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هشدار سازمان بهداشت جهانی: 
روزانهفقطیکساعتموسیقیگوشکنید

گذشتن یک وسیله ی نقلیه ی زرهی از روی پاهای یک کودک 
شش  ساله: 11000 دالر امریکایی. »حمله ی اشتباهی« بر یک 
الری/موتر بارکشی )Jingle Truck(: 15000 دالر امریکایی. 
یک انفجار کنترل شده که هشت پنجره ی یک مسجد را شکست: 
امریکایی. غرق شدن یک پسر در یک خندق ضد  106 دالر 
تانگ: 1916 دالر. گذشتن یک الری ده تنی از روی کشتزار 
خیار/بادرنگ: 180 دالر امریکایی. شکلیک گلوله از چرخ بال و 
کشتن 7 گاو: 2253 دالر امریکایی.  تخریب 200 تاک انگور و 
30 درخت توت و یک چاه: 1317 دالر امریکایی. چرخ خاک 

کشی پر از شیشه ی شکسته: 4057 دالر امریکایی.
دالر   2414 رزمی:  عملیات  یک  در  کودک  یک  کشته شدن 

امریکایی. 
این  )دیتابس( که شامل هزارها مورد  معلوماتی  منبع  بنیاد  بر 
گونه انتقال های پولی ست و بر اساس مصوبه ی آزادی معلومات 

)Freedom of Information Act( ما به آن دست...

معنایسیاست

صفحه2

31 مسافری که از ایران برگشته بودند تا به خانواده های شان 
بپیوندند، نزدیک به یک هفته است که نان حرام سارقان مسلح 
و آب تلخ و چتل افراد وابسته به گروه طالبان را می خورند. از 
شامگاه روز دوشنبه که آن ها ربوده شده اند، تا هنوز هیچ خبر 
موثقی از این که در کجایند و در چنگ کیستند، وجود ندارد. این 
31 تن نه تنها که ُگم است، بلکه روشن نیست آیا آن ها زنده اند 
یا نه؟ و تلخ تر از همه این که؛ رییس جمهور به عنوان فرد اول 
مملکت در مورد این قضیه یک کالم حرف هم نگفته است. آنانی 

که این 31 تن را ربوده اند، آن ها را به دلیل هویت قومی...

هزاره ربایی در زابل
 و چند سناریو در کابل

داستانناتمام
خیابانآزاریدرافغانستان
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اعضای  مدنی،  فعال  ده ها  روز:  اطالعات 
از  بلخ  والیت  باشندگان  و  والیتی  شوراهای 
قبال  در  ملی  وحدت  حکومت  سران  سکو ت 
کابل- شاهراه  از  ربوده شده  مسافر   30 سرنوشت 

راه اندازی  با  دیروز  آنان  کردند.  انتقاد  قندهار، 
تظاهراتی گسترده در شهر مزار شریف، از رییس 
جمهور خواستند، به سکوتش در این زمینه هرچه 

زودتر پایان دهد.
»تبعیض بس  با حمل شعارهایی چون  معترضان 
هستم،  هزاره  من  وقت،  چه  تا  قوم گرایی  است، 
مسلم  حق  آزادی  است،  بس  جنگ  و  خشونت 
همه ی ما ست و حکومت عدالت را تأمین کند« از 

سران حکومت و جامعه ی جهانی خواستند، هرچه 
چنگ  از  را  هزاره  ربوده شده ی  مسافر   30 زودتر 

ربایندگان نجات دهند.
کابل- شاهراه  در  مسافران  ربودن  معترضان   
و  خواندند  ظالمانه  و  غیرانسانی  کاری  را  قندهار 
آنان  خواست های  به  حکومت  اگر  دادند،  هشدار 
رسیدگی نکند، دامنه ی تظاهرات شان را گسترش 
برگزاری  مسئول  پیوند،  محمدقاسم  داد.  خواهند 
 30 ربودن  که  گفت  رسانه ها  به  دیروز  تظاهرات 
را  نفاق  و  بی ثباتی  قومی،  هویت  دلیل  به  مسافر 

در کشور افزایش می دهد.
به  زمینه  این  در  حکومت  اگر  که  افزود  او 

را  خطرناکی  پیامدهای  دهد،  ادامه  خود  سکو ت 
به دنبال خواهد داشت. در پایان تظاهرات دیروز 
قطع نامه  ای سه ماده ای نیز صادر و در آن از سران 
هرچه  را  ربوده شده ها  تا  شد  خواسته  حکومت 
ادامه ی  در  کنند.  رها  ربایندگان  چنگ  از  زودتر 
این قطع نامه آمده است، دولت در مقابل تبعیض 
تروریستی  با گروه های  مبارزه  و در  نکند  سکوت 

از خود شجاعت به خرج دهد.
مسلح  مردان  گذشته  هفته ی  دوشنبه  روز  به 
شاهراه  از  را  هزاره  مسافر   30 حدود  نقاب پوش 
به  و  پایین  مسافربری  بس  دو  از  کابل-قندهار 
روز  با گذشت هفت  داد ند.  انتقال  نامعلومی  جای 

قومی  بزرگان  تالش های  و  افراد  این  ربودن  از 
مسافران  این  پای  رد  هنوز  آنان،  رهایی  برای 

نیست. معلوم 
معلومات  زمینه  این  در  گذشته  روز  چند  در 
شده اند.  داده  قرار  رسانه ها  اختیار  در  ضد و نقضی 
سوی  از  مسافر   30 می گوید،  شاه جوی  ولسوال 
افراد وابسته به داعش اختطاف شده؛ اما سرپرست 
لشکر  سوی  از  آن ها  است،  گفته  زابل  والیت 
مسئولیت  وجود،  این  با  شده اند.  ربوده  جنگوی 
عهده  بر  گروهی  هیچ  را  مسافران  این  ربودن 
توسط  اکنون  مسافر   30 نیست،  معلوم  و  نگرفته 

کدام گروه و کجا نگهداری می شوند.

حکومت  به  نزدیک  منابع  روز:  اطالعات 
می گویند، محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور 
والیتی  شوراهای  به  تقنینی،  فرمانی  صدور  با 
رییس  فرمان  این  است.  داده  نظارتی  صالحیت 
اما  شده؛  صادر  روان  هفته ی  شنبه  عصر  جمهور 
شوراهای  نمایندگان  اختیار  در  هنوز  آن  متن 

والیتی و رسانه ها قرار نگرفته است.
گفته می شود در این فرمان حق نظارتی شوراهای 
است  قرار  دارد.  تفاوت  گذشته  به  نسبت  والیتی 

زمستانی  رختصی  پایان  از  پس  فرمان  این 
مجلس  این  به  تصویب  برای  مجلس،  نمایندگان 
اداره ی  مسئوالن  حال،  همین  در  شود.  فرستاده 
شوراهای  اعضای  از  محلی  ارگان های  مستقل 

والیتی خواستند تا به اعتراض شان پایان دهند.
اما سید عبدالرحمان، رییس شورای والیتی کابل 
والیتی  شوراهای  هماهنگی  کمیسیون  رییس  و 
رییس  تقنینی  فرمان  هنوز  کرد،  اعالم  دیروز 
به  صالحیت  دادن  خصوص  در  غنی  جمهور 

او  است.  نگرفته  قرار  آنان  اختیار  در  شوراها  این 
هیچ  فرمان  این  محتوای  از  هنوز  آنان  که  افزود 

ندارند. معلوماتی 
تأکید  رییس شورای هماهنگی شوراهای والیتی 
جمهور،  رییس  فرمان  این  دریافت  از  پس  کرد، 
والیت   34 والیتی  دفترهای  بازگشایی  مورد  در 
پیش  مجلس  نمایندگان  می گیرند.  تصمیم 
نظارتی  صالحیت  زمستانی شان،  رخصتی  از 
مطابق  کرد،  اعالم  و  سلب  را  والیتی  شوراهای 

حق  حکومت،  عملکرد  از  نظارت  اساسی،  قانون 
مجلس است.

شدید  اعتراض های  مجلس  تصمیم  این  اما 
به  والیت   34 در  را  والیتی  شوراهای  اعضای 
دنبال داشت و پس از آن، دروازه های تمام دفاتر 
والیتی در کشور مسدود شدند. اعضای شوراهای 
بدون  شوراها  این  موجودیت  بودند،  گفته  والیتی 
است،  گفتنی  ندارد.  مفهومی  نظارتی  صالحیت 

هنوز دفاتر شوراهای والیتی در کشور بسته ا ند.

را  »ذوالفقار«  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
خواند  کشور  در  عملیات ضدشورشیان  موفق ترین 
و اعالم کرد، در این عملیات حدود 400 شورشی، 
شده اند. صدیق  کشته  آنان،  فرمانده   36 به شمول 
یک  در  دیروز  وزارت  این  سخنگوی  صدیقی، 
نشست خبری در کابل گفت، در این عملیات یک 
ماین سازی و ذخیره گاه سالح مخالفان  کارخانه ی 

نیز نابود شده اند.
او افزود که در جریان این عملیات ٢٨3 حلقه ماین 
برخی  و  شده  خنثا  پولیس  مهندسی  تیم  توسط 
سنگین،  ولسوالی  قریه ی   ١4 به شمول  مناطق، 

پاک سازی شده اند. سخنگوی  از وجود طالبان  نیز 
فرد  یک  ذوالفقار  عملیات  در  گفت،  داخله  وزارت 
تالش  در  امنیتی  نیروهای  و  شده  کشته  ملکی 

جلوگیری از تلفات غیرنظامیان هستند.
این  در  امنیتی  نیروهای  تلفات  مورد  در  او  اما 

عملیات جزئیات ارائه نکرد. 
از  گذشته  ماه  دلو   ٢6 تاریخ  به  ذوالفقار  عملیات 
برخی از ولسوالی های والیت هلمند بر ضد طالبان 
آغاز شد و حال این علمیات در والیت های قندهار 
و فراه نیز جریان دارد. صدیقی گفت، در عملیات 
وجود  امنیتی  نیروهای  میان  هماهنگی  ذوالفقار 

دارد.
محلی  مسئوالن  دیروز  که  است  حالی  در  این 
لسوالی  در  طالبان  کردند،  اعالم  هلمند  والیت 
مارجه ی این والیت حدود 400 خانواده را محاصره 
کرده اند. ولسوال مارجه گفت، طالبان مسلح از این 
امنیتی  نیروهای  با  درگیری  در  خانواده ها  تعداد 

کشور به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
اما او اطمینان داد که این تعداد خانواده ها در آینده ی 
نزدیک از محاصره ی طالبان نجات داده می شوند. 
است  ناامن  از والیت های  در جنوب کشور  هلمند 
پاکستانی  به ویژه  خارجی،  و  داخلی  شورشیان  که 

و چچینی در این والیت فعالیت دارند. با راه اندازی 
عملیات ذوالفقار علیه این شورشیان، انتظار می رود 

که فعالیت آنان در هلمند متوقف شود.
سخنگوی وزارت داخله در نشست خبری دیروز از 
معرفی ١4 مأمور پولیس به اتهام غفلت وظیفه ای 
در حمله ی شورشیان بر فرماندهی پولیس لوگر به 

دادستانی خبر داد. 
او گفت، این افراد هنگام حمله ی طالبان در محل 
حضور داشته و وزارت داخله دستور داده تا از آنان 
 ٢0 حمله  این  در  شود.  تحقیقات  زمینه  این  در 

پولیس کشته و ده ها تن دیگر آنان زخمی شدند.

جدید  شهر  انکشاف  اداره ی  روز:  اطالعات 
سرمایه گذاری  جذب  برای  تجارت  وزارت  و  کابل 
این  در  صنعت کاران  برای  سهولت  فراهم آوری  و 
شهر، یک توافق نامه ی همکاری امضا کردند. این 
توافق نامه دیروز امضا شد و بر اساس آن، وزارت 
تجارت و صنایع کشور مسئولیت دارد تا در قسمت 

موارد یادشده تالش کند.
شهر  انکشاف  اداره ی  معاون  هوتکی،  عمر  الهام 
گفت،  توافق نامه  این  امضای  هنگام  کابل  جدید 
دالر  میلیارد   ٢ حدود  جذب  امکان  شهر  این 
سرمایه گذاری را دارد. در حال حاضر کار مقدماتی 

شهر جدید کابل آغاز شده و قرار است این شهر در 
پروان،  باریک آب والیت  و  ولسوالی ده سبز کابل 
سال   30 در  زمین،  جریب  هزار   3٧0 مساحت  در 

آینده ایجاد شود.
کابل  جدید  شهر  ارائه شده،  معلومات  بنیاد  بر 
و  می شود  ساخته  تن  میلیون  سه  حدود  برای 
گرفته  نظر  در  آن  در  شهری  نیازمندی های  تمام 
در  گفته اند،  کابل  جدید  شهر  مسئوالن  می شوند. 
این شهر حداقل پنج پارک صنعتی در نظر گرفته 
شده و پارک نخست آن در مساحت٢٥00 جریب 

زمین ساخته می شود.

مزمل شینواری، سرپرست وزارت تجارت و صنایع 
در نشست دیروز گفت، برای جذب سرمایه گذاری ها 
و رشد صنعت در شهر جدید کابل، از تمام تالش ها 
اکثر سرمایه گذاران  اکنون  افزود،  او  کار می گیرند. 
خواستار زمین برای سرمایه گذاری در سطح کشور 
اند و با آغاز کار شهر جدید کابل، شمار زیادی از 
سرمایه گذاران آماده ی سرمایه گذاری در این شهر 

می شوند.
سرپرست  پشتون،  محمد یوسف  حال،  همین  در 
اداره ی شهر جدید کابل گفت که کارهای تخنیکی 
این شهر تکمیل شده و کار عملی آن در آینده ی 

حال  در  او،  گفته ی  به  شد.  خواهد  آغاز  نزدیک 
جدید  شهر  پروژه ی  مشکالت  درصد   ٧0 حاضر 
کابل در قسمت استمالک زمین های شخصی حل 

شده و متباقی آن نیز در آینده حل می شود.
دالر  میلیارد  تطبیق کلی کار شهر جدید کابل ٨0 
سوی  از  آن  درصد   ٥ و  شده  تخمین  امریکایی 
معلومات  اساس  بر  می شود.  پرداخته  حکومت 
سوی  از  پروژه  این  هزینه ی  درصد   9٥ ارائه شده، 
جدید  شهر  می شود.  پراخت  خصوصی  بخش های 
شهر  برابر  دوونیم  بزرگی  و  وسعت  نگاه  از  کابل 

کنونی کابل است.

اطالعات روز: یک مرد در والیت هرات در غرب 
کشور زن و دو فرزندش را به قتل رساند . این مرد 
عزیز احمد نام دارد و شغلش خیاطی بوده است. او 
خانواده اش،  اعضای  تمام  رساندن  قتل  به  از  پس 
انگیزه ی  است. هنوز  آویخته  دار  به  نیز  را  خودش 
وقوع این رویداد معلوم نیست؛ اما مقام های هرات از 

آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده اند.

محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه ی حوزه ای 
هرات دیروز گفت، ساعت ٧:٢0 دقیقه ی شام روز 
یک  شامل  خانواده،  یک  عضو  چهار  اجساد  شنبه 
منتقل  شفاخانه  آن  به  دختر  دو  و  زن  یک  مرد، 
بررسی های طب  اساس  بر  او،  گفته ی  به  شده اند. 
عدلی، خانم 30 ساله همراه با دو دختر ٥ ساله و ٥ 

ماهه اش با ضربات چاقو به قتل رسیده اند.

در جریان سال های گذشته خشونت های خانوادگی 
در هرات باعث قتل های زیادی شده ؛ اما وقوع رویداد 
یاد شده خبر تکان دهنده ای خوانده شده است. در 
همین حال، عبدالرووف احمدی، سخنگوی پولیس 
هرات گفت، این مرد ابتدا همسر و دو کودکش را به 
قتل رسانده و سپس خودش را در داخل چاه حویلی 

خانه اش حلق آویز کرده است.

به گفته ی او، این حادثه در منطقه ی جاده ی انصاری 
ناحیه ی هشتم شهر هرات رخ داده است. هرات در 
از والیت هایی است که خشونت های  غرب کشور 
آن  در  کودکان  و  زنان  علیه  خشونت  خانوادگی، 
نهادهای  حال،  همین  در  دارد.  ادامه  هم چنان 
برای  نهادهای مربوط  مدافع حقوق زن می گویند، 

جلوگیری از چنین رویدادهایی، تالش کنند.

اطالعات روز: قاری دین محمد، از اعضای ارشد 
صلح  گفت وگوهای  که  است  کرده  اعالم  طالبان 
هفته ی آینده   از کابل آغاز می شود. او دیروز به یکی 
از خبرگزاری ترکیه گفته است که مال  عمر به تازگی 
گفت وگوهای  تا  داده  دستور  خود  نمایندگان  به 
کابل  از  آینده  هفته ی  را  افغانستان  دولت  با  صلح 
آغاز کنند. به گفته ی دین محمد، مال عمر به زودی 
گفت وگوها  این  در  اشتراک  برای  خود  نمایندگان 
در  هنوز  حکومتی  مقام های  می کند.  معرفی  را 
عبداهلل،  عبداهلل  اما  نداده؛  نشان  واکنش  مورد  این 
رییس اجرایی پیش تر گفته بود، گفت وگوهای صلح 
با طالبان در آینده ی نزدیک آغاز می شود. از سوی 

ماه  در  طالبان  با  مذاکره  بود،  شده  گزارش  دیگر، 
مارچ آغاز خواهد شد. با این حال، قاری دین محمد 
با  گفت وگوهای صلح  برای  عمر  که مال  می گوید 
حکومت افغانستان آماده است . این در حالی است که 
چندی پیش نمایندگان طالبان برای گفت وگوهای 
صلح وارد اسالم آباد، پایتخت پاکستان شدند و قرار 
بود، در همین هفته نماینده ی طالبان از دفتر قطر 

نیز وارد پاکستان شود.
از  گفته اند،  چین  و  پاکستان  امریکا،  مقام های 
افغانستان  دولت  با  طالبان  صلح  گفت وگوهای 
اسالم آباد  و  کابل  روابط  اخیراً  می کنند.  حمایت 
نیز ظاهراً بهبود یافته و مقام های دو کشور در چند 

خوانده اند.  بی پیشینه  را  روابط  این  اخیر،  هفته ی 
هم چنان مقام های پاکستان گفته اند، اگر طالبان با 
النه های  دیگر  کنند،  مخالفت  گفت وگوهای صلح 

آنان در این کشور جایی نخواهند داشت.
در همین حال، امر سنا، سفیر هند در کابل از نقش 
اما  کرد؛  استقبال  صلح  گفت وگوهای  در  پاکستان 
گفت که انتظار داریم این مذاکرات مطابق خواست 
مردم افغانستان باشند. ظاهراً نقش پررنگ پاکستان 
قبال  در  غنی  اشرف  سیاست  و  صلح  مذاکرت  در 
شده  کابل  و  هند  روابط  سردی  باعث  اسالم آباد، 

است.
رییس جمهور غنی خرید سالح های سنگین برای 

نیروهای امنیتی از هند را به حالت تعلیق در آورد و 
کارشناسان این کار او را بهبود روابط افغانستان و 
پاکستان، عنوان کردند. از سوی دیگر، غنی پس از 
رسیدن به قدرت، سفر به اسالم آباد را اولویت داد و 
با وجود دعوت نخست وزیر هند برای سفر رسمی به 

این کشور، هنوز به هند سفر نکرده است.
با این حال، سفیر هند در کابل به شبکه ی یک گفت، 
پاکستان در کنار این که از شبه نظامیان تندرو برای 
ویرانی افغانستان کار می گیرد، گاهی حتا سربازان 
افزود،  او  می فرستد.  کشور  این  به  نیز  را  ارتشش 
حکومت پاکستان در افغانستان و هند از نیروهای 

نیابتی استفاده می کند.

معترضان به سران حکومت:2
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مهرههایاصلیدر
فهرستسیاهانتخابات
قرارخواهدگرفت؟

شهریار فرهمند
کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی گفته که اسامی بیش از 
ده هزار تن از مأموران نهادهای انتخاباتی ای که متهم به دست 
داشتن در تقلب هستند را فاش می کند. این نهاد گفته که در این 
نهادهای  مرکزی  دفترهای  و  والیتی  رییسان  از  شماری  میان 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  هستند.  شامل  نیز  انتخاباتی 
اکنون پس از این که نزدیک به شش ماه از تقاضا ها برای افشای 
نام های آن ها  انتخابات،  اسامی مأموران متهم به تقلب در روند 
ماه  سه  نتیجه ی  فهرست  این  می شود  گفته  می کند.  منتشر  را 
برای  که  است  حقیقت یابی  کمیته ی  بررسی های  و  تحقیق 
شناسایی افراد متهم به تقلب در روند انتخابات گذشته ی ریاست 

جمهوری تشکیل شده بود.
ریاست  انتخابات  دور  دو  در  گسترده   تقلب های  تردید،  بدون 
منفی  مداخله های  و  مقام ها  ضعیف  مدیریت  حاصل  جمهوری، 
سیستم،  هرچند  بود.  انتخاباتی  نهادهای  مأموران  تخلف های  و 
هستند؛  نارسا  نیز  انتخاباتی  مقرره های  و  قوانین  میکانیسم ها، 
که  بودند  انتخاباتی  نهادهای  فاسد  مأموران  این  عمال  اما 
تقلب های گسترده را در دو دور انتخابات ریاست جمهوری رقم 
صالحیت های شان،  و  موقف  از  استفاده  با  که  مأمورانی  زدند. 
دو  کردند،  تقلب  مشخص  نامزدان  نفع  به  انتخابات  روند  به 
باعث  و  کشاندند  رسوایی  به  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  دور 
بنابراین،  جنجال و بن بست های خسته کننده در کشور گردیدند. 
افغانستان  مردم  تمام  خواست  افراد  این  محاکمه ی  و  شناسایی 
در  تقلب  عامالن  که  افرادی  محاکمه ی  و  شناسایی  است. 
ملی  وحدت  تشکیل حکومت  پیش شرط های  از  بودند،  انتخابات 
نیز بود – گزینه ای که هم احزاب و جریان های سیاسی داخلی و 

هم جامعه ی جهانی بر آن اصرار داشتند.
در  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  که  می رسد  نظر  به  ظاهرا 
کارمندان  بیش ترین  تقلب،  به  متهم  نفری  هزار  ده  فهرست 
عمدتا  که  افرادی  است.  کرده   معرفی  را  پایین رتبه  و  ساحه ای 
فقط برای روز انتخابات در ساحات و محالت رای دهی بر اساس 
یک قرارداد کاری استخدام شده بودند و اصوال به گونه ی رسمی 
افراد  این  که  هرچند  نمی باشند.  انتخاباتی  نهادهای  کارمند 
هرکدام مسئولیت بخش های خود را به عهده داشته و پاسخ گوی 
روند  در  تقلب  و  فساد  اصلی  مسئوالن  اما  هستند؛  خود  اعمال 
انتخابات، مقام های ارشد و کارمندان رسمی نهادهای انتخاباتی 

می باشند.
در حال حاضر به صورت مشخص تمام اعضا و مقام های ارشد 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
می باشند.  انتخابات  در  تقلب  و  فساد  در  داشتن  دست  به  متهم 
هنگام  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی  پیشین  رییس 
شد  بازداشت  غیر قانونی  گونه ی  به  رای دهی  برگه های  انتقال 
تقلب های  در  وی  داشتن  دست  از  موجه  و  قبول  قابل  اسناد  و 
فراوانی  ادعاهای  و  اسناد  برآن،  افزون  شدند.  منتشر  انتخاباتی 
علیه دیگر اعضای ارشد نهادهای انتخاباتی مطرح اند که تا هنوز 
فهرست  باید  اول  مرحله ی  در  این رو،  از  مانده اند.  باقی  پنهان 
متهم  تقلب  به  که  انتخاباتی  نهادهای  ارشد  مأموران  و  مقام ها 
تمام  بر  آن ها  تقلب  و  فساد  که  مأمورانی  شود.  منتشر  هستند، 

مردم افغانستان آشکار شده است.
با  انتخاباتی  نهادهای  ارشد  مقام های  نشود  که  می رود  این  بیم 
بر  را  خود  کاری  تخلف های  و  تقلب  ساختگی،  فهرست  تهیه ی 
را  خود  طریق  این  از  و  دهند  حواله  پایین رتبه ی شان  کارمندان 

نجات دهند.
ارشد  مقام های  دیگر  و  کمیشنران  رییسان،  این  حقیقت  در 
روند  در  فساد  و  تقلب  زمینه ی  که  بودند  انتخاباتی  نهادهای 
انتخابات را فراهم کردند. رسوایی های انتخاباتی و تقلب گسترده  
تمام  مسئول  آن ها  اصوال  و  است  آن ها  مدیریت  سوء  نتیجه ی 
عواقب و مسایلی اند که در روند تحت رهبری و مدیریت آن ها 

رخ داده است.
و  جامع  گزارش  حقیقت یاب  گروه  که  می رود  انتظار  بنابراین، 
انتخابات  روند  در  تقلب  و  فساد  به  آغشته  افراد  از  بی طرفانه ای 
ارشد  مقام های  بسپارد.  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  و  تهیه  را 
انتخاباتی  تقلب های  در  آشکار  گونه ی  به  انتخاباتی  نهادهای 
دست داشتند و هیچ فهرستی از متهمان بدون حضور آن ها قابل 

قبول و شفاف نیست.
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3١ مسافری که از ایران برگشته بودند تا به خانواده های شان 
بپیوندند، نزدیک به یک هفته است که نان حرام سارقان مسلح 
و آب تلخ و چتل افراد وابسته به گروه طالبان را می خورند. از 
شامگاه روز دوشنبه که آن ها ربوده شده اند، تا هنوز هیچ خبر 
موثقی از این که در کجایند و در چنگ کیستند، وجود ندارد. 
این 3١ تن نه تنها که ُگم است، بلکه روشن نیست آیا آن ها 
زنده اند یا نه؟ و تلخ تر از همه این که؛ رییس جمهور به عنوان 
هم  حرف  کالم  یک  قضیه  این  مورد  در  مملکت  اول  فرد 
نگفته است. آنانی که این 3١ تن را ربوده اند، آن ها را به دلیل 
هویت قومی )هزاره بودن( شان ربوده اند. اینک به نظر می رسد 
که رییس جمهور اشرف غنی نیز به دلیل این که این 3١ نفر 
»هزاره« است، حرف نگفته است و مرگ و زندگی این افراد 
برایش مهم نیست. تنها اقدامی که از ارگ ریاست جمهوری 
دیده ایم این است: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
دو روز قبل گفت که مسأله ربوده شدن این 3١ نفر را جدی 
تعقیب می کنیم. بیش تر از این رییس جمهور با وجود این که 
در تلویزیون ملی خطاب به ملت سخنرانی کرد، اما از این 3١ 
نفر سخن نگفت و خانواده های آنان را امیدواری نداد که برای 

نجات جان آنان تالش می کند. 
اینک به نظر می رسد پشت این سکوت طوالنی، سناریو های 
دیگری نهفته است. سناریوهایی که ممکن است در حال رخ 
دادن باشد و کارت هایی که ممکن است رییس جمهور غنی 
بخواهد با آن ها بازی کند. اما این سناریو ها چیست و کارت 

بازی غنی کیست؟ 
که  روزی  از  پروسه ی صلح:  و  1- گروگان گیری 
غنی به کرسی ریاست جمهوری نشسته است تا امروز، حرف 
مهمش در راستای صلح این بوده است: به هر قیمتی شود، 
صلح را تأمین می کنیم. معنای این حرف زمانی بیش تر روشن 
شد که غنی به چین رفت، رفت و آمد با مقامات پاکستانی 
بیش تر شد، مقامات نظامی پاکستان از زندان های افغانستان 
بازدید کرد و مشاور امنیت ملی به قطر رفت و قرار است به 
زودی گفت وگوهای رو در رو با طالبان نیز شروع شود. از این 
رو، ما از هر زمانی دیگر برای رسیدن به پشت میزی که یک 
طرف نمایندگان حکومت افغانستان باشد و طرف دیگر آن 
نمایندگان طالبان و پاکستان نزدیک تر شده ایم. این همان 

پیشرفتی است که حکومتی افغانستان از آن یاد می کند. 
روشن  مهم  مسأله ی  یک  هنوز  صلح  گفت وگوهای  در  اما 
افغانستان  از حکومت  پاکستان  و  طالبان  خواسته ی  نیست: 
و  طالبان  کردن  صلح  قیمت  دیگر:  عبارت  به  یا  چیست؟ 
 3١ ربودن  که  نیست  بعید  رو  این  از  است؟  چند  پاکستان 
بخش  این  به  باشد  مرتبط  شان،  بودن  هزاره  دلیل  به  تن 
گفت وگوهای صلح. بخشی بزرگی از مردم افغانستان حاضر 
نیست به هر قیمتی با طالبان صلح کنند. اما رییس دولت این 
حرف را به صراحت گفته است که به هرقیمتی با طالبان صلح 
می کند. لذا، برای رییس دولت مهم است که برای حرفش 
شنونده ایجاد کند و ذهنیت مردم را آماده بسازد که »صلح با 

طالبان به هر قیمتی که باشد« خوب است و به نفع ماست. 

