
Year 04قیمت: 10 افغانیسال چهارمشنبه791 Price: 10 AfSaturday 07 March, 2015 16 حوت، 1393

/oursafiairways020 222 2222

26 سال پیش در ماه فبروی 1989، آخرین سربازان شوروی از افغانستان بیرون شدند و به 
تهاجم نه ساله  ی شان که تخریب یک کشور و از دست دادن زندگی 15000 سرباز ارتش 
سرخ و دو میلیون شهروند افغانستان را به دنبال داشت، پایان داد. از دید مقام های شوروی 
این جنگ یک اشتباه و برای افغانستان، یک فاجعه بود. این تهاجم، تخم جنگ های ویران گر 

داخلی و به دنبال آن، سلطه ی طالبان در سال 1996 را نیز کاشت. 
جنگ جویان  شد،  خارج  افغانستان  از  جینوا  توافق نامه ی  اساس  بر  شوروی  که  زمانی 
اسالم گرای افغانستان که به نام مجاهدین شناخته می شدند، به نبرد شان برای ورود به کابل 
ادامه دادند. توافق نامه ی جینوا میان حکومت محمد نجیب اهلل و پاکستان امضا گردید و اتحاد 

3شوروی و ایاالت متحده به حیث تضمین کننده در هنگام امضای آن...

ریاست جمهوری:
 شهید مزاری مسیر حرکت 

تاریخ ما را تغییر داد

زنان پولیس در مبارزه با فرهنگ زن ستیز

هدیه ای که به تشکر نمی ارزد

مجاهدین افغانستان و صلح شکننده
ادامه ی نقش رهبران مجاهدین در سیاست 

افغانستان، آینده ی کشور را به خطر می اندازد

مزاری  عبدالعلی  می گوید، شهید  رییس جمهور کشور  غنی،  محمد اشرف 
را  ما  تاریخ  بود که جهت حرکت  افغانستان  از آن جمله  سیاست مداران 
تغییر داد. او دیروز در پیامی به مناسب بیستمین سالیاد شهید عبدالعللی 
شک،  بدون  گفت،  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  سابق  رهبر  مزاری، 

مزاری شخصیتی تأثیرگذار در سیاست بود.
صفحه 2ارگ ریاست جمهوری دیروز این پیام رییس جمهور را...

صفحه 4

صفحه 5

بخش پایانی



اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
آن  از  مزاری  عبدالعلی  شهید  می گوید،  کشور 
جهت  که  بود  افغانستان  سیاست مداران  جمله  
حرکت تاریخ ما را تغییر داد. او دیروز در پیامی به 
مناسب بیستمین سالیاد شهید عبدالعللی مزاری، 
افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  سابق  رهبر 
تأثیرگذار  شخصیتی  مزاری  شک،  بدون  گفت، 

در سیاست بود.
رییس  پیام  این  دیروز  جمهوری  ریاست  ارگ 
است،  آمده  آن  در  و  کرد  منتشر  را  جمهور 
کشور  راه حل  را  جنگ  جنگ،  شرایط  در  مزاری 
نمی دانست. غنی می گوید، مزاری بدین باور بود 
که افغان ها در ساحه ی نظامی بی نظیر اند؛ اما در 
ساحه ی سیاسی، ضعیف. او گفت، مزاری خواستار 
سیاستی بود که در آن صلح، ثبات و رفاه پایدار در 

کشور تأمین شود.
رییس جمهور غنی می گوید که مزاری بر وحدت 
ملی  وحدت  که  داشت  باور  و  داشت  تأکید  ملی 
خواهد  کشور  در  پایدار  ثبات  اساس  و  تهداب 

بود. او یکی از خواسته های شهید مزاری را نظام 
که  داشت  باور  و گفت، وی  مردم ساالری خواند 
مردم  گسترده ی  سهم گیری  بنیاد  بر  باید  نظام 
ضامن  واقعیت  در  نظامی  چنین  و  شود  ساخته 

