم با تمسخر و نیش خند به جایزه گرفتن غنی اعتراص کنیم  و فریاد بزنیم 
که خدا می داند باز این »آمریکای کثیف« چه برنامه هایی دارد، نه دردی را دوا می کند، 
نه چیزی از اعتبار و وزن سخنان غنی می کاهد  و نه چیزی به وزن و اعتبار دیدگاه های 

غایب رقیبش می افزاید.

3۱ اسیر  بی گناه در بند...، صدا ها هم چنان خاموش؟
مدافع  نهادهای  دارد...  ادامه  استراتژیک حکومت  سکوت 
حقوق بشر خاموش اند. قلیلی از فعاالن مدنی به اصطالح 
پاراگراف  چند  یا  یک  حد  در  فقط  سرزمین  این  بیدار 
اعالمیه یا حرف در شبکه های اجتماعی برای گفتن دارند، یا در حد تغییردادن عکس 
پروفایل شان با عنوان های »پرستوهای مسافر را رها سازید، ای وای بر اسیری کز یاد 

رفته باشد، 3۱ مسافر هزاره را رها کنیدو...«
موبایل های  پس زمینه ی  عکس  نبود،  کار  در  اجتماعی  ای  شبکه ی  اگر  می گویم 

شخصی تان را با عکس های مرتبط با 3۱ مسافر تزئین می کردید؟
اندازه ی  به  می کنید،  دعوت  را  یک دیگر  که  چالش هایی  و  صداها  و  اعالمیه ها  این 

تغییردادن عکس پس زمینه ی موبایل شخصی تان تأثیرگذار است و بس.
فقط یک جمعیت میلیونی پشت دروازه ی ارگ می تواند 3۱ مسافر در بند را رها سازد.

بهتر است تظاهر نکنیم برای سرنوشت آن 3۱ مسافر نگرانیم، نگرانی مجازی دردی 
را درمان نمی کند.

قسم می خورم کسی ُچرت خوده هم خراب نمی کنه... فقط چوق چوق کده میریم که 
مسافرا آزاد نشدند.

کسی پیدا شود این مردم به ظاهر آزاده را از اسارت رها سازد.

Ehsan Shayegan  

Asad Buda .

Abdullah Watandar

Samim Salehi







را  تمرین  شان  سالم  و  آماده  افراد   -۱
برنامه ریزی می کنند

این افراد هیچ چیزی را به شانس واگذار نمی کنند. 
مهم  مالقات  قرار  هر  مانند  را  تمرین شان  آن ها 
دیگری برنامه ریزی می کنند. اگر یکی را از دست 
بدهند، زمانی را به جبران آن اختصاص می دهند. 
برنامه ی  اما  است؛  پیش بینی  غیرقابل  زندگی 
برنامه ریزی  باشد.  این گونه  نباید  شما  تمرینی 
یک  تمرینات  روتین  روند  کردن  دنبال  برای 
احساس  که  زمانی  است.  کلیدی  بسیار  موضوع 
از زندگی روتین شما  این دیگر بخشی  می کنید 
شده، ورزش کردن برای شما آسان تر می شود. آن 

موقع حتا بدون فکرکردن انجامش می دهید.
2- افراد آماده و سالم، ثبات دارند

به  آن ها  می کنند.  افتخار  نظم  به  افراد  این 
درازمدت نگاه می کنند و درک می کنند که نتایج 
یک  وجود،  این  با  نمی شوند.  حاصل  یک شبه 
نشان  خودشان  از  را  طوالنی مدت  ثبات  و  تعهد 
سخت  باید  حاال  همین  یعنی  ثبات  می دهند. 
باشد.  دورتر  افقی  در  پاداشش  اگر  کار کرد، حتا 
را  جسمانی  آمادگی  قدرت  و  ارزش  که  کسانی 

درک می کنند، این خصوصیت را دارند.
دمدمی مزاج  سالم،  و  آماده  افراد   -۳

نیستند
را  تمرین جدید  هیچ وقت یک  دمدمی مزاج  افراد 
از این که چرا نتیجه ای  کامل انجام نمی دهند و 
تمرین کنندگان  می کنند.  تعجب  نمی گیرند،  هم 
تا  را  جدید  تمرین  یک  آمادگی جسمانی  واقعی 
آخر انجام می دهند، حتا اگر در شروع کار خیلی 
و  بگذارید  کنار  را  غرور  نباشند.  ماهر  آن  در 
خودتان را وقف یادگیری یک روش جدید کنید. 
خود  روتین  رسیدید،  عملکرد  به فالت  وقت  هر 
را عوض کنید. )در علم تمرین فالت به نقطه ای 
در  پیش رفتی  دیگر  ورزش کار  که  می شود  گفته 