به  می خواهد  جمهور  رییس  که  می رسد  نظر  به  گونه  این 
هزاره ها بگوید که اگر صلح با طالبان بد است، پس طالبان 
می تواند برای هزاره ها نیز مشکالت از قبیل ربودن 3١ هزاره 
را خلق کند. و اگر شما مخالف صلحید، پس باید قبول کنید 
که هر آنچه طالبان کرد، تقصیر خود شماست. اینگونه است 
که به نظر می رسد رییس جمهور غنی با سکوت در این مورد 
می خواهد مسافران ربوده شده همچنان در قید و بند طالبان و 
یا گروه های مسلح باقی بماند تا این که: هزاره ها بپذیرد آنچه 
که غنی می گوید درست است. و اگر این سناریو در حال اجرا 
باشد، انتظار نداشته باشید که حکومت برای رهایی آنان اقدام 
جدی کند و رییس جمهور در این مورد حرف بزند. تنها امید 
در این صورت تالش های مردمان محل )هزاره های ولسوالی 

جاغوری و پشتونهای والیت زابل( است. 
دومین  می شوند:  آزاد  بیش تری  طالبان  2- آیا 
سناریو پس از گفت وگوهای صلح و توجیه گفت وگوهای صلح 
)با همان مقیاس ها و هزینه هایی که حکومت در نظر دارد( 
برای هزاره ها، احتمال رهایی افراد گروه طالبان است. احتمال 
این وجود دارد که اگر این 3١ مسافر دیرتر در بند طالبان و 
گروه های وابسته به آن ها بمانند، اشرف غنی در یک حاتم 
بخشی با یک تیر دو نشان بزند. ممکن است رییس جمهور 
از  قبل  طالبان  به  نیت  ابراز حسن  خاطر  به  را  طالب  ده ها 
گفت وگوهای صلح رها کند و منت آنرا بگذارد سر هزاره ها. 
اگر این کار شود، اشرف غنی در حقیقت کاری کرده است 
که می خواسته برای صلح و گفت وگوهای صلح انجام بدهد. 
اما منت آنرا می اندازد گردن هزاره ها و با صدای بلند خواهد 
گفت که به خاطر برادران هزاره چنین کاری را کرده است. 
این احتمال و این سناریو نیز وجود دارد و شاید اشرف غنی 
می خواهد تا چند روز دیگر همچنان سکوت کند تا چیغ مردم 

برآید و آن زمان دست به چنین اقدامی بزند.
3- طالبان مقدس می شوند: زمزمه های داعش چند 
دیری است که میان رسانه ها و مردم دست به دست می شود. 
حتی نهادهای امنیتی افغانستان نیز از حضور و وجود داعش 
ابراز نگرانی کرده اند. اما کار بزرگ و وحشتناکی تا هنوز گروه 
داعش در افغانستان انجام نداده است. ربودن این 3١ مسافر 
هزاره اول به داعش نسبت داده شده بود. اما با گذشت هر 
روز روشن تر شد که این کار داعش نیست. اکنون اگر این 
3١ مسافر ربوده شده هزاره به سالمت برگردد، شاهد موجی 
از تبلیغات های مثبت برای طالبان در مناطق هزاره جات باید 
به ثمر نشستن تالش های صلح،  اینگونه در آستانه  باشیم. 
حکومت بدون شک سعی می ورزد که برجنایات طالبان خاک 
بعید نیست که چند  آنرا شستشو دهد. پس  بپاشد و هویت 
روز بعد در شرایطی که همه اضطراب دارند و نگران این 3١ 
نفراست، حکومت خبر رهایی آنان را منتشر کند و از آن برای 
شستشوی جنایات و گذشته تروریستانی به نام طالب استفاده 
کند. و اگر چنانکه این 3١ نفر زنده برنگردند و آن ها را چیزی 
شود، آنگاه تمام قضیه به نام داعش ختم خواهد شد. در آن 
صورت انداختن تقصیر چنین جنایتی به گردن داعش نیز یکی 

از پیامدهایش روشویی کردن طالبان است. 
آخرین  می کند:  خالی  شانه  جمهور  4- رییس 
سناریو این است که غنی تمامی خوبی ها و بدی های کارهای 
حکومت در این راستا را بیاندازد به گردن معاون دومش سرور 
از ارگ ریاست جمهوری تنها سرور دانش در  دانش. ظاهراً 
مورد این 3١ نفر اظهار نظر کرده است و صریحاً گفته است 
از یک  این حرف  آنان است.  آزادی  که حکومت در تالش 
طرف معنی اش این است که سرور دانش مسئوول رسیدگی 
به این پرونده است. رسیدگی به این پرونده نتیجه ی آخر و 
مثبتش این است که این 3١ نفر سالم به خانواده های شان 
اشرف  آنگاه  شد،  تأمین  امری  چنین  اگر  شوند.  برگردانده 
غنی در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر خواهد شد و برای ملت 
این  و  نشد  موفق  اگر  کرد.  خواهد  منتشر  پیام  و  سخنرانی 
این کار  ناکامی  ماند،  ربایندگان  نفر همچنان در چنگ   3١
به گردن سرور دانش خواهد افتاد. و غنی در آن زمان خواهد 
تمامی  از  بود که  داده  مأموریت  به دانش صاحب  گفت که 

امکانات دولتی برای رهایی آنان استفاده کند.
باشد،  راه  در  بازی که  یا هر  و  بیافتد  اتفاق  آنچه  حاال، هر 
تعلل حکومت در شش روز نخست، نشان می دهد که ارگ 
این 3١  آنجایی که  از  قایل نیست.  اهمیتی  افراد  این  برای 
که  داشت  جا  ربوده شده اند،  قومی شان  دلیل هویت  به  نفر 
حکومت با این قضیه به عنوان یک رخدادی که وحدت ملی 
را هدف قرار داده است؛ بسیار جدی تر و قدرتمند تر برخورد 
می کرد. اما بی میلی حکومت به این قضیه به معنی بی پروایی 
حکومت نسبت به سرنوشت هزاره های این سرزمین است. 
این بی پروایی نسبت به هویت های قومی، می تواند سرآغاز 
بسیار بدی برای افغانستان باشد. اگر حکومت از گذشته های 
نه چندان دور درس های مثبتی نگرفته باشد، احتمال تکرار 
تاریخ نزاع های قومی وجود دارد. و بعید نیست که این رخداد 
دردناک، آغاز یک درد و رنج بزرگ قومی دیگر در افغانستان 

باشد.
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آخرین سناریو این است که غنی تمامی 
خوبی ها و بدی های کارهای حکومت در 
این راستا را بیاندازد به گردن معاون 
دومش سرور دانش. ظاهراً از ارگ ریاست 
جمهوری تنها سرور دانش در مورد این 31 
نفر اظهار نظر کرده است و صریحًا گفته 
است که حکومت در تالش آزادی آنان 
است. این حرف از یک طرف معنی اش این 
است که سرور دانش مسئوول رسیدگی به 
این پرونده است. رسیدگی به این پرونده 
نتیجه ی آخر و مثبتش این است که این 
31 نفر سالم به خانواده های شان برگردانده 
شوند. اگر چنین امری تأمین شد، آنگاه 
اشرف غنی در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر 
خواهد شد و برای ملت سخنرانی و پیام 
منتشر خواهد کرد. 
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رحمت اهلل ارشاد

معنای سیاست
سیاست نوعی صدا کردن است. کسی را به نام خودش و به سمت خودش صدا 
کردن است. سیاست به جای همه و برای همه سروصدا کردن است. شاید به 
معنای آشتی کردن هم باشد. ما ناگزیریم که با هم آشتی کنیم، وگرنه روز و شب 
همه ی خالیق در بدخلقی و دشنام سر خواهد شد. سیاست روشی است که در 
آن آدم ها بی آن که حتا بخواهند، می توانند به یک دیگر نزدیک شوند. با آن که از 
هم کینه دارند، می توانند هم دیگر را در آغوش بگیرند و وانمود کنند که در وادی 

مهربانی در حال کاشتن گل امید اند.
هیچ کس عزیز!

روزهای جمعه باید دل ما جمع باشد، آرام و راحت. شب های شنبه دل ما باید 
شبیه شیشه های ساده شاد و سرحال باشد. شنبه ها روز شاد بودن است، روزی 
که بودن را به شادی و شادمانی تجربه می کنیم. یک شنبه ها اما باید کمی به فکر 
خود باشیم، به فکر زنگی که زندگی به صدا در می آورد و ما را به دویدن و 
چرخیدن فرا می خواند. دوشنبه ها باید به اندازه ی دو تا شنبه با همسایه ها درد 
دل کرد. باید به اندازه ی دوبرابر قد خود از قله ی زندگی باال برویم و سعی کنیم 
که هیچ وقت پشت سر خود را نگاه نکنیم. سه شنبه ها را می شود با کمی سادگی 
شروع کرد، با کمی سردی. سه شنبه ها را می شود روز تن و تنهایی صداگذاری 
کرد. در این روز می شود کمی از خود فاصله گرفت و سراسیمه به سمت سیم و 
زر شتافت. چهارشنبه روزی است که باید روزی چهار بار از همه ی چهارراه های 
جهان عکس یادگاری گرفت و بعد همه ی عکس ها را در یک قاب در دیوار 
خانه آویخت. در این روز باید با صدای بلند از بلندترین کوه جهان باال رفت و 
بعد خود را به سرعت نور مورد نوازش قرا داد. پنج شنبه اصال روزی است که 
قرار نبوده یکی از روزهای هفته باشد. این روز اصال قرار نبوده که روز باشد. 
این روز قرار بود که روزنه ای به سمت بهشت باشد. کسی هم نمی داند که چه 
اتفاقی افتاد که این روزنه  ای زیبا به سمت تازگی بهشت از میان روزهای هفته 
سر درآورد و برای همیشه هم همان جا ماند. در این روز باید مثل برف ساده و 
سفید بود و برای باریدن از هیچ کسی اجازه نگرفت و تا می توان بارید. سیاست 
شاید کنار هم گذاشتن این روزها باشد. شاید روش برخورد ما با این روزها، 

سیاست نام داشته باشد.
کلمه ی  همین  برگردد.  ریاضیات  به  تاریخی اش  ریشه های  شاید  سیاست 
»سیاست« شاید در اصل به صورت عبارت شک برانگیز »سی یا صد« بوده است. 
اصال کسی چه می داند. شاید خدا خواسته است که آدم ها وقتی وارد ریاضیات 
می شوند، دست از شک بردارند. یا این که قرار بوده که وقتی از ریاضیات خارج 
می شویم، باید مشکوک باشیم. فاصله ی بین سی و صد را باید با عددهای تازه ای 
پر کرد. این عدد های تازه ترس ما را از زندگی کمتر می کنند. وقتی زندگی باشد 
و ما هم بتوانیم یک راست خود زندگی را با خود به گردش ببریم، دیگر نیازی 
نیست که زنگ خانه ی کس دیگری را به صدا در بیاوریم. وقتی که زندگی نباشد، 
یا وقتی که زندگی بی آن که به روی خود بیاورد، با زرنگی از کنار ما بگذرد، ما 

می مانیم و چیزهایی که هرچه باشند، زندگی نیستند.
هیچ کس عزیز!

می دانم که در ریاضیات جایی برای سوء تفاهم و تردید وجود ندارد. ریاضیات با 
قاطعیت می گوید که اگر دو در کنار دو بنشیند، حاصل هم نشینی آن ها عدد چهار 
می شود. اما ما می دانیم، در سیاست چنین نیست. اگر دو گروه را با دو گروه دیگر 
در ارگ کنار هم بنشانید، حاصل آن هرچه باشد، قطعا چهار نیست. ارگ جایی 
است که جمله ها همیشه با اگر شروع می شود. آدم ها هم لبخند می زنند و هم 
اخم می کنند. در ارگ آدم ها احتماال در تمام ساعات بیداری شان دروغ می گویند؛ 
اما همین که می خواهند بخوابند، با خیال راحت به خواب می روند. مثل کودکی 
که تازه به دنیا آمده و لب به هیچ دروغی نزده باشد. مثل کودکی که اصال برای 
زندگی کودک شده باشد. ارگ جایی است که ستون هر اتاقی را با جنجال و 
بی اتفاقی ساخته اند. وارد هر اتاق که بشوید، بوی تند سیاست سر تان را به درد 
خواهد آورد. ارگ جایی است که با قاطعیت تمام باید خود را مساوی همه ی 

مردم قلم داد کرد و به جای همه ی آن ها رییس جمهور بود.
پهناور  این جهان  کجای  هیچ  در  کرد.  معنا  ارگ  در  می شود  فقط  را  سیاست 
نمی توان پهنا و عمق سیاست را به درستی کشف کرد. برای کشف معنای دقیق 
به  و  تنهایی شد  ارگ ساعتی دچار  تاریک خانه های  از  یکی  باید در  سیاست، 
هیچ کس و هیچ  چیز فکر نکرد. اگر تاریکی کاملی بر شما حکم فرما باشد و شما 
باشید و یک اتاق عمیقا تاریک، ذهن شما به سرعت دچار واقعیت های حاکم بر 
فضای ارگ می شود. شما به راحتی همه چیز را فراموش می کنید. اولین چیزی که 
فراموش می کنید، خداست. خدا را به راحتی وارد شدن به دروازه های ارگ از 
دست می دهید. دومین دردی که برای همیشه دست از سر تان بر می دارد، خودتان 
هستید. اگر وارد دومین دروازه ی ارگ شوید، خودتان را از یاد می برید. بعد اگر 
قدم زدن تان ادامه یابد و تاریکی شاعرانه ای شانه های شما را در آغوش بگیرد، 

مردم را نیز از یاد خواهید برد.
هیچ کس عزیز!

ارگ جایی است که با اگر و مگر می شود به... بگذریم. اصال سیاست همان سی 
یا صد است و ربط چندانی هم به ارگ ندارد.