مهارت یا تمرین نشان نمی دهد(.
4- افراد آماده و سالم با طلوع خورشید 

از خواب بیدار می شوند
این افراد صبح ورزش می کنند. این باعث می شود 
آزاد  حاشیه ای  مسایل  از  فکرشان  ابتدا  همان  تا 
شود تا بتوانند روی کار های دیگر تمرکز کنند. با 
را  روزمره  کار های  می توانند  آن ها  شفافیت،  این 
با موتور کالری سوزشان انجام دهند. بیدارشدن با 
طلوع آفتاب شما را به تولد یک روز جدید وصل 
را  فرصت های جدید  می توانید  این گونه  می کند. 

با انرژی و شوق کشف کنید.
آن ها  نیستند.  جایزه  و  مقام  دنبال  به  افراد  این 
یا  داده اند  دست  از  وزن  چقدر  این که  مورد  در 

دیگران  پیش  کنند،  بلند  می توانند  وزنه ای  چه 
مانند  برای  را  دیگران  آن ها  نمی زنند.  فریاد 
سالمتی  نمی کنند.  نصیحت  خودشان شدن، 
و  زیبا  بدنی  فیزیک  پوستی شاداب، یک  کامل، 
پاداش هایی هستند که  از زندگی،  لذتی بی وقفه 

آن ها برای شان سخت کار می کنند.
خود  ذهن  با  سالم  و  آماده  افراد   -5

ورزش می کنند
واقعًا  تمرین  هنگام  ذهن  و  بدن  بین  ارتباط 
آن ها  المپیک،  ورزش کار  یک  مانند  است.  قوی 
می کنند  سعی  و  می کنند  آنالیز  را  حرکات شان 
در هر تکرار، هر آغاز، هر وزنه، پیش رفت کنند. 
هیچ چیز دل بخواهی نیست. بدن های نیرومندی 
قرار  تأثیر  تحت  را  شما  که  هستند  باشگاه  در 
چون  می رسند؛  نظر  به  آن گونه  آن ها  می دهند؟ 
بیش از عضله، از ذهن خودشان تمرین می کنند.

غذا  عاشق  سالم،  و  آماده  افراد   -6
هستند

این افراد هیچ وقت رژیم نمی گیرند. آن ها غذاهای 
فرآوری نشده، طبیعی و غالت کامل را به عنوان 
از  آن ها  تفریح.  نه  می خورند،  مناسب  تغذیه ی 
دوری  می رسانند،  آسیب  بدن شان  به  که  غذایی 
برای کم کردن  نه غذا،  از ورزش،  می کنند. آن ها 
استرس و عبور از سختی های احساسی استفاده 
احترام  غذاخوردن  لذت  در  سالم  مردم  می کنند. 
یک  غذا  که  می کنند  درک  آن ها  می کنند.  پیدا 

هدیه ی باارزش برای بدن و روح آن هاست.
7- افراد آماده و سالم می خوابند

برای  شما  توانایی  و  سوخت و ساز  خواب  کمبود 
فکر کردن را ویران می کند. افراد سالم با ورزش، 
استرسی که در شب باعث بیدارماندن ما می شود 
را از خود دور می کنند. اگر روز سختی را تجربه 
یک  می کنند،  توجه  خودشان  به  باشند،  کرده 
تا استرس را  یا به یوگا می روند  دوش می گیرند 
از خود دور کنند. آن ها درک می کنند که خواب و 
استراحت به اندازه ی حرکت و ورزش مهم است. 
بنابراین، از استراتژی های مؤثری برای خواب های 

عمیق تر استفاده می کنند.
خودشان  به  سالم  و  آماده  افراد   -8

می رسند
از  بیش  افراد ممکن است در یک مهمانی  این 
این  بدون  زندگی  بخورند.  غذا  یا  بنوشند  اندازه 
تجربیات دیگر جالب نیست. اما به جای استفاده 
از غذا به عنوان پاداش، افراد سالم با تجربیات به 
خودشان جایزه می دهند. یک ماساژ ۹۰ دقیقه ای 
یا مسافرت آخر هفته برای تشکر از خودتان برای 
چطور  داده اید،  انجام  که  سختی  تمرینات  تمام 
است؟ دفعه ی بعد که به یک هدف رسیدید، به 
خودتان چنین جایزه ای بدهید. با تجربیات جدید 
سیستم پاداش خودتان را بهبود ببخشید و یک 
زندگی سرشار از قدرت، سالمتی و اعتماد به نفس 

را تجربه کنید. )برترین ها(

8 عادت روزانه ی افراد سالم
پس از یک بررسی، 8 عادت متفاوت افراد آماده و سالم که مرتب ورزش می کنند را توانستیم تشخیص دهیم. شما را دعوت می کنیم تا این 8 عادت را با دقت 

بخوانید تا بتوانید تفاوت های جزئی در سبک زندگی خودتان و افراد آماده را پیدا کنید.
این افراد درک می کنند که تحرک برای طراوت و قدرت بسیار حیاتی است. حتما »شما هم می دانید تمرین می تواند سخت باشد، پس اگر در دوراهی انجام دادن 
یا ترک کردن آن قرار دارید، شاید آن را ترک کنید! همیشه مطمئن باشید که یک تمرین کوتاه مدت طاقت فرسا می تواند در درازمدت شما را از ورزش دور کند. 
این را هم به یاد داشته باشید که حرکت دادن خودتان به صورت مداوم، چقدر اهمیت دارد. مهم نیست چقدر سرتان شلوغ است، همیشه راهی برای انجام یک 

تمرین یا حرکت سریع وجود دارد.

   سه شنبه11 حمل، 1394سال چهارم شماره 807   
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آینده راموس در ریال مادرید؛ 
مبهم تر از همیشه

رونی: انگلیس پس از جام 
جهانی هجومی تر شده

چیچاریتو: ریال برایم
 اهمیتی قایل نیست

وین رونی،کاپیتان انگلیس معتقد است که پس از جام جهانی، 
سه شیرها تیم هجومی تری تشکیل داده اند.

انگلیس پس از جام جهانی، در 7 دیدار خود در مقدماتی یورو 
2016، 7 پیروزی به دست آورده، عمل کرد بسیار موفقی داشته 
است. رونی معتقد است که تاکتیک های هاجسون، انگلیس را 

به تیمی سخت برای حریفان تبدیل کرده است.
او در مصاحبه با خبرنگاران گفت: شما دوست ندارید وارد زمین 
به  حاال  ببرد.  لذت  شما  مقابل  کردن  بازی  از  حریف  و  شوید 
سختی  بازی  که  می دانیم  می گویید،  و  می کنید  نگاه  انگلیس 

پیش رو داریم.
لحاظ  از  سختی  بازی  که  شوند  متوجه  حریفان  می خواهیم 
فیزیکی پیش رو دارند و باید دفاع کنند و توپ را خیلی خوب 
در اختیار داشته باشند تا بتوانند آن را نگه دارند. این چیزیست 
قرار می گیرند، احساس  ما  مقابل  که می خواهیم حریفان وقتی 
کنند. مسلما پس از جام جهانی این کار را انجام داده ایم. شاید 
نه خیلی خوب ولی در حمله خیلی عالی ظاهر شدیم. اوضاع در 
جهت خیلی خوبی پیش رفته است. پس از جام جهانی، از هر 

بازی درس گرفته ایم و بهتر و بهتر شدیم. 

که  کرد  عنوان  مادرید  ریال  مهاجم  چیچاریتو،  هرناندس  خاویر 
به  اعتماد  اش،  نیمکت نشینی  و  تیم  این  در  حضور  از  پس 

نفسش را به طور کامل از دست داده است.
ثمر  به  اکوادور  مقابل  زیبایی  بسیار  گول  که  مکزیکی  مهاجم 
به  تابستان  در  شود،  پیروز   0-1 کشورش  ملی  تیم  تا  رساند 
ولی  پیوست  مادرید  ریال  به  منچستریونایتد  از  قرضی  صورت 
ابتدای فصل از خود به جای نگذاشته است.  عمل کرد خوبی از 
او تنها 13 بازی برای تیمش در اللیگا انجام داده و 3 گول به 