هزارهرباییدرزابل
وچندسناریودرکابل

که  می رسد  نظر  به  گونه  این 
هزاره ها  به  می خواهد  جمهور  رییس 

بگوید که اگر صلح با طالبان بد است، پس طالبان 
می تواند برای هزاره ها نیز مشکالت از قبیل ربودن 31 هزاره را 

خلق کند. و اگر شما مخالف صلحید، پس باید قبول کنید که هر آنچه طالبان 
کرد، تقصیر خود شماست. اینگونه است که به نظر می رسد رییس جمهور غنی با 

سکوت در این مورد می خواهد مسافران ربوده شده همچنان در قید و بند طالبان 
و یا گروه های مسلح باقی بماند تا این که: هزاره ها بپذیرد آنچه که غنی می گوید 

درست است. و اگر این سناریو در حال اجرا باشد، انتظار نداشته باشید که حکومت 
برای رهایی آنان اقدام جدی کند و رییس جمهور در این مورد حرف بزند. تنها امید در 

این صورت تالش های مردمان محل )هزاره های ولسوالی جاغوری و پشتونهای والیت 
زابل( است.
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گذشتن یک وسیله ی نقلیه ی زرهی از روی پاهای یک 
»حمله ی  امریکایی.  دالر   ١١000 ساله:  شش   کودک 
 Jingle( بارکشی  الری/موتر  یک  بر  اشتباهی« 
Truck(: ١٥000 دالر امریکایی. یک انفجار کنترل شده 
دالر   ١06 شکست:  را  مسجد  یک  پنجره ی  هشت  که 
امریکایی. غرق شدن یک پسر در یک خندق ضد تانگ: 
روی کشتزار  از  تنی  ده  دالر. گذشتن یک الری   ١9١6
از  گلوله  شکلیک  امریکایی.  دالر   ١٨0 خیار/بادرنگ: 
چرخ بال و کشتن ٧ گاو: ٢٢٥3 دالر امریکایی.  تخریب 
٢00 تاک انگور و 30 درخت توت و یک چاه: ١3١٧ دالر 
امریکایی. چرخ خاک کشی پر از شیشه ی شکسته: 40٥٧ 

دالر امریکایی.
کشته شدن یک کودک در یک عملیات رزمی: ٢4١4 دالر 

امریکایی. 
بر بنیاد منبع معلوماتی )دیتابس( که شامل هزارها مورد 
این گونه انتقال های پولی ست و بر اساس مصوبه ی آزادی 
معلومات )Freedom of Information Act( ما 
پرداخت های  از  بخشی  فوق  موارد  یافتیم،  دست  آن  به 
جریان  در  افغانستان  عادی  مردم  به  متحده  ایاالت 
عملیات های نظامی در این کشور است. بسیاری از این 
انسان  زندگی  آن ها  در  که  اند  حوادثی  برای  پرداخت ها 
تلف نشده اند،  مانند، حوادث ترافیکی یا آسیب رسیدن به 
اموال. اما در عین زمان، موارد دیگر پرداخت ها برای تلف 
شدن زندگی انسان ها صورت گرفته که به زبان خشک 
بروکراتیک »مرگ زن و دو دختر کوچکش«، »جراحات 
بر سر، بازوها و پاهای پسرش«، »مرگ شوهر« پدر، کاکا 

یا برادرزاده توصیف شده اند.
این منابع معلومات )دیتابس ها( نامکمل هستند که نشان 
می دهند حفظ و ثبت  داده ها و معلومات در افغانستان چقدر 
مسئله ی  درباره ی  ویژه،  به  است،  بی اهمیت  و  پراگنده 
تلفات غیرنظامی. پرداخت های که این نشریه به آن دست  
یافته تکمیل نیست، اما می تواند تصویر نامکملی از هزارها 
زندگی تباه شده و مصیبت های که بر افراد در جریان بیشتر 

از یک دهه جنگ رفته است، برای ما ارائه کند. 
قیمت زندگی 

قرار  نشریه  این  دسترس  در  که  داده هایی  و  معلومات 
ایاالت  ارتش  که  آمده  به دست  دو سیستمی  از  گرفته، 
متحده برای اصالح و پرداخت غرامت استفاده می کرده 

است. 
مصوبه ی مطالبه ی غرامت توسط شهروندان کشورهای 
در  که   )The Foreign Claims Act  ( خارجی 
سال ١94٢ تصویب شد، شهروندان کشورهای خارجی را 
قادر می سازد که از بابت آسیب های که توسط افراد ارتش 
غرامت  درخواست  شده،  تحمیل  آنان  بر  متحده  ایاالت 
که  می گیرد  بر  در  را  حوادثی  فقط  قانون  این  اما  کنند. 
در بیرون از وضعیت های رزمی اتفاق افتاده باشد. معنای 
آن این است که غیرنظامیانی که در جنگ گیر می مانند 

نمی توانند خواستار جبران خسارت شوند. 

متحده  ایاالت  ارتش  کوریا  جنگ  از  پس  وجود،  این  با 
غرامت های  پرداخت  اکثرموارد،  در  که  است  دریافته 
نمادین به سودشان است، حتا اگر در حاالت رزمی اتفاق 
»پرداخت های  پنتاگون  سال ها،  از  پس  باشند.  افتاده 
این  به  متحده  ایاالت  ارتش  و  کرد  ایجاد  را  تسلیتی« 

تصمیم رسید که این کار از نظر فرهنگی درست است. 
ماهی  چند  برای  عراق  برای  تسلیتی  پرداخت های  این 
سال  از  افغانستان  برای  و  شد  تصویب   ٢003 سال  در 
٢00٥ آغاز گردید. این پرداخت ها به زودی به روی کردی 
برای به دست آوردن »قلب و فکر« مردم در مبارزه علیه 
تروریسم تبدیل شد. به عبارت دیگر و به اصطالح یک 
یک  مثابه  به  »پول  این  ارتش،  آموزشی  دست نامه ی 

سیستم اسلحه« استفاده می شد. 
بدل  در  غرامت  حیث  به  پول  مبلغی  پرداختن  آن که  با 
زندگی انسان، شاید مشکوک و طعنه آمیز  به نظر برسد، 
اما سازمان های بشردوستانه از این پالیسی به مثابه راهی 
برای اعتراف به تلفات جانی و واقعیت های سخت مناطق 

جنگی، استقبال کردند. 
هدف این پرداخت های تسلیتی یک اقدام و حرکت نمادین 
است و امروز به صورت عموم، در افغانستان ٥000 دالر 
امریکایی برای آن پرداخت می شود. اما مبلغ های بزرگتر 

از آن نیز، قابل پرداخت اند. 
پرداخت های که زیر پوشش مصوبه ی مطالبه ی غرامت 
توسط شهروندان کشورهای خارجی انجام می شوند، هر 
گونه غفلت از سوی مدعی غرامت و نیز، قوانین محلی 
با خدمات  دادستان  دریبن،  نظر می گیرد. دگالس  در  را 
مطالبات }غرامت{ ارتش در فورت مید در ایالت میریلند 
)Fort Meade, Maryland( گفت که افسران در 
ساحه تحقیق می کنند و بعضی وقت ها با اداره ی توسعه ی 
بین المللی ایاالت متحده با وزارت خارجه مشوره می کنند 
تا  معلوم شود که قیمت ساختن یک ملکیت تخریب شده 
چه قدر تمام می شود-»یک مرغ در ساحه ی زندگی من 
قدر  چه  کابل  شهر  مرکز  در  مرغ  یک  آن،  برابر  در  و 

می ارزد؟«
شامل  جراحت،  برداشتن  صورت  در  شده  پرداخت  مبلغ 
اشتباهی،  قتل  صورت  در  و  می گردد  مداوا  هزینه های 
گرفته  نظر  در  او  احتمالی  درآمد  و  مقتول  فرد  شرایط 
داکتر  قضیه ی  یک  من  گفت:»اگر  دریبن  می شود. 
از یک  بیشتر  مبلغی  او  خاطر  به  باشم،  داشته  ساله   ٢٨
کودک 4 ساله، پرداخت می کنیم. متاسفانه، در افغانستان، 
یک  از  کمتر  خیلی  دختر  کودک  یک  }ارزش/منزلت{ 

کودک پسر است.«
با این حال، این سیستم ناقص است. باشندگان مناطق 
دوردست، معموال به مراکزی که نظامیان امریکایی پول 
نقد را تسلیم می کنند، دسترسی ندارند. دادن پول بیشتر 
بستگی به سلیقه یک سرباز دارد یا معموال قاضی ای که با 
این موضوع سروکار دارد، دادخواهی می کند یا فرماندهی 
تصمیم  دارد،  را  تسلیتی  پرداخت  تأیید  صالحیت  که 

می گیرد. 
 ( امریکا  مدنی  آزادی  انجمن   ،٢00٧ سال  در 
American Civil Liberties Union( اسنادی 
قضیه ی   ٥000 جزئیات  آن  در  که  آورد  دست  به  را 
مطالبه ی  مصوبه ی  اساس  بر  عراق  در  غرامت  پرداخت 
غرامت توسط شهروندان کشورهای خارجی، آورده شده 
است. این اسناد، اسناد اصلی و اکثرا ثبت حوادثی بودند 
که جزئیات تحقیق آن ها و تصمیم نهایی ارتش امریکا 
شده  نوشته  دست  با  آن،  رد  یا  غرامت  پرداخت  برای 
بود. جانتان تریسی، وکیل مدافع، که با هزارها قضیه ی 
مطالبه ی غرامت در عراق کار کرده و پس از آن سال ها 
تمام  کرد،  وقف  سیستم  این  مطالعه ی  به  را  عمرش 
این موضوع  با  بایگانی های داده های مرتبط  و  معلومات 
را تحلیل کرده. او دریافت که اکثر اوقات تصمیم ها مبتنی 
بر تعریف بیش  از اندازه گسترده یا خودسرانه از وضعیت 
جنگی/رزمی گرفته شده اند و کسانی که مطالبه ی غرامت 
مبلغ  آن ها فقط یک  به  اوقات،  بعضی  شان رد شده اند، 
حقوق  استاد  است.  شده  داده  تسلیتی  پراخت  عنوان  به 
در دانشگاه یل، جان فابین ویت، نیز گفت که »به طور 
نسبی، پول های که برای جبران آسیب های اندک به موتر 
موارد  اکثر  در  شده،  داده  شخصی  ملکیت های  دیگر  یا 
با مبلغ دالری که در برابر زندگی یک انسان داده شده، 

برابری می کند.«
پیش کش  ما  به  را  آن  طوری  گفت:»آنها  ما  به  تریسی 
می کنند که گویا مسئله خیلی سیاه و سفید است، گویی 
دایره/مجموعه ای از اشیا وجود دارند که ما می توانیم در 
بدل آن پول بپردازیم و بعد شما تصمیم می گیرید که یک 
حادثه در داخل این دایره اتفاق افتاده یا نه، اما این آن 

چیزی که اتفاق می افتد نیست.«
بودجه ی دفاعی سال گذشته، شامل وجهی برای مدیریت 
دایمی پرداخت های تسلیتی نیز می شد که توسط سناتور 
پاتریک لیهی پیش نهاد گردید. این اقدام برای جلوگیری 
و  عراق  در  نخست  سال های  در  که  انقطاع  و  تأخیر  از 
افغانستان اتفاق افتاد و سیستم را از کار انداخته بود، روی 
این  ثبت  و  بود که حفظ  آن  و هدف  گرفته شد.  دست 
پنتاگون مجبور نشود که در هر  تا  یابد  بهبود  اطالعات 

جنگ، آن را از نو شروع کند. 
انترسپت  به  امیل  یک  طریق  از  دفاع  وزارت  مقام  یک 
گفت که پنتاگون تا هنوز این برنامه را تطبیق نکرده است، 
اما این وزارت »در حال بررسی و بازبینی روندهای مربوط 
کدام  در  که  شود  معلوم  تا  است  قبلی  پرداخت های  به 

ساحات نیاز به اصالح و بهبود کار است.« 
در  گیرمانده  غیرنظامیان  مرکز  رییس  کینان،  مارال 
درگیری ها، به این باور است که با اوج گرفتن درگیریها 
در سوریه و عراق، آنان در صدد یافتن دلیلی برای وجود 
این گونه پالیسی ها شده اند. تاسف آور این است که چطور 
یک بحران و درگیری جدید انگیزه ای می شود برای این 

کار.«

ایاالتمتحدهچگونهدربدلتلفاتجانی
وتخریبهاغرامتپرداختمیکند؟

مسیر  یک  تاریخ  کنیم،  فرض  که  می کند  خطور  آدم  ذهن  به  فکر  این  سال ها،  از  پس 
متفاوتی به خود گرفته و اگر دولت افغانستان را در این قالب بیاوریم، می بینیم که در این 
ارتباط، هیچ نکته ی باریکی مشاهده نمی شود. تالش برای شعارهای مردمی اگر 99 درصد 
آن هم به زبان آید، یا نوشته شود، نمی تواند هیچ چیزی را عوض کند، مگر فروپاشی. البته 
که این کار عماًل توسط ایدیولوژی شوروی ادامه یافت؛ اما در نهایت همه ی این تالش ها 
زمان،  با گذشت  منجر شدند.  نظامی  اعمال  به  به طور خودکار  زندگی«  برای »تجربه ی 
تمام تالش های مقامات افغانستان متوقف شدند و از همه ی روندهای تجربه شده، می توان 
درآوردن  کنترول  تحت  نداشتند:  خود  از  امنیتی  و  بودند  بی معنا  کارها  تمام  که  دریافت 
پولیس و جمهوری یا سفارشی بود، یا دستکاری شد یا این که همه چیز به دست مجاهدین 
افتاد. این البته تمام واقعیت است. اما بخش بزرگی از نیازهای نظامی و نیازهای داخلی، به 
مایه ی عمده ی نگرانی افسران اتحاد شوروی تبدیل شد و ]معترضان دولت تحت حمایت 

شوروی[ به »نمک« جنگ تبدیل شدند.
افتاده  اتفاق  ناتو  نیروهای  برای  اکنون  که  است  چیزی  همان  دقیقًا  گفتیم،  آنچه  همه ی 
است. حتا مأموریت رزمی و نظامی که برای نیروهای ناتو داده شد، تقریبًا کپی روش اتحاد 
عمل،  در  دموکراسی«.  استقرار  برای  افغانستان  مردم  به  »کمک  است:  شوروی  جماهیر 
همه ی این تالش به جست وجوی یک شخصیت برای مصالحه با رهبران قبیله ای منجر 
شده تا بتوان یک انتخابات »دموکراتیک« برگزار کرد. پس از این همه کار، اعالم شد که 
آموزش  را  افغانستان  ارتش  نیرو ی  هزار   ٢00 ناتو  نیروهای  طالبان،  با  ختم جنگ  از  بعد 
اکنون  که  است  حالی  در  این  نکرد.  را  کار  این  هرگز  »شوروی«  که  گویی  است؛  داده 
نیروهای  افتاد:  اتفاق  شوروی  اتحاد  خروج  از  پس  که  هستیم  تصویری  همان  شاهد  ما 
»آموزش دیده« ی افغان پراکنده می شوند و قلمرو کشور در امتداد خطوط قومی و مذهبی 

یک بار دیگر وجهه ی خود را باز می یابد. 
ایجاد مجدد یک سیستم  برقراری نظم و  به منظور  افغانستان  به  ارائه شده ، کمک  اهداف 
متمرکز دولت داری است؛ چیزی که به طور کلی دست نیافتنی است. اتحاد جهاهیر شوروی 
کردن  حفظ  برای  را  هیچ چیزی  که  داشتند  قدرت  سیستم  با  را  یک سانی  فرصت  ناتو،  و 
در نفوذ خارجی خود، آرزو نمی کردند. در نتیجه، تمام موقعیت جیوپلیتیک با در نظرداشت 
فکری خالصه  بازی  یک  به  تنها  شد،  شروع  گذشته  سده ی  در  که  بزرگ«  بازی  »یک 
در  کل،  صورت  به  است.  غیرممکن  افغانستان،  در  بازکردن«  پا  »جای  این که  می شود- 
این کشور ساختن یک دولت مرکزی با عملکرد مستقل، غیرممکن است. گروه طالبان به 
بود.  قابل فهم تر  نزدیک تر و  افغانستان  برای مردم  با همان روش متحجرانه  نوبه ی خود 
این »نزدیکی به مردم« به آن ها فرصت این را فراهم کرد که به سادگی قدرت را بگیرند، 
را حفظ  قدرت خود  درصد،   ٢0 تقریبًا  برای  و  بزنند  دار  را  نجیب اهلل  وارد شوند،  کابل  به 
کنند. حقیقتًا این مردم در آتش جهاد و در طول زمان پرورش یافته اند و فرایندی را تعریف 

نمودند و پروردند که با حضور نیروهای خارجی کاماًل متفاوت و متضاد است.
رهبری جدید سیاسی افغانستان اگر بتواند بیش تر از یک یا دوسال خود را در کابل حفظ 
کند، دوباره مجبور خواهد شد که شروع مجدد اختیار کند: مذاکره با گروه طالبان، مذاکره با 
رهبران قبیله ای، رویارویی با قاچاق چیان پاکستانی و قاچاق بران مواد مخدر. تقریبًا چیزی 
و به روشی که نجیب اهلل در عمل انتخاب کرد؛ روند آشتی ملی و تشکیل یک »شورا« . اما 
منفی  نتایج  از سوی مجاهدین،  داخلی  اوضاع  به چگونگی  ارتباط  در  بی معنایی  مناقشات 
بی شماری در پی داشت که یکی از آن ها را می توان ظهور جنبش طالبان دانست. جنبشی 
که با رنگ آمیزی مذهبی، سازوکار ناقصش را آشکار ساخت. ناتو اما آمد و تمام اشتباهات 
را  شوروی  اشتباه  کوچک ترین  راه،  ادامه ی  در  حتا  کرد؛  کامل  را  شوروی  جماهیر  اتحاد 

نیز تکرار کرد. 
و  گرفت  مدنظر  را  جزئی  عقب گرد  یک   ١9٨6 سال  در  گورباچف  میخایل  مثال،  برای 
و  است  مقطعی  امر  یک  افغانستان  اسالمی  از جمهوری  نیروها  خروج  که  بود  این  هدف 
این کشور همیشه در دسترس است. در واقع تصور بر این بود که زمان مناسب دوباره به 

دست خواهد آمد.

خروجآمریکااز
افغانستان،تکرارکل
اشتباهاتشورویاست

یف گنی کروتیکوف
منبع: روزنامه ی روسی زبان »دیدگاه«

بخش دوم

افغانستان در نگاه

بخش نخست

CORA CURRIER   :نویسنده
برگردان: جواد زاولستانی 
The Intercept  :منبع



آزار زنان و دختران  در خیابان ها و اماکن عمومی، یکی 
با آن رو به رو  افغانستان  زنان  از دشواری هایی است که 
اند. خیابان آزاری زنان در شهر ها، به ویژه در شهر کابل، 
بیش تر دیده می شود و در شهرهای بزرگ دیگر کشور 
سنگین  هزینه های  فقر،  است.  گسترش  حال  در  نیز 
میان  روابط  »تابو پنداری«  و  جنسیتی  تفکیک  ازدواج، 
که  می باشند  عواملی  جمله ی  از  جامعه،  در  مرد  و  زن 
افغانستان،  جامعه ی  در  را  زنان  خیابان آزاری  پدیده ی 

تقویت می کنند. 
می گوید،  کابل  دانشگاه  دانشجوی  سلطانی،  معصومه 
خیابان آزاری نوعی خشونت علیه زن است و این معضل 
روز به روز جدی تر می شود. او می گوید، بارها دیده است 
که دختران در مسیر دانشگاه از طرف مردان مورد اذیت 

و آزار قرار می گیرند.
سید  معلم   تربیه ی  دانشجویان  از  یکی  سادات،  شیما 
جمال الدین می گوید، هر روز که از خانه بیرون می شوم، 
قدم هایم می لرزند و به این فکرم که بدون آزار و اذیتی 
بتوانم دوباره به خانه برگردم. شیما می افزاید، متأسفانه 
نیروهای پولیس  ما نیز با موتر های رنجر شان گاهی به 
این عمل دست می زنند و من چندین بار دیده ام، کسانی 
که لباس پولیس بر تن دارند و بر موتر پولیس سوار اند، 

به این عمل دست می زنند.
می گوید:  کابل  طبی  دانشگاه  دانشجوی  نادری،  ثریا 
عمل  این  که  است  این  خیابان آزاری  عوامل  از  یکی 
را  دولت  رهبری  مردان  چون  نمی شود؛  پنداشته  جرم 
کرده  درک  را  زنان  مشکل  وقت  هیچ  دارند،  دست  به 
نمی توانند. برای این که مشکالت اجتماعی زنان کاهش 
یابند، باید برای زنان در عرصه های تصمیم گیری  جامعه 
و به خصوص نهاد قضایی کشور، نقش بیش تر داده شود. 
که  می گوید  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
که  کسانی  چهره های  است  این  پی  در  داخله  وزارت 
طریق  از  این  از  بعد  می شوند،  مرتکب  را  عملی  چنین 

رسانه ها به مردم نشان داده شوند و در مقابل رسانه ها از 
آن ها تعهد گرفته شود که دیگر این عمل را انجام ندهند. 
است،  این  از مشکالت  یکی  یاد آور شد،  آقای صدیقی 
پولیس  به  آزار خیابانی قرار می گیرند،  کسانی که مورد 

شکایت نمی کنند.
به  کابل  شهر  از  روز  هر  که  کسانی  تعداد  مورد  در  او 
خاطر خیابان آزاری زنان بازداشت می شوند، گفت: روزانه 
کابل  شهر  در  خیابان آزاری  اتهام  به  تن   40 از  بیش تر 
دستگیر می شوند؛ اما چون برای این پدیده در قانون جرم 
پنداشته نشده ، بعد از گرفتن تعهد، آن ها را رها می کنیم.
زره  خانمی،  پیش  روز  دو  خیابان آزاری  به  اعتراض  در 
برجسته  آن  در  زنان  جنسی  اندام های  که  را  آهنی ای 
بودند، بر تنش کرد و  برای چند دقیقه، در شهر کابل 
در میان مردم قدم زد. او با این حرکت نمادین خویش، 
می خواست به دولت این پیام را بدهد که پدیده ای به نام 
توجه  مورد  باید  که  است  جدی  معضلی  خیابان آزاری، 

قرار بگیرد.
چندی پیش سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان 
نیز در تحقیقی تحت نام »زنان از نگاه مردان« گزارش 
داد که زنان بیش تر در محیط های اجتماعی مورد آزار و 
اذیت قرار می گیرند. این سازمان می گوید که یک خالی 
بزرگ قانونی راجع به آزارهای خیابانی زنان در افغانستان 
وجود دارد و آن این است که آزار خیابانی به عنوان یک 
عمل جرمی در نظام جزایی کشور پیش بینی نشده است. 
این سازمان تأکید دارد که پارلمان افغانستان باید با وضع 

قانونی مناسب، خیابان آزاری را جرم قرار دهد.
خشونت  از  بارها  زنان  حقوق  مدافع  نهادهای  آن که  با 
اعتراض  کار  محل  و  اجتماع  خانواده،  در  زنان  اذیت  و 
برای  آموزشی  کارگاه هایی  و  نشست ها  و  کرده اند 
آگاهی دهی مردم برگزار کرده اند؛ اما سناریوی خشونت 
علیه زنان و آزارهای خیابانی زنان هر روز تکرار می شود 

و بر ابعاد و دامنه ی آن افزوده می شود.
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یادداشت های سخیداد هاتف

چرخ فلک معلم خوبی نیست. شاعر گفته بود:
هرکه نامخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
درس های  خوب  معلم  یک  که  می دانیم  اما 
خود را مطابق با سطح استعداد شاگردان خود 
شاگردانش  که  می بیند  مثال  می کند.  عرضه 
نمی گوید  نه.  یا  گرفته اند  درست  را  موضوع 
اما  را گفتم«.  به پس شان، من که درسم  »بال 
یا استاد روزگار به این مسأله  این چرخ فلک 
پیش  سال  سه  دو  همین  ندارد.  توجهی  اصال 
برف کوچ آمد و صدها نفر را نابود کرد. آن هایی 
آن هایی که  و  ماندند  زنده  برف کوچ  آن  که در 
بود؟  ها؟  »چه  می گفتند،  نبودند،  محل  آن  در 
چه شد؟« معنایش این بود که هیچ کس درس 
چرخ فلک را نفهمیده بود. در این حالت معلم 
یک جای  در  نه  اما  کند.  تکرار  را  درس  باید 
چرخ  متأسفانه،  دیگر.  صنف  یک  در  یا  دیگر 
صنف  در  را  هفت  صنف  درس های  حاال  فلک 
نمی شود  این طور  خوب،  می کند.  تکرار  پنج 
آن که  بدون  روزگار  استاد  آن،  از  بدتر  دیگر. 
مطمئن شود  شاگردان درس های قبلی را خوب 
گرفته اند یا نه، درس های نو از مضامین جدید 
می دهد. آن هم با چه سرعتی. هنوز سر مان را 
از زیر برف بیرون نیاورده ایم که معلم صاحب 
می خواند.  فرفر  و  کرده  باز  را  داعش  مضمون 
یکی نیست به این معلم بزرگوار بگوید که ما 

پس مانده ایم، آهسته تر لطفا.
حق  رحمت  به  که  داشتیم  ملت  بابای  یک 
نمی باشد.  دسترس  در  فعال  و  کرد  اتصاالت 
حداقل اگر او می بود، به چرخ فلک می گفت که 
تکرار  ما  برای  را  همان یک درس  چهل سال 
کند. بلکه آدم شویم. اما حاال که یتیمیم، استاد 
آخر  که  قدر فشارمان می دهد  این  روزگار هم 
به آتش بکشیم.  را  مجبور خواهیم شد مکتب 
آن ها،  خودشان،  می گویید،  راست  آها،  چه؟ 
زحمت  به  نیازی  می کشند؛  آتش  به  را  مکتب 

ما نیست.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت 
داخله می گوید که وزارت داخله در 
پی این است چهره های کسانی که 
چنین عملی را مرتکب می شوند، 
بعد از این از طریق رسانه ها به 
مردم نشان داده شوند و در مقابل 
رسانه ها از آن ها تعهد گرفته شود 
که دیگر این عمل را انجام ندهند. 
آقای صدیقی یاد آور شد، یکی از 
مشکالت این است، کسانی که مورد 
آزار خیابانی قرار می گیرند، به پولیس 
شکایت نمی کنند.

او در مورد تعداد کسانی که هر روز 
از شهر کابل به خاطر خیابان آزاری 
زنان بازداشت می شوند، گفت: 
روزانه بیش تر از 40 تن به اتهام 
خیابان آزاری در شهر کابل دستگیر 
می شوند؛ اما چون برای این پدیده 
در قانون جرم پنداشته نشده ، بعد از 
گرفتن تعهد، آن ها را رها می کنیم.
در اعتراض به خیابان آزاری دو روز 
پیش خانمی، زره آهنی ای را که 
اندام های جنسی زنان در آن برجسته 
بودند، بر تنش کرد و  برای چند 
دقیقه، در شهر کابل در میان مردم 
قدم زد. او با این حرکت نمادین 
خویش، می خواست به دولت این 
پیام را بدهد که پدیده ای به نام 
خیابان آزاری، معضلی جدی است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد.

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 

قیمت: ١0 افغانی
شماره تماس:0٧٨964٥١60
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بگو مگو از

هشدار سازمان بهداشت جهانی:
 روزانه فقط یک ساعت موسیقی گوش کنید

عالیمی که نشان می دهند باهوش هستید

نجیب اهلل  و  کم زور  آدم های  دولت،  مافیای 
مسافر

نجیب اهلل مسافر را از نزدیک می شناسم. روزگاری را در 
یک مؤسسه، یک جا بودیم. عالقه  ی فراوان به عکاسی 
داشت. از گوشه و کنار شهر و کشور عکس گرفته بود/می گرفت. بعدها با گذراندن 
دوره های آموزشی در مرکز فرهنگی فرانسه و ... به یک عکاس و هنرمند حرفه ای 
تبدیل شد. من همیشه عکس های جدید او را در صفحه  ی فیس بوکش نگاه می کنم. 
چندی قبل، عکس های فوق العاده زیبا و گویا از طبیعت و زندگی در شمال کشور 

گرفته بود، بدخشان، بلخ و...
آخرین چیزی  به دیگران  بینا ست. صدمه زدن  و  اما دقیق  آرام،  بسیار  آدم  مسافر 
است که او می تواند انجام دهد. او در دوره های سختی که افغانستان، کشور اساسا 
بی تصویر بود، عکس گرفته بود. او را با حرفه، وطن و مردمش، پیوند محکمی است.
پل چرخی  زندان  به  و  کرده اند«  محاکمه  »غیابش  در  را  او  که  می گویند  حاال 
از او خریده، دست کاری کرده  فرستاده اند؛ چون کمپنی اتصاالت، تصویری را که 

است. کمپنی به پول سازی اش ادامه می دهد، اما مسافر به پل چرخی می رود.
مورد حضور  در  را  گزارش خوب  را می خواندم. یک  باز  روزنامه ی جامعه ی  دیروز 
کدر  و  کابینه  کامل  لیست  گزارش،  نویسنده ی  بود.  کرده  نشر  بغالن  در  طالبان 

طالبان در بغالن را نشر کرده است. والی، قوماندان امنیه، ولسوال ها و...
حاال، فرض کنید که به جای هنرمندان و گزارشگران، قوه ی قضائیه ی افغانستان 
را  گروه  این  فرماندهان  و  ولسوال ها  والی ها،  طالبان،  سران  که  بگیرد  تصمیم 
محاکمه ی غیابی کند  و به خاطر جنایاتی که کرده اند، به اعدام، زندان و... محکوم 
افراد محکوم  این  ارتش، پولیس و... حتا مردم عادی، دستور بدهند که  به  کند و 

شده را پیدا کرده به چنگ قانون بسپارند. آیا افغانستان کشور بهتری نخواهد شد؟
دولت افغانستان به صورت روز افزون به یک سازمان مافیایی پیچیده ای شباهت پیدا 
می کند که وظیفه ی اصلی اش چپاول است، چپاول از کمک های بین المللی گرفته 

تا منابع ملی و تا اعتماد مردم. قربانیان اصلی این سازمان مافیایی، کم زورها اند.
وقتی اشرف غنی سوگند یاد کرد، نجیب اهلل مسافر در کنار نشر یک عکس شیک از 

او و معاونانش، از رسیدن دوره ی جدیدی خبر داده بود. چه طنز تلخی !