ثمر رسانده است.
او گفت: شرایطم در ریال خسته کننده است. من تمام تالشم را 
انجام می دهم، در تمرینات شرکت می کنم تا در بازی ها حضور 
تعلق  تیم  به  من  است.  حداقل  برایم  فرصت ها  و  باشم  داشته 
دارم ولی تیم برایم اهیمتی قایل نیست. گاهی اعتماد به نفسم 
با کمک مردمی که  این که  با وجود  پایین ترین حد می رسد،  به 
بهترین  بودند و حمایتم کردند، سعی می کنم در  همیشه پشتم 
وضعیت باشم. مهم ترین چیز این است که به شما فرصت داده 
شود و به شما ایمان داشته باشند. هرگاه به من بازی داده شده، 
را  کننده  خسته  بسیار  سال  دو  ولی  ام  داشته  مثبتی  عمل کرد 
سپری کرده ام. باید افرادی باشند که به شما ایمان داشته باشند 

و من خودم را ثابت کنم که خوب هستم یا نه. 

ریال  ارزش مند  مدافع  راموس،  سرخیو  سالگي   29 تولد  دیرزو 
عمر  روزهاي  بهترین  مي توان  را  گذشته  روز   365 بود.  مادرید 

ورزشي و غیرورزشي راموس دانست.
او،  پسر  فرزند  تولد  مادرید،  ریال  با  ری  دل  کوپا  دومین  کسب 
کسب الدسیما، قهرمانی در سوپرجام اروپا، قهرمانی در جام جهانی 
اسپانیا و قرار گرفتن در  برای  بازی ملی  انجام 125  باشگاه ها، 
میان 11 بازی کن برتر اروپا در سال 2014، همه و همه باعث شدند 

تا راموس، 365 روز فراموش نشدنی را پشت سر بگذارد. 
حاال او یک هدف اصلی در ریال مادرید پیش رو دارد. رسیدن به 
500 بازی با پیراهن سفید این باشگاه. راموس هم اکنون برای ریال 
434 بازی انجام داده و تا سال 2017 نیز با این تیم قرارداد دارد. 
طبق گزارش نشریه AS، آخرین گفتگوها برای تمدید قرارداد با 
او و مدیر برنامه هایش )رنه برادر راموس( 6 ماه پیش انجام شده و 

دو طرف به هیچ توافقی نیز نرسیده اند. 
راموس در چندین مصاحبه ادعا کرده است که برای او پول هیچ 
اهمیتی ندارد و مسائلی دیگر در تمدید قراردادش دخیل خواهند 
دنیای  پردرآمد  مدافع  ریال و چهارمین  راموس کاپیتان دوم  بود. 
فوتبال پس از تیاگو سیلوا، داوید لوئیز و فیلیپ الم است و در 
قرارداد جدیدی که به او پیشنهاد شده، افزایش دریافتی سالیانه او 

نیز پیش بینی شده است.

نیمکت بایرن را 
به نیمکت لیورپول ترجیح می دهم

شواینی: 
آلمان باید عمل کرد بهتری داشته باشد

زیدان: پاسخم به پیشنهاد ریال
 مثبت خواهد بود

دونگا: برزیل هنوز چیزی به دست نیاورده

هوملس: 
دوست دارم در خارج از آلمان بازی کنم

گرت بیل، سریع ترین فوتبالیست
 دنیا شد

پاسخ گری مدل به اظهارات تند نیمار

نیمار: 
مسابقه برزیل-شیلی اسمش فوتبال نبود

مصدومیت لئو مسی جدی نیست

زیدان: 
فقط عالقه ریال به جذب پوگبا منطقی است

په په رینا، دروازه بان بایرن مونیخ عنوان کرد که 
لیورپول  نیمکمت  به  را  مونیخ  بایرن  نیمکت 

ترجیح مي دهد.
در  قرضی  حضور  فصل  یک  از  پس  رینا 
ناپولی به لیورپول بازگشت ولی در مدت کوتاه 
سایمون  نیمکت نشین  تیم،  این  در  حضورش 
به مقصد  لیورپول را  او سپس  بود.  مینوله شده 
نیمکت نشین  تیم،  این  تا در  بایرن ترک کرد 

مانوئل نویر شود.
یک  باید  گفت:  کیکر  با  مصاحبه  در  رینا 
حضور  از  پس  این که  می گرفتم.  مهم  تصمیم 