دست های زیر االشه
رهایی  برای  تب و تالش ها   از  کابل  در  مقام ها  
در  بودند؛  گفته  سخن  مرگ  جاده ی  ربوده شدگان 
حالی که نه تنها هیچ اقدامی برای رهایی آنان انجام 

نشده، بلکه دست زیر االشه نشسته و منتظر معجزه اند.
جناب رییس جمهور پس از گذشت سه روز اطالع می یابد که در گوشه  ای از این 
خاک، گروه های تبه کار دست به گروگان گیری زده و شهروندان را به گرو گرفته 
 است. معاونانش هم اعالمیه های خیالی صادر می کنند؛ در حالی که کوچک ترین 

کاری برای رهایی آنان انجام نداده اند.
مقام ها در کابل چشم امید به موسفیدان محل دوخته  بودند؛ در حالی که آنان 
پس از چند روز مذاکره و پی گیری قضیه، از ناکامی مذاکرات خبر داده و نامید 
شده اند. مقام ها می گویند که تالش ها جریان دارند. کدام تالش و بر چه محوری؛ 
در حالی که گروگانان در منطقه ی ارغنداب و خاک ایران اقامت دارند و حکومت 
نه تنها که آن جا تسلط ندارد و هرنوع اقدام نظامی با شکست حتمی و پرتلفاتی 

برای حکومت مواجه خواهد شد.
در این اواخر گروه های مختلف و ناشناخته ی نظامی در این ساحات اقامت گزیده 
طالبان  از  جنگ جو،  چچینی های  تا  یلداش  طاهر  سربازان  از  دارند.  فعالیت  و 

افراطی تا تروریستان خارجی، همه گرد آمده اند و آزادانه حکومت می کنند.
خطابم به باشندگان مرزی!

از ادعاهای میان تهی حکومت همه ی تان آگاهید. همه ی شما می دانید که در آن 
ساحه حکومت حاکمیت ندارد و کاری از دستش ساخته نیست. گروگانان هرچند 
اما چشم امید به  باید تالش شود؛  آنان  اند و برای رهایی  هنوز در قید حیات 

مسئوالن ندوزید که جز وقت کشی، کاری نمی توانند بکنند.
فعالیت دشمن بطی  و  است  زمستان  زده شد. هنوز  بود که  این زنگ خطری 
و کند است. از همین حاال تصمیم بگیرید و حکومتی را هم تا کنون که باور 
داشتید، فاتحه اش را خوانده و به تاق بلند بگذارید. هرگونه بی تفاوتی و خاموشانه 
روحیه ی  بلکه  دارد،  تنها که عواقب خطرناک  نه  این مسایل،  کنار  از  گذشتن 

جمعی را تضعیف و راه را برای فعالیت بیش تر چنین گروه ها باز می کند.
رییس جمهور اعالن کرده بود که با شهروندان حرف و حدیثی دارد. همه ی تان 
باز هم منتظر می مانید؟  نبرد. پس  از ربوده شدگان  نامی  دیشب شنیدید و حتا 
هرچند مقام ها بیدارند و هوشیار؛ اما خود را به بی خبری زده و بیدار کردن مقام ها 
کاری سخت است. آنانی که بی خبر اند، زود قابل حل و بیداری اند؛ اما آنانی 
که جان را به خواب و بی خبری زده اند، فعال نمی توان بیدارشان کرد و از خیر 

و شر آنان بگذرید.

از واخان تا نیمروز، از تورخم تا اسالم قلعه، از حیرتان 
است،  هزاره  است،  انسان  هرچه  اسپین  بولدک،  تا 
هرچه افغان است، هزاره است. ما در همین ۳۱ نفر 
زنده هستیم. ما در ۳۱ نفر اشرف المخلوقات هستیم. 
ما در همین ۳۱ نفر اسیر انسان هستیم. ما تمامی مردم افغانستان هزاره هستیم. 
ما از یک حنجره صدا می زنیم که بس است! ظلم بس است! رهای مان کن! 
زندانی بودن و اسیر بودن بس است. تو هم که اسیرم کردی، هزاره هستی این 
را بدان و به خود خوب نگاه کن، تو هم هزاره هستی. در اسارت من، اسارت تو 
هم است و در آزادی من، آزادی تو. رهایم کن ، رهای مان کن. رها کن خود را.

Abdullah Watandar

جلیل تجلیل

Farid Bahman





سازمان بهداشت جهانی می گوید، به خاطر سالمت 
روز موسیقی  در  از یک ساعت  بیش تر  شنوایی تان، 
یک  از  بیش  می گوید،  سازمان  این  ندهید.  گوش 
گوش  خاطر  به  جهان  در  جوان  و  نوجوان  میلیارد 
دادن به موسیقی با صدای خیلی بلند در خطر آسیب 

جدی در شنوایی شان هستند. 
به گفته ی این سازمان، دستگاه های پخش موسیقی، 
موسیقی  آن  در  که  رستوران هایی  و  کنسرت ها 
پخش می شود، تهدیدی جدی برای شنوایی هستند. 
 ۴۳ که  می دهد  نشان  بهداشت  سازمان  یافته های 
به خاطر  تا ۳۵ ساله،  از گروه سنی ۱۲  نفر  میلیون 
این گونه صداها، شنوایی شان را از دست داده اند و این 

آمار در حال افزایش است.
این سازمان می گوید، نیمی از کسانی که در این گروه 
متوسط  یا  ثروت مند  کشورهای  در  و  هستند  سنی 
زندگی می کنند، به خاطر شنیدن میزان صدای باال از 
دستگاه های شخصی پخش موسیقی شان، در خطر 
از دست دادن شنوایی هستند. همین طور، ۴۰ درصد 
از آن ها به خاطر میزان صدا در باشگا ه های موسیقی 

و رستوران ها، در معرض خطرند.
نوجوان های  از  درصد  پنج دهم  و  در سال ۱۹۹۴ سه 
آمریکایی شنوایی شان را از دست داده  بودند؛ اما این 
رسیده  درصد  سه دهم  و  پنج  به   ۲۰۰۶ سال  در  رقم 
از  است. دکتر اسین کراگ، مدیر بخش پیش گیری 
بی بی سی  به  جهانی  بهداشت  سازمان  آسیب های 
گفته است: »ما تالش می کنیم در باره ی این موضوع 
بدهیم.  هشدار  نمی شود،  آن صحبت  از  چندان  که 
شنیدن موسیقی با صدای بلند، آسیب های جدی به 

دنبال دارد؛ اما به آسانی قابل پیش گیری است«.
او می گوید، شنیدن یک ساعت موسیقی در روز، میزان 
خوب و قابل قبولی است: »شاید پیش نهاد شنیدن 
که  کسانی  برای  روز  در  موسیقی  ساعت  یک  تنها 
عادت دارند هر روز ده ساعت از دستگاه های پخش 
موسیقی شان موزیک گوش کنند، پیش نهاد غیرقابل 
اما در همین یک ساعت هم  به نظر برسد؛  قبولی 

نباید صدای موسیقی زیادی بلند باشد«.
در  جهانی  بهداشت  سازمان  پیش نهاد 

باره ی میزان صدای مطمئن
موتر  یک  در  که  صدایی  میزان  دسی بل،   ۸۵

می شنوید- ۸ ساعت

شیر  از  اعم  چیزی،  هر  معتقدند،  محققان 
میزان  بر  می تواند  شما  کمر  سایز  تا  مادر 
از  برخی  باشد.  داشته  تأثیر  شما  هوش 
عالیمی که حاکی از هوش بیش تر بوده و 

پایه ی علمی نیز دارند، اشاره می شود.
جهت  در   ۲۰۱۰ سال  مطالعه ی  طبق 
کشیدن  سیگار  وضعیت  و   IQ مقایسه ی 
توجهی  قابل  نتایج  جوان،  مرد  هزار   ۲۰

حاصل شد:
تا  بین ۱۸  میانگین سنی  با  افراد سیگاری 
۲۱ سال، دارای IQ=۹۴ بودند؛ در حالی که 
میانگین  بود،   ۱۰۱ غیرسیگاری  افراد   IQ
پاکت سیگار  از یک  بیش  که  افرادی   IQ

در روز می کشیدند، ۹۰ بود.
با مقایسه بین چندین برادر، مشخص شد که برادرهای 

غیرسیگاری باهوش تر از برادرهای سیگاری بودند.
آموختن موسیقی

تحقیقات نشان می دهند که آموختن موسیقی به رشد 
ذهن کودکان به شیوه های گوناگون کمک می کند:

شد  مشخص   ،۲۰۱۱ سال  در  انجام شده  مطالعه ی  در 
یک ماه  فقط  ساله   ۶ تا   ۴ کودکان  کالمی  هوش  که 
بعد از یادگیری موسیقی رشد خوبی داشته است. طبق 
مطالعه ی سال ۲۰۰۴، کودکان ۶ ساله ای که به مدت ۹ 
ماه در معرض آموزش دروس پیانو قرار گرفته بودند، در 
مقایسه با کودکانی که دروس نمایش آموخته بودند، یا 
 IQ ،کودکانی که در هیچ کالسی شرکت نکرده بودند

باالتری داشتند.
فرزند اول خانواده بودن

۹۰ دسی بل- صدای ماشین چمن زنی، ۳۰ دقیقه
۹۵ دسی بل- صدای یک موتورسیکلت معمولی- ۴۷ 

دقیقه
۱۰۰ دسی بل- صدای بوق موتر یا قطار در مترو- ۱۵ 

دقیقه
پخش  دستگاه  صدای  باالترین  دسی بل-   ۱۰۵

موسیقی- چهار دقیقه
۱۱۵ دسی بل- صدای بلند در کنسرت موسیقی راک- 

۲۸ ثانیه
۱۲۰ دسی بل- صدای بوق های استدیومی- ۹ ثانیه

______________
هنگام  می کند،  پیش نهاد  جهانی  بهداشت  سازمان 
شنیدن موسیقی، صدا را به میزانی تنظیم کنید که 
۶۰ درصد از باالترین صدای قابل پخش دستگاه تان 
از آسیب های صدای  پرهیز  برای  این سازمان  باشد. 
از  افراد  که  کرده  پیش نهاد  شلوغ،  فضاهای  در  بلند 
موقع  می گوید،  همین طور   کنند.  استفاده  گوش بند 
به  و  کنید  قطع  را  صدا  گاهی  موسیقی،  شنیدن 
گوش تان استراحت بدهید. همین طور در کنسرت ها 
از بلندگوهای پخش کننده  ی موسیقی فاصله بگیرید. 
اما اگر قرار باشد از موسیقی پرهیز کنیم، اصال چرا 

به کنسرت برویم؟
کمی  این  می دانیم  هم  »ما  می گوید:  کراگ  دکتر 
متناقض است؛ اما مثل مصرف الکول می ماند. مثل 
خیلی لذت های دیگر این هم به خطر آمیخته است 

معمواًل بزرگ ترین بچه های خانواده باهوش تر هستند؛ 
نیست.  ژنتیک  مسئله ی  خاطر  به  موضوع  این  اما 
یافته های جدید حاکی از آن است که بچه های بزرگ تر 
به طور میانگین سه نمره از خواهر یا برادر کوچک تر 
خاطر  به  تفاوت  این  اما  دارند؛  باالتری   IQ خود  بعد 
رفتارهای  دلیل  به  بلکه  نیست،  بیولوژیکی  عوامل 

روان شناسی متقابل بین والدین و فرزندان است.
به همین خاطر و هم چنین دالیل دیگر، معموال فرزندان 
اول خانواده در مقایسه با سایر خواهر و برادرهای خود، 

موفق تر هستند.
الغربودن

طبق یک مطالعه ی فرانسه ای در سال ۲۰۰۶، محققان 
از ۲۲۰۰ فرد بزرگ سال در طول یک دوره ی پنج ساله، 
تست هوش گرفتند. طبق این مطالعه، هر چقدر دور 
کمر افراد بزرگ تر بود، توانایی شناختی اش پایین تر بود. 

و تغییر آن آسان نیست؛ اما ما باید به مردم هشدار 
غیر  به  می گوید،  جهانی  بهداشت  سازمان  بدهیم«. 
تولیدکننده ی  شرکت های  و  دولت ها  اشخاص،  از 
دستگاه های پخش صدا هم در این مورد مسئولیت 

دارند.
باید  موسیقی  باشگاه های  می گوید،  سازمان  این 
یک اتاق آرامش هم داشته باشند و به مراجعان شان 
سازمان  این  هم چنین  بدهند.  رایگان  گوش بند 
پیش نهاد می کند که کارخانه های سازنده ی ِهدفون 
باید میزان پخش صدا را محدود کنند و حکومت ها 
تصویب  مورد  این  در  سخت گیرانه ای  قوانین  باید 
فعال  برکل، مدیر یک سازمان خیریه ی  پاول  کنند. 
دادن  گوش  »موقع  می گوید،  ناشنوایی  زمینه ی  در 
دسی بلی  هرسه  ازای  به  بلند،  خیلی  موسیقی  به 
که به صدا اضافه می شود، عمر شنوایی شما نصف 

می شود«.
برای مثال، اگر چهار ساعت به موسیقی با صدای ۸۸ 
 ۹۱ اندازه ی  به  وقتی صدا  می کنید،  گوش  دسی بل 
دسی بل باال برود، فقط شنیدن دو ساعت موسیقی 

مجاز است.
از  که  موسیقی  به  عالقه مندان  می گوید،  او 
موسیقی گوش می کنند،  دستگاه های شخصی شان 
باال  را  صدا  دسی بل   ۸۵ از  بیش تر  می کنم  توصیه 
هدفون  جفت  یک  باشند،  داشته  خاطر  به  و  نبرند 

ضدخش می تواند تغییر زیادی ایجاد کند.

 BMI طبق یافته ی محققان، افراد دارای
)شاخص توده ی بدنی( معادل ۲۰ یا کمتر 
توانستند ۵۶ درصد از کلمات را در تست 
افراد  که  حالی  در  آورند؛  خاطر  به  لغات 
 BMI با  یعنی  میزان،  این  از  چاق تر 
از  درصد   ۴۴ فقط  باالتر،  یا   ۳۰ معادل 

کلمات را به خاطر آوردند.
بعد  سال  پنج  که  آزمونی  در  هم چنین 
افراد  شناختی  درک  میزان  شد،  گرفته 
چاق تر کاهش بیش تری یافته بود: میزان 
یادآوری آن ها تا ۳۷.۵ درصد کاهش یافته 
سالم،  وزن  دارای  افراد  که  حالی  در  بود؛ 
سطح یادآوری شان را حفظ کرده بودند. به 
خاطر داشته باشید که بدن سالم با ذهن سالم رابطه ی 

نزدیکی دارد.
خوردن شیر مادر

 ۳۰۰۰ از  بیش  روی  بر  شده  انجام  مطالعه ی  دو  طبق 
کودک در بریتانیا و نیوزیلند، مشخص شد که خوردن 
شیر مادر به طور متوسط موجب افزایش هوش تا حدود 

هفت نمره ی IQ می شود.
چپ دست بودن

»تفکر  دارای  چپ دست  افراد  اخیر،  تحقیقات  طبق 
نظرات  و  ایده ها  با  که  نوعی خالقیت  هستند،  واگرا« 
جدید همراه است. افراد چپ دست مهارت بیش تری در 
تلفیق دو شی به شیوه ی جدید به منظور ساخت شی  

سوم دارند.
شاید به همین خاطر است که افراد چپ دست در هنر 
معماری و موسیقی بهتر می درخشند. )جام جم آنالین(
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پیشنهاد 100 میلیون پوندی 
سیتی برای سوارز

مانچینی: صحبت از 
فروش ایکاردی، زود است

ونگر: برای کسب موفقیت 
تحت فشار هستم

مائورو  فروش  که  کرد  تایید  اینتر،  مانچیني، سرمربي  روبرتو 
ایکاردي می تواند به این باشگاه کمک کند تا  دو- سه بازی کن 
جدید به خدمت بگیرد اما نگران است که جدایي این بازی کن، 

تیمش را دچار مشکل کند. 
گفته می شود ممکن است قانون فرپلی مالی یوفا باشگاه اینتر 
را مجبور به  فروش یکی از ستاره هایش کند و از ایکاردی و 
گزینه  های  عنوان  به  نرآتزوری،  دروازه بان  هاندانوویچ،  سمیر 

اصلی نام برده می شود.  
مانچینی در مورد این موضوع گفت: "باید ببینیم در بازار نقل و 
انتقاالت چه رخ خواهد داد. وقتی مهاجمی  دارید که در هر سال 
۲۰ گول به ثمر می رساند، تمایلی به از دست دادنش ندارید 
اما اگر او را بفروشیم، به  اندازه ای پول به دست می آوریم که 

می توانیم دو- سه بازی کن جدید بخریم و تیم را بهتر کنیم. 
البته مهاجمان بازی کنانی سرنوشت ساز هستند و پیدا کردن 
مهاجمی که بتواند دایما گول بزند، کار آسانی نیست.  به هر 

حال، هنوز خیلی زود است که در این مورد صحبت کنیم." 
اینتر دی شب در دیداری حساس مقابل فیورنتینا قرار گرفت 
و مانچینی، ونچنزو مونتال، هم تیمی  سابقش در سمپدوریا، 
را برعهده دارد، مورد ستایش قرار داد و  بنفش ها  که هدایت 
به شوخی گفت: "او به  لطف پاس های خوب من، گول های 

زیادی به ثمر رساند! 
بازی کردن در کنار او بسیار لذت بخش بود. او آدم خوبی است 
و شایستگی همه موفقیت های فعلی اش را  دارد. او باعث شد 
که فیورنتینا اینقدر خوب بازی کند. مونتال تجربه کافی برای 
مربی گری در هر تیمی را  دارد؛ حتی در باشگاه های بزرگ اما 
آینده اش فکر کند و  باید به دقت در مورد  یک مربی جوان 
باشگاهی  را انتخاب کند که به او اجازه بدهد در بهترین شرایط 

کار کند." 

کسب  که  کرد  تایید  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
که  است  معتقد  و  است  فشار  تحت  توپچي ها،  با  جام 
 عمل کردشان در دیدارهاي خانگي در دیدارهاي باقي مانده 

فصل، اهمیت زیادي دارد. 
شکست ۳-۱ آرسنال مقابل موناکو در دیدار رفت مرحله 
را  ونگر  بر  فشارها  لیگ  قهرمانان،  نهایی  یک هشتم 
افزایش داد. در صورتی که آرسنال نتواند در دیدار برگشت 
این نتیجه را  جبران کند، پنجمین حذف پیاپی این تیم از 

لیگ قهرمانان در این مرحله است. 
ونگر به خبرنگاران گفت: "روی من هم مانند سایر مربیان 
فشار وجود دارد. من می خواهم در دیدارهای مان به پیروزی 
برسیم و پیروز نشدن مقابل موناکو بسیار ناامید کننده بود؛ 

البته شکست هم جزئی از بازی  است. 
به  نتوانستیم  ما  گذشته  سال  چهار  در  که  است  درست 
یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ برسیم و به همین دلیل، 
 نتیجه دیدار چهارشنبه بسیار ناامید کننده بود. در آن دیدار 

همه چیز علیه ما پیش رفت." 
به چه  تیمش می تواند  که  این سوال  به  پاسخ  در  ونگر 
"باید  برسد، گفت:  این فصل  در  برتر  لیگ  در   جایگاهی 
تا پایان فصل صبر کنیم. ما اکنون ۴۸ امتیاز داریم. باید 

ببنیم در  پایان فصل چند امتیازی می شویم.    
بازی های مهمی پیش رو داریم و تا به حال، دو بازی خارج 
از خانه بیش تر از بازی های خانگی انجام  دادیم. بنابراین، 
بازی های خانگی مان اهمیت زیادی دارد. واکنش ها اکنون 
بسیار احساسی است اما در  زندگی همیشه نمی توانید در 

اوج باشید." 

منچسترسیتي قصد دارد براي بازگرداندن دوباره لوییز سوارز به 
لیگ برتر، ۱۰۰ میلیون پوند هزینه کند.

لیورپول  از  پوند  میلیون   ۷۵ با  گذشته  تابستان  در  سوارز 
بارسا   ۱-۲ پیروزی  در  اروگوئه ای  مهاجم  شد.  بارسلونا  راهی 
آن ها  تا  رساند  ثمر  به  را  تیمش  دو گول  اتحاد،  در ورزشگاه 
حال،  این  با  باشند.  داشته  پیش روی  آسانی  کار  نوکمپ،  در 
در مجموع سوارز عمل کرد خوبی در بارسا نداشته و نتوانسته 

انتظارات را برآورده کند. 
روزنامه دیلی میل، دیروز گزارش داد که سیتی قصد دارد برای 
بازگرداندن او، هزینه ۱۰۰ میلیون پوندی را متقبل شود. با این 
بازی کن محروم است و  از خرید  تا جنوری ۲۰۱۶  بارسا  حال، 

انتقال او به سیتی در تابستان پیش رو، بعید به نظر می رسد.

رویس:این خوشحالی
 برای بهتر شدن روحیه تیم بود

رکساچ: 
گواردیوال هرگز به مالقات تیتو نرفت

راجرز: به احترام بازی کنانم، 
کاله از سر برمی دارم

چلسی قهرمان جام اتحادیه انگلیس شد

کسی که بازی کن بارسا بوده
 ازیوونتوس نمی ترسد

آلبا : بارسا را با تمام وجود دوست دارم

برتری جالب توجه لیو مسی
 بر مثلث BBC ریال

توتی: 
مطمئنم به کورس قهرمانی برمی گردیم

از  پس  دورتموند،  ستاره  رویس،  مارکو 
این  شالکه،  مقابل  تیمش   ۰-۳ پیروزي 
دیدار را بهترین نمایش تیمش در این فصل 
 توصیف کرد.  در این دیدار دو تیم تا دقایق 
 ۱۵ در  اما  بودند  مساوی  گول  بدون  پایانی 
دقیقه پایانی، دورتموند سه  گول زد و به یک 

پیروزی دلچسب رسید. 
رویس به خبرنگاران گفت: "در فصل جاری 
خوبی  احساس  امروز  اندازه  به  روزی  هیچ 
نداشته ام. این بازی، بهترین بازی  سال برای 
ما و برای هواداران مان بود. ما با شایستگی 
پیروز میدان شدیم. ما همان تیمی بودیم که 
تا چهار هفته پیش  درمورد دست و پنجه نرم 

کردن با خطر سقوط به دسته پایین تر حرف 
می زدیم.  

حاال خیلی خوب توانسته ایم از پایین جدول 
فاصله بگیریم و روندی که در پیش گرفته ایم، 
امیدوارکننده است. در مورد  ماسک هایی که 
زدیم  چهره  به  آوبامیانگ  امریک  پی یر  با 
می توانم این را بگویم که ما همیشه سعی 
داریم کمی شوخی  را چاشنی کارمان کنیم. 
و  می گذارد  روی مان  خوبی  تاثیر  عمل  این 
انجام  این حرکات  از  حیف که در دور رفت 
برای صرف  نفر  ما دو  ندادیم. دو  روز پیش 
غذا با هم بودیم و این ایده به ذهن مان رسید 

و در این مورد تصمیم گرفتیم  .  " 

کارلس رکساچ، سرمربي سابق بارسا، ادعا کرد 
که پپ گواردیوال هرگز در طول بیماري تیتو 
ویالنووا،  براي عیادت از او به بیمارستان نرفت. 

نیمکت  روی  گواردیوال  پپ  حضور  زمان  در 
از  پس  بود  و  او  دستیار  ویالنووا  تیتو  بارسا، 
جدایی پپ، تیتو هدایت آبی و اناری ها را در 
ویالنووا،  سرطان  بیماری  اما  گرفت؛  دست 
باعث  جدایی اش از بارسا شد و او در نهایت 

در اپریل ۲۰۱۴ درگذشت.  
برای  ویالنووا  تصمیم  که  کرد  ادعا  رکساچ 
در  گواردیوال  همراهی  جای  به  بارسا  هدایت 

سرمربی  اندازه ای  به  این  باشگاه،  از  جدایی 
فعلی بارسا را ناراحت کرد که باعث شد پپ 

هرگز به مالقات دستیار سابقش  نرود. 
او به خبرنگاران گفت: "مشکل آن ها از زمانی 
اول  تیم  پذیرفت سرمربی  تیتو  آغاز شد که 
بارسا شود. در  ابتدا به نظر می رسید پپ این 
موضوع را پذیرفته است اما ذهن او با افرادی 

که دورش بودند، پر شده بود. 
وقتی تیتو برای درمان به نیویورک رفت، پپ 
می کرد،  زندگی  آنجا  خانواده اش  با  اینکه  با 

هرگز به  مالقات او نرفت." 

لیورپول پس از شکست مقابل بشیکتاش و 
شد  موفق  دیروز  اروپا،  لیگ  از  شدن  حذف 
در دیداري حساس، منچسترسیتي را در لیگ 

برتر انگلستان مغلوب کند.
که  برگزار  شد  شرایطی  در  بازی  این 
پنجشنبه  روز  بازی  واسطه  به  لیورپولی ها 
کافی  فرصت  ترکیه،  در  بشیکتاش  مقابل 
بسیاری  و  نداشتند  خود  سازی  آماده  برای 
برای  را  دومی  رده  منچسترسیتی  شانس 
در  اما  می دانستند  بیشتر  پیروزی  کسب 
عمل، اتفاق دیگری رخ داد و سرخ های آنفیلد 
با دو گول هندرسون و کوتینیو، ۲-۱ سیتی را 
مغلوب کردند. برندان راجرز سرمربی لیورپول، 
در ختم بازی به خبرنگاران گفت: "به احترام 
صبح  می دارم.ما  بر  سر  از  کاله  بازی کنانم، 
بازی کنان  و  بازگشتیم  انگلستان  به  جمعه 
ساعت ۶ صبح فرصت خوابیدن پیدا کردند. 

تقریبا تمام روز جمعه، بازی کنان به استراحت 
سبکی  تمرین  نیز  گذشته  روز  و  پرداختند 
برگزار کردیم. با این حال امروز نمایش فوق 

العاده ای از بازی کنانم دیدم. 
آن ها بی رحمانه بازی کردند و به تیمی چون 
فرصت  بزرگ،  بازی کن  همه  این  با  سیتی 
بازی کنان  ندادند.  گول زنی  برای  چندانی 
چهارچوب  درون  ضربه  یک  فقط  سیتی 
داشتند. در ابتدای فصل، بسیاری شخصیت 
تیمی لیورپول را زیر سوال بردند اما حقیقت 
که  تیمی  دوباره  ساختن  برای  که  بود  این 
شده  اضافه  آن  به  زیادی  جدید  بازی کنان 
اندازه کافی نداشتم. در حال  بودند، زمان به 
بازگشته  خودش  خوب  فرم  به  تیم  حاضر، 
است.  نداده  رخ  یک باره  به  اتفاق  این  و 
بازی کنانم در ماه های اخیر به سختی تالش 

کردند و به توانایی های شان باور داشتند."

تاتنهام،  مقابل   ۰-۲ پیروزي  با  چلسي 
اتحادیه  جام  فصل  این  رقابت هاي  فاتح 

انگلیس شد.
بودند  نتوانسته  گذشته  فصل  که  آبی ها 
دی شب  کنند،  پیدا  دست  جامی  به 
برداشتند  پیش رو  از  را  رقیب  هم شهری 
با  قهرمانی اش  اولین  به  مورینیو  ژوزه  تا 
در  مقطع  حضورش  دومین  در  چلسی 

استمفوردبریج دست پیدا کند. 
اما  شد  آغاز  چلسی  حمالت  با  بازی 
از  مانع  تاتنهام  دفاعی  خط  انسجام 
رسیدن آن ها به دروازه هوگو لوریس  شد. 
بعد از سپری شدن ۲۰ دقیقه ابتدایی، روند 
بازی متعادل تر شد. در حالی که به نظر 
می رسید نیمه  اول با تساوی بدون گول 
به پایان خواهد رسید، جان تری در آخرین 

ثانیه ها، آبی ها را پیش انداخت. 
با دفع  تاتنهام،  ارسال ویلیان روی دروازه 
ناقص مدافعان این تیم همراه شد. توپ 
پشت محوطه شش قدم به  تری رسید و 
او با یک ضربه خوب که در بین راه به 

هری کین هم برخورد کرد، دروازه لوریس 
را باز کرد. 

نیمه دوم هم با برتری چلسی آغاز شد و 
آن ها این بار خیلی زود به گول رسیدند. 
یک پاس خوب از فابرگاس،  دیگو کاستا را 
در گوشه محوطه جریمه تاتنهام صاحب 
موقعیت کرد. ارسال این ستاره اسپانیایی، 
در میانه  راه به کایل واکر برخورد کرد و 
در حالی که لوریس برای مهار توپ کمی 
زاویه ای  توپ  از  بود،  دروازه خارج شده  از 

تقریبا بسته وارد دروازه شد. 
که  تاتنهام  بازی کنان  گول  این  از  بعد 
نداشتند،  دادن  دست  از  برای  چیزی 
پتر  چک  دروازه  روی  بیشتری  حمالت 
در  هم  چلسی  مقابل  در  دادند.  انجام 
رسیدن  برای  موقعیت های  حمالت  ضد 
اما  هیچ یک  داشت  بیشتر  گول های  به 
نشد  گول  به  تبدیل  موقعیت ها  این  از 
پایان  به  پیروزی ۲-۰ چلسی  با  بازی  و 
رسید و این تیم به  اولین جام فصل دست 

پیدا کرد. 