قرضی در ناپولی و بازگشت به لیورپول، در این 
تیم بمانم یا به بایرن بروم. این که به یک باشگاه 
بروید و متوجه شوید که نیمکت نشین خواهید 
بود اصال ساده نیست. مشخص بود که مانوئل 
نویر دروازه بان اول بایرن خواهد بود. ولی شرایط 
ترجیح  نبود.  خوب  من  برای  هم  لیورپول  در 
روی  بایرن  مثل  بزرگ  باشگاه  یک  در  می دهم 
نیمکت بنشینم تا در لیورپول. من دوران خیلی 
خوبی را این جا سپری کرده ام. چیزهای زیادی از 
نویر و گواردیوال یاد گرفته ام و به عالوه، هم چنان 

شانس کسب سه گانه داریم. 

باستین شواین اشتایگر،کاپیتان تیم ملی آلمان 
برای  بهتری  باید عمل کرد  آن ها  عنوان کرد که 
کسب عنوان قهرمانی در یورو 2016 از خود به 

نمایش بگذارند.
با گول های مارکو رویس و توماس مولر  آلمان 
و  دهد  شکست  را  گرجستان   0-2 شد  موفق 
 D هم امتیاز با اسکاتلند، در صدر جدول گروه
این  عنوان کرد که  اشتایگر  بگیرد. شواین  قرار 
نبوده و آن ها  تیم شان  برای  دیدار، دیداری آسان 

به  ازخود  بازی ها  دیگر  در  بهتری  باید عمل کرد 
نمایش بگذارند.

یکی  این  که  نکردیم  دریافت  گولی  گفت:  او 
مقابل  فضاها  کردن  پیدا  ولی  بود  ما  اهداف  از 
در  اشتباه  چندین  بود.  سختی  کار  حریف  این 
پیروز  هر حال  در  ولی  دادیم  انجام  آن ها  زمین 
شدیم. باید عمل کرد بهتری داشته باشیم و تمرکز 
بیشتری روی بازی مقابل جبل الطارق و اسکاتلند 

بگذاریم. 

زین الدین زیدان، سرمربی تیم دوم ریال مادرید، 
عنوان کرد که در صورتی که فلورنتینو پرز به او 
پیشنهاد سرمربی  گری در تیم اصلی را بدهد، او 

قبول خواهد کرد.
روی  آنچلوتی  دستیار  گذشته  فصل  که  زیدان 
را  سرمربی گری  فصل  این  بود،  ریال  نیمکت 
در ریال مادرید کاستیا آغاز کرده ولی شایعات 
زیادی مبنی بر حضور احتمالی او روی نیمکت 

ریال شنیده می شود.
اگر  گفت:  پالس  کانال  با  مصاحبه  در  زیدان 
شود،  پیشنهاد  من  به  ریال  در  سرمربی  گری 
حاضر  حال  در  ولی  کرد  خواهم  قبول  قطعا 
عالی  عمل کردی  که  دارد  خوبی  مربی  ریال 
دیگر  سیستم  یک  در  هنوز  من  و  است  داشته 

در حال یادیگری هستم. آیا من آماده مربی گری 
هستم؟ شما هیچ گاه آماده نیستید وحتی وقتی 
آماده نیستید، می گویید بله. به عنوان بازی کن، 
در  نمی کنم.  خالصه  سال  دو  در  را  فوتبالم 
مربی گری، همه چیز رفته رفته پیش می رود. من 
چیزهای زیادی از کارلو یاد گرفتم و می داند که 
راجع به او چگونه فکر می کنم. او مربی بسیار 
مناسبی برای ریال است، با وجود چیز هایی که 

مردم می گویند. 
دستیار  عنوان  به  حضورش  دوران  درباره  زیدان 
یاد  مورینیو  از  که  چیزی  گفت:  مورینیو  کنار 
نمی شود.  تسلیم  هیچ گاه  که  است  این  گرفتم 
بی نظیر است، ولی کمی خشن  او  اداره  قدرت 

است. با این حال، انسان منصفی است. 