ورزشگاه  در  امروز  یوونتوس،  و  رم   AS
المپیکوي شهر رم، حساس ترین دیدار هفته 

۲۵ سري A را برگزار خواهند کرد.
که  می شود  برگزار  شرایطی  در  بازی  این 
یوونتوس با ۹ امتیاز اختالف از رم، در صدر 
جدول قرار دارد و رمی ها از ۷ بازی اخیر خود 
اند.  پیروزی شده  به کسب یک  موفق  تنها 
بازی رفت دو تیم نیز ۳-۲ به سود یووه خاتمه 

یافته بود.
که  رم   AS فصل  این  هافبک  کیتا،  سیدو 
سابقه بازی برای بارسلونا را نیز در کارنامه دارد، 
در مورد بازی امروز به خبرنگاران گفت: "برای 

دلیلی  اما  قایلم  زیادی  احترام  یوونتوسی ها 
نمی بینم که بخواهم از آن ها بترسم. کسی 
که برای بارسلونا بازی کرده نه از یوونتوس و 
نه از هیچ تیم دیگری نمی ترسد. بازی امروز 
تا حدی تعیین کننده است چرا که در صورت 
برتری مقابل یووه، بار دیگر رقابت قهرمانی داغ 
خواهد شد و به یوونتوس نزدیک تر خواهیم 
شد. شکی ندارم که اگر هواداران ورزشگاه را 
پر کنند و تا لحظه آخر از ما حمایت کنند، 
شانس خوبی برای پیروزی خواهیم داشت. به 
دور از هر تعصبی عقیده دارم که می توانیم در 

مقابل یوونتوس پیروز شویم."

بازي  در  به خودي  گول  از  پس  آلبا  جوردي 
مقابل سوسیداد و بازي دور از انتظار مقابل 
ماالگا، روز شنبه مقابل گرانادا جبران مافات 

کرد و یکي از بهترین هاي بارسلونا بود.
آلبا که مقابل گرانادا، یکصدمین بازی خود 
با پیراهن بارسلونا را انجام داد، ۱۵ توپ گیری 
با برتری  موفق داشت و کمک کرد تیمش 

۳-۱ به خانه بازگردد. 
بازی  آخر  در  بارسا  ملی پوش  چپ  مدافع 
بازی  صد  این که  "از  گفت:  خبرنگاران  به 
بسیار  ام  داده  انجام  بارسلونا  باپیراهن 
خوش حالم. می خواهم تا آخر دوران حرفه ای 

این  که  چرا  کنم  بازی  بارسا  در  فوتبالم 
بارسا  دارم.  تمام وجودم دوست  با  را  باشگاه 
در قلب من جای دارد و رابطه بسیار خوبی 
با هم تیمی ها، هواداران و اعضای کادر فنی 

دارم." 
گفت:  نیز  گرانادا  بر  برتری  مورد  در  آلبا 
"خوش حالم که سه امتیاز دشوار این بازی را 
به دست آوردیم. کیفیت چمن خوب نبود اما 
بازی خوبی انجام دادیم. با این انگیزه ای که 
داریم، شکست دادن مان کار دشواری است. 
فکر   . هستم  راضی  نیز  خودم  عمل کرد  از 

می کنم همه بازی کنان عالی بودند."

اگر کریستیانو رونالدو در نیم فصل اول اللیگا 
و تا روزهاي پایاني سال ۲۰۱۴ کابوس مدافعان 
جاي  که  است  مسي  لیو  این  حاال  بود، 
کریستیانو رونالدو را در سال ۲۰۱۵ گرفته است.
کریستیانو  غیرمنتظره ای  افت  با  همزمان 
رونالدو در سال ۲۰۱۵، لیونل مسی به یکباره 
رونالدو  افت  از  جستن  سود  با  و  گرفت  اوج 
دهد.  افزایش  را  خود  گول زنی  آمار  توانست 
مسی با گول زنی مقابل گرانادا در بازی شب 
گذشته، در ۱۴ بازی خود برای بارسلونا در سال 
۲۰۱۵، موفق به زدن ۱۵ گول شده است که 
از مجموع آمار گول زنی هر سه مهاجم ریال 

مادرید)رونالدو،بنزما و بیل( باالتر است. 
در  بدینجا  تا  ریال،   BBC به  مثلث معروف 
سال ۲۰۱۵ روی هم ۱۴ گول به ثمر رسانده اند. 
مسی در این فصل تنها بازی برگشت مقابل 
الچه در کوپا دل ری را از دست داده و البته در 
۴ بازی نیز برای بارسا گولی به ثمر نرسانده 
مادرید)دیدار  اتلتیکو  سوسیداد،  ماالگا،  است. 

منچسترسیتی،  و  ری(  دل  کوپا  برگشت 
میالدی  سال  در  مسی  که  بودند  تیم هایی 

جدید، موفق به گول زنی به آن ها نشد. 
فوق ستاره آرژانتینی در تمام بازی ها بصورت 
با  بازی  از  غیر  به  رفته،  میدان  به  ثابت 
سوسیداد که ۴۴ دقیقه در زمین حاضر بود. 
برای تیمش  مسی هر ۸۰ دقیقه یک گول 
زده اما کریستیانو رونالدو هر ۱۲۸ دقیقه برای 
در  بدین جا  تا  او  است.  کرده  گول زنی  ریال 
سال جدید ۶ گول برای ریال مادرید به ثمر 
رسانده است. رونالدو دو بازی مقابل سوسیداد 
و سویا را به دلیل محرومیت از دست داد و در 
بازی مقابل کوردوبا نیز در دقایق پایانی بازی 
اخراج شد. کریم بنزما با ۵ بار گول زنی برای 
ریال، متوسط یک گول در هر۱۹۷ دقیقه را به 
ثبت رسانده و گرت بیل نیز در سال ۲۰۱۵ با 
زدن ۳ گول در ۱۰۶۱ دقیقه، بطور متوسط هر 
۳۵۳ دقیقه موفق به زدن یک گول برای ریال 

مادرید شده است.

است  مطمئن  رم  کاپیتان  توتي،  فرانچسکو 
با  شده  ایجاد  اختالف  مي تواند  تیمش  که 

یوونتوس را جبران کند.
بار  آخرین  برای   ۲۰۰۱ سال  که  جیالوروسی 
 ۷ در  پیروزی  یک  تنها  شد،  لیگ  قهرمان 
 ۹ و  کرده  کسب  لیگ  در  خود  اخیر  بازی 
امتیاز از بیانکونری ها عقب افتاده است. امروز 
دوشنبه، دو تیم در ورزشگاه استادیو المپیکو 
به مصاف یک دیگر می روند و رم این فرصت 

را دارد که اختالف را به ۶ امتیاز برساند.
دلو  کوریره  روزنامه  در  یادداشتی  در  توتی 
اسپورت نوشت: "مطمئنیم که می توانیم به 
مسیر قهرمانی برگردیم و دوباره، به کورس 
قهرمانی که بسیاری در حال حاضر معتقدند 
بازی  این  برای  بازگردیم.  رسیده،  پایان  به 
که  همان طور  شده ایم،  آماده  خوب  خیلی 
در  بودیم.  شده  آماده  فاینورد  با  بازی  برای 
پیروزی  که  مدت هاست  المپیکو  ورزشگاه 
ی  تماشا  بنابراین  نکرده ایم،  کسب  خوبی 
بود.  لذت بخش خواهد  هواداران  خوش حالی 

و  دومبیا  هماهنگی  و  ایتوربه  ریکاوری  با 
ایباربو، به زودی به تیمی تبدیل خواهیم شد 

که هواداران از آن لذت ببرند."















رسیدگی  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
گزارشی  افغانستان  انتخاباتی  شکایت های  به 
گذشته  انتخاباتی  تخلفات  و  تقلب ها  از  را 
در  گزارش،  این  اساس  بر  است.  کرده  آماده 
کارمندان  از  تن   ٢0 حدود  گذشته  انتخابات 
سطح  به  انتخابات  کمیسیون های   دایمی 
رییسان مرکزی و والیتی و بیش از ده هزار 
از کارمندان موقت این کمیسیون ها در تقلب 

و تخطی های  انتخاباتی دست داشته اند. 
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون دیروز 
 ٢0 مورد  در  کابل  در  در یک نشست خبری 
دفاع  برای  افراد  این  گفت،  دایمی  کارمند 
به  رسیدگی  کمیسیون  دفاتر  به  خودشان  از 

او  شده اند.  فراخوانده  انتخاباتی  شکایت های 
افزود که اگر این افراد اسناد و شواهد الزم را 
کار  از  نتوانند،  ارائه  اتهام های شان  رفع  برای 

برکنار خواهند شد.
از  نفر  هزار  ده  مورد  در  ادامه  در  محسنی 
انتخابات  کمیسیون های  موقت  کارمندان 
نقش  انتخابات  تلقب  در  وی  گفته ی  به  که 
نشوند  موفق  افراد  این  اگر  گفت،  داشته اند، 
فهرست  شامل  کنند،  ثابت  را  خود  بی گناهی 
او گفت، در گزارش  انتخابات می شوند.  سیاه 
شده  بررسی  انتخابات  مشکالت  تمام  تازه 
سبب  که  افرادی  و  گروه ها  آن،  انتشار  با  و 
افشا  بودند،  شده  انتخابات  در  انحرافات 

می شوند.
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 
فیصله  جاری  سال  سنبله ی   ٢٧ تاریخ  به 
برای  بود که یک کمیته ی حقیقت یاب  کرده 
ایجاد  انتخاباتی  تقلبات  و  تخلفات  بررسی 
با  را  کار سه ماهه  اش  دیروز  این کمیته  شود. 
کمیسیون  مسئوالن  کرد.  ارائه  گزارشی  نشر 
گفته اند،  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  گزارش  این  در 
پیش نهادهایی گنجانده شده اند. به باور آنان، 
اصالح  از  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
حمایت  قانون  چوکات  در  انتخاباتی  نظام 

می کند.
تقلب  با  گذشته  جمهوری  ریاست  انتخابات 
گسترده برگزار شد و به دنبال آن، یکی از دو 
تقلب  از  را  اسنادی  جمهوری،  ریاست  نامزد 
از  انتخابات،  کمیسیون  مسئوالن  از  شماری 
دبیرخانه ی  رییس  امرخیل،  ضیا  الحق  جمله 
این کمیسیون افشا کرد. اما در گزارش تازه ی 
رییسان  نام  انتخاباتی  کمیسیون شکایت های 

ارشد به اتهام تقلب گرفته نشده است.
وارده  اتهام های  گفت،  محسنی  این حال،  با 
کمیسیون  رهبری  مقام های  از  برخی  علیه 
رسمی  مرجع  هیچ  سوی  از  هنوز  انتخابات، 

بررسی و تأیید نشده است.
 او افزود، نشر نوار صوتی مبنی بر تقلب آنان، 
در  آن  درستی  کردن  معلوم  و  بررسی  برای 
گذاشته  ملی  امنیت  و  ملل  سازمان  اختیار 
زمینه  این  در  ملی  امنیت  و  یوناما  اما  شدند؛ 

کوتاهی کرده اند.
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از  حمایت   دیده بان  مسئوالن  روز:  اطالعات 
یا نی دیروز در نشستی  افغانستان  آزاد  رسانه های 
پرونده ی  در  نظر  تجدید  خواستار  کابل  در  خبری 
از  شدند.  کشور  مشهور  عکاس  مسافر،  نجیب اهلل 
دیروز  خبرنگاران  کمیته ی مصئونیت  دیگر،  سوی 
با نشر اعالمیه ای، فیصله ی دادگاه مبنی بر زندانی 
کردن نجیب اهلل مسافر را ناعادالنه خواند و خواستار 

بازنگری پرونده ی او شد.
روز چهارشنبه هفته ی گذشته  از  نجیب اهلل مسافر 
است.  شده  زندانی  پل چرخی  زندان  در  بد ین سو 
قضیه ی مسافر به سال ١3٨٥ برمی گردد. آن سال 
او از یک مراسم ورزشی، عکس گرفته بود و بعد 
رسامی شده ی  توپ   دختران  آن  در  که  عکسی  را 
باسکتبال را به عنوان نماد ورزشی منتقل می کردند، 

به یک شرکت تبلیغاتی فروخت.
سپس این شرکت با دست کاری در عکس اصلی، به 
جای توپ های باسکتبال، لوگوی شرکت اتصاالت 
این  از نشر  را چسپانده و منتشر کرده است. پس 
کردند  شکایت  دختران  این  خانواده های  عکس، 
نجیب اهلل  کابل  استیناف  و  ابتدایی  دادگاه  بعد  و 
مسافر را ده هزار افغانی جریمه کرد و به دنبال آن، 

خانواده های دختران هم از شکایت خود گذشتند.
اما حال با گذشت ٧ سال، دادگاه کابل آقای مسافر 
را در غیاب خودش به شش ماه زندان محکوم کرده 
نی  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل  این حال،  با  است. 
دیروز در نشستی خبری گفت، کسانی که عکس 
را دست کاری کرده اند، مورد بازخواست قرار نگرفته 
و برخالف آن، صاحب اصلی عکس بازداشت شده 
زمینه  این  در  باید  جمهور  رییس  افزود،  او  است. 

توجه کند.
دستکاری  برابر  در  اصلی  عکاس  گفت،  توحیدی 
ادامه گفت، حکومت  در  او  نیست.  عکس مسئول 
نجیب اهلل مسافر را هرچه زودتر از کنار مجرمان و 
توحیدی  زندان پل چرخی خارج کند.  جنایت کاران 
گفت، دادگاه عالی و وزارت اطالعات و فرهنگ نیز 

در مورد پرونده ی مسافر اقدام کنند. 
توحیدی در ادامه تأکید کرد، دادگاه نهایی نجیب اهلل 
آقای  دادگاه  این  و  برگزار شده  غیابش  در  مسافر 
مسافر را به شش ماه زندان محکوم کرده است. با 
گذشت چند روز از زندانی شدن نجیب اهلل مسافر، 
دادگاه با تماس های مرکر رسانه ها، هنوز از ارائه ی 
این  است.  زمینه خودداری کرده  این  در  معلومات 
داشته  دنبال  را  انتقادهایی  روز  دادگاه در چند  کار 
این  از  رییس جمهور،  دوم  معاون  پیش  روز  دو  و 

مسئله ابراز تعجب کرد.

نهادهایرسانهای:فیصلهیدادگاه
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام
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