 0-1 پیروزی  از  پس  برزیل  سرمربی  دونگا، 
که  داد  هشدار  بازی کنانش  به  شیلی  مقابل 

آن ها هنوز چیزی به دست نیاورده اند.
شد  موفق  برزیل  فیرمینو،  روبرتو  گول  تک  با 
1-0 شیلی را شکست دهد تا هشتمین پیروزی 
پیاپی خود را کسب کرده و روند بسیار خوب 
پیروزی های  وجود  با  کند.  پیدا  ادامه  دونگا 
 ،... و  فرانسه  آرژانتین،  مقابل  خوب  بسیار 
خود  به  نباید  تیمش  که  است  معتقد  دونگا 

مغرور شود.
ولی  نیاورده ایم  به دست  هنوز چیزی  او گفت: 
با  ملی خوب  تیم  می آییم. یک  نظر خوب  به 

فرانسه  مقابل  مستحکم.  و  مشخص  هدفی 
ابتدا در خانه حریف عقب افتادیم ولی به بازی 
برگشتیم و نتیجه را به نفع خودمان رقم زدیم. 
کردیم،  عوض  را  بازی کن   6 شب،  یک شنبه 
شیلی ما را تحت فشار گذاشت ولی بازی کنان 
وضعیتی  در  ما  ندادند.  دست  از  را  خود  ثبات 
که می خواستیم برای حمله و دفاع باقی ماندیم. 
دونگا ادامه داد: ما فیرمینو را تحت نظر داشتیم. 
شخصیت  با  بازی کنی  او  که  می دانستیم 
بسیار  شکلی  به  و  است  فوق العاده  فوتبالی 
به  معرفی شد که همین موضوع  تیم  به  خوب 

عمل کردش کمک کرد. 

گمان  کسی  که  است  بازی کنی  هوملس  متس 
جدایی وی از دورتموند را به ذهن خود راه نمی دهد.
با  اما این ملی پوش دورتموندی دیروز در گفتگو 
'' کیکر '' احتمال پیوستنش به تیم های دیگر را 

رد نکرد. 
او گفت: هنوز تصمیمی نگرفته ام. اعتراف می کنم 
که در حال فکر کردن درمورد وضعیت آینده خود 
هستم، و منتظرم تا باالخره به یک جمع بندی نهایی 
برسم. من از آن بازی کنانی نیستم که از قبل در 
مورد ماندن صحبت می کنند و حال آن که مخفیانه 
با تیم آینده خود در حال مذاکره هستند. اغلب به 
این فکر می کنم که چقدر دلم می خواهد در خارج 
از آلمان توپ بزنم. اما بعد روزهایی می آید که فکر 

می کنم واقعا نیازی به این کار نیست. اما به طور 
تجربه ای  کشور،  از  خارج  به  رفتن  معتقدم  کلی 
است که هم از نظر ورزشی و هم از نظر شخصیتی 
باعث رشد آدم می شود. اما این که در پایان فصل 
جاری معلوم شود که دورتموند به جام های اروپایی 
راه پیدا خواهد کرد یا خیر، تغییری در افکار من به 

وجود نخواهد آورد. 
هوملس سال 2008 به بروسیا دورتموند پیوست و 
از همان ابتدا بازوبند کاپیتانی این تیم را دریافت 
پیراهن  با  بازی هایی که  تعداد  تازگی  به  او  کرد. 
به 250 رساند. شنیده  را  داده  انجام  زرد دورتموند 
می شود بارسلونا و منچستر یونایتد به جذب وی 

عالقه مندند.

پاچوکای مکزیک که  باشگاه  تحقیقات  نتیجه 
مورد تایید فیفا نیز قرار گرفته، نشان می دهد 
سریع ترین  حاضر  حال  در  بیل  گرت  که 

دنیاست. فوتبالیست 
این تحقیق مربوط به زمانی است که بازی کن 
پا  حالت  در  بیل  گرت  و  است  توپ  صاحب 
به توپ، با سرعت اعجاب آور 36.9 کیلومتر 
فوتبالیست های  سایر  پیش گام  ساعت،  در 
خاطره انگیزترین  و  بهترین  بی تردید  دنیاست. 
فینال  به  فوتبال،  زمین  در  بیل  کورس گرت 
بر  بارسلونا  مقابل  گذشته  فصل  ری  دل  کوپا 
ثانیه دوید و   7 می گردد که او 59 متر را در 

گول برتری ریال را به ثمر رساند.

باشگاه  عضو  دام  یورگن  بیل،  گرت  از  پس 
در  کیلومتر   35.23 با  مکزیک  پاچوکای 
منچستریونایتد  از  والنسیا  آنتونیو  و  ساعت 
با 33.8 کیلومتر در ساعت قرار دارند. جالب 
لئو  و  رونالدو  کریستیانو  که  این جاست 
کیلومتر   32.5 و   33.6 با  ترتیب  به  مسی، 
در  را  این جدول   7 و   5 رتبه های  ساعت،  در 

دارند. اختیار 
رده بندی کلی به شرح زیر است :

1- گرت بیل 2- یورگن دام 3- والنسیا 4- 
آرون لنون 5- کریس رونالدو 6- تئو والکات 
7- لئو مسی 8- وین رونی 9- فرانک ریبری 

10- سرخیو راموس

دیدار دوستانه اما پرتنش برزیل و شیلی در انتها 
به درگیری لفظی نیمار و گری مدل انجامید و 

این دو از خجالت یک دیگر در آمدند.
به  شیلی  بازی کنان  زیاد  خطاهای  از  که  نیمار 
ستوه آمده بود، پس از برخورد شدید با گری مدل 
با این بازی کن درگیری  مدافع شیلی، به شدت 
در  بارسا  برزیلی  ستاره  فوق  کرد.  پیدا  لفظی 
داوری  از  و  خواند  قربانی  را  خود  بازی  انتهای 

بازی کنان  هم چنین  او  کرد.  انتقاد  نیز  بازی 
شیلی را به بازی کنانی رزمی کار تشبیه کرد. 

گری مدل نیز یک شنبه شب در حساب توئیتر 
خود این گونه جواب نیمار را داد: این درگیری ها 
در فوتبال یک امر طبیعی است. برخی)نیمار( 
دیگر  برخی  و  می کنند  بازی  تیاتر  زمین،  در 
متوجه  هنوز  بسیاری  فوتبال. شرم آور است که 

این مساله نشده اند. 

در  که  شیلي   - برزیل  دوستانه  اصطالح  به  جدال 
ورزشگاه امیریتس لندن برگزار شد، جدالي فیزیکي 
با  بارها  نیمار،  به طوریکه  بود؛  پربرخورد  بسیار  و 

خطاي بازي کنان شیلي نقش بر زمین شد.
به  فیرمینیو  گول  تک  با  را  بازی  این  برزیل 
ملی  تیم  ستاره  فوق  نیمار،  داد.  خاتمه  خود  سود 
بازی خشن  از  به شدت  بازی  پایان  در  برزیل که 
از  بود،  ناراضی  مدل  گری  بخصوص  شیلیایی ها، 
شیوه داوری مارتین اتکینسون نیز به تندی انتقاد 
کرد و گفت: اسم این مسابقه را نمی توان فوتبال 
گذاشت و بیشتر به مبارزات رزمی و کشتی کج 
دیگر  و  من  مرتب  شیلی  بازی کنان  بود.  شبیه 

بازی کنان برزیل را با خطا متوقف می کردند و با 
داشت،  قدمی صحنه ها حضور  دو  در  داور  این که 

سوت نمی زد. 
درون  نمی توانم  که  من  می کردم؟  باید  چه  دیگر 
در  چه  برای  داور  پس  کنم.  دفاع  خودم  از  زمین 
زمین حضور دارد؟ درست است که رقابتی تاریخی 
بین شیلی و برزیل وجود دارد اما این همه خطا در 

یک بازی طبیعی نیست. 
در بخشی دیگر از مصاحبه، نیمار ادعا کرد که با 
وجود برتری برزیل در بازی های دوستانه اخیر، هنوز 
نمی توان این تیم را شانس اول قهرمانی در کوپا 

آمریکا دانست.

مقابل  آرژانتین  دوستانه  بازي  مسي  لیونل 
در  که  مصدومیتي  دلیل  به  را  السالوادور 

ال کالسیکو بدان دچار شده بود از دست داد.
میان  را  نگرانی  از  موجی  خبر مصدومیت مسی، 
هواداران این بازی کن ایجاد کرد اما دیروز از اردوی 
تیم ملی آرژانتین در نیوجرسی آمریکا خبر رسید 
که پس از آخرین معاینات پزشکی، مشخص شده 
او  و  نیست  جدی  فوق ستاره  این  مصدومیت  که 
اکوادور  مقابل  را  کشورش  تیم  امروز  می تواند 

همراهی کند. 

مقابل  دقایقی  برای  می توانست  حتی  مسی 
السالوادور نیز به میدان برود اما تیم پزشکی مانع 
در  آرژانتین  سرمربی  مارتینو  تاتا  شد.  کار  این 
زمانیکه  مسی  پیش  روز  چند  مورد گفت:  همین 
داشت، کمی  را  اش  پوشیدن کفش ورزشی  قصد 
را  کفشش  بخوبی  نتوانست  و  کرد  درد  احساس 
بپوشد. پس از آزمایشات مشخص شد که او یک 
تمرینات  و  استراحت  با  و  دارد  جزئی  کوفتگی 
سبک این مشکل حل خواهد شد و هم اکنون نیز 

او مشکلی برای بازی کردن ندارد. 

کاستیا  مادرید  ریال  سرمربي  زیدان،  زین الدین 
عنوان کرد که تنها عالقه ریال مادرید به جذب پل 

پوگبا منطقي است.
هافبک 22 ساله قرارداد جدیدی با یوونتوس امضا 
حال،  این  با  دارد.  اعتبار   2019 سال  تا  که  کرد 
بارسلونا،  ژرمن،  سنت  پاریس  مثل  باشگاه هایی 
هستند  او  خواهان جذب  ریال  و  یونایتد  چلسی، 
با  بازی کنی  تنها ریال را شایسته جذب  و زیدان، 

چنین پتانسیل باال می داند.
پوگبا  مثل  بازی کنی  به  راجع  وقتی  گفت:  او 
به  مادرید  ریال  عالقه ی  تنها  می کنیم،  صحبت 
جذب چنین بازی کنی منطقی است. او بازی کنی 
با کیفیت بسیار باالست و هنوز جای زیادی برای 
جذابی  آینده  و  است  جوان  هنوز  دارد.  پیشرفت 
کجاست؟  آینده  فصل  پوگبا  اوست.  پیش روی 
پاسخ این سوال را نمی دانم، باید از خودش بپرسید. 
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اطالعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
شده  بیش تر  نو  سال  آغاز  در  ناامنی  کردند،  اعالم 
از والیت ها مردم عام  بیش تر  و در حال حاضر، در 
از مصئونیت زندگی برخوردار نیستند. به باور آنان، 
شورشیان در حال حاضر، بر خالف سال های گذشته، 
گروگان گیری و آزار و اذیت مردم عام را افزایش 

داده اند.

کردند  نگرانی  ابراز  مسئله  این  از  مجلس  اعضای 
امنیت  تأمین  برای  تا  خواستند  امنیتی  نهادهای  از  و 
مجلس  عضو  ذکی،  نظیفه  کنند.  تالش  شهروندان 
مرگ باری  رویدادهای  با  عام  مردم  اکنون  گفت، 
روبه رو می شوند و ارگان های امنیتی برای جلوگیری 
امنیتی خواست  نبوده اند. او از نهادهای  از آن موفق 

تا دلیل افزایش ناامنی را به مجلس گزارش دهند.

بر  اکنون  گفتند،  مجلس  اعضای  از  دیگر  شماری 
مصئونیت  از  نیز  عام  مردم  امنیتی،  افراد  عالوه ی 
روز  هفت  حدود  در  نیستند.  برخوردار  زندگی 
رخ  کابل  در  جداگانه  انتحاری  حمله ی  دو  گذشته 
داد. شام روز یک شنبه هفته ی روان در نتیجه ی یک 
انتحاری بر گل پاچا مجیدی، عضو مجلس،  حمله ی 

سه تن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.
کابل،  در  انتحاری  حمله ی  نتیجه ی  در  این  از  پیش 
بودند.  شده  زخمی  دیگر  تن   ۳1 و  کشته  تن  شش 
دیروز  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر،  ظاهر 

و  شهروندان  امینت  تا  خواست  امنیتی  نهادهای  از 
او  کنند.  تأمین  را  ملی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
شورشیان  است  قرار  گزارش،  یک  براساس  افزود، 

تمام اعضای مجلس را هدف قرار دهند.
کردند،  اعالم  دیروز  داخله  وزارت  مقام های  اما 
از  جلوگیری  برای  اساسی  برنامه های  روان  سال  در 
نجیب اهلل  دارند.  طالب روی دست  تهدید شورشیان 
رسانه ها  به  وزارت  این  سخنگوی  معاون  دانش، 
برخوردار  خوبی  توانایی  از  امنیتی  نیروهای  گفت، 

شده و جلو هرگونه تحرکات دشمن را می گیرند.
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 شهروندان مصئونیت ندارند

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذكي دریابي
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سردبیر: بشیر یاوری
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