عدالت اجتماعی است.
احترام  مزاری  شهید  که  گفت  جمهور  رییس 
خاصی به نقش زنان در جامعه داشت و با تمجید 
نقش  بر  مردم،  برحق  جهاد  در  زنان  نقش  از 
او  داشت.  تأکید  سیاسی  ابعاد  در  آنان  سازنده ی 
در اخیر سیاست مزاری را الگو قرار داد و گفت، 
باید  همه  ما  و  ماست  همه ی  کشور  افغانستان 
حق تعیین سرنوشت خویش را داشته باشیم؛ این 

اصلی بود که مزاری بر آن تأکید می کرد.
وحدت  حزب  پیشین  رهبر  مزاری،  عبدالعلی 
از فرماندهان ارشد  افغانستان و شماری  اسالمی 
این حزب زمانی که در حومه ی کابل برای مذاکره 
طالبان  توسط  بودند،  رفته  طالبان  فرماندهان  با 
شهادت  به   1373 سال  حوت   22 در  و  اسیر 
22 حوت  همه ساله  رویداد،  این  از  پس  رسیدند. 

)روز شهادت شهید مزاری و همراهانش( در داخل 
و خارج از کشور گرامی داشته می شود. بیستمین 
شماری  حضور  با  کابل  در  دیروز  مزاری  سالیاد 
از شخصیت های سیاسی، رهبران جهادی، حامد 
کرزی رییس جمهور پیشین، خلیلی، معاون دوم 
رییس جمهور پیشین و ده ها هزار نفر برگزار شد.

جمهوری  رییس  دوم  معاون  خلیلی،  محمد کریم 
اسالمی  وحدت  حزب  کنونی  رهبر  و  پیشین 
افغانستان در مراسم دیروز گفت، دولت از سیاست 
تعهدات  تحقق  خواستار  او  کند.  دوری  حذف 
در  اقوام  همه ی  مشارکت  بر  حکومت  رهبران 
شد.  دولتی  دیگر  عرصه های  و  سیاسی  قدرت 
و  کرد  تأکید  حذف  سیاست  با  مبارزه  بر  خلیلی 

گفت، سیاست حذف در کشور جایگاهی ندارد. 
جمهوری  ریاست  خبرنامه ی  در  حال،  همین  در 
آمده است، هراس شهید مزاری از تکرار تاریخ در 
کشور بود. در این خبرنامه به نقل از رییس جمهور 
آمده است، افغانستان امروز دارای قانون اساسی 
پاسخ  این پرسش ها،  تمام  به  قانون  این  و  است 

می دهد. اشرف غنی گفت: »از دیدگاه من، هیچ 
افغانی نسبت به افغان دیگر برتر و کمتر نیست. 
این حکم قانون اساسی افغانستان است. این باور 
ما را کمک می کند که بر تاریخ نفاق، بی ثباتی و 

بی باوری فایق گردیم».
رییس جمهور افزود که زندگی هر افغان برایش 
آنان  جان  حفظ  برای  وی  و  دارد  حیاتی  ارزش 
کرد.  نخواهد  خودداری  قوه  مشروع  استعمال  از 
اشرف غنی گفت: »در تصامیم خود سریع و قوی 
عمل می کنم. سکوت استراتژیک ما قوت ما را در 
نیست  بی پروا  این حکومت  نشان می دهد.  عمل 
و نخواهد بود». او گفت که وحدت عمل و نظر 
ایجاد توازن بین تحول و تداوم کلید موفقیت  و 
کشور است. رییس جمهور افزود، ملتی که باور به 
وحدت ملی داشته باشد، می تواند با اراده ی قوی و 
برنامه های دقیق، از تکرار تاریخ جلوگیری کند. او 
گفت، از زمان فعلی و امکانات موجود استفاده ی 
اعظمی نماییم تا آینده ی روشن را برای نسل های 

آینده تأمین کنیم.

اطالعات روز: نورالحق علومی، وزیر داخله  ی 
کشور می گوید که صلح دایمی هیچ گاه با توپ 
هفته ی  داخله  وزیر  نمی شود.  تأمین  تانک  و 
که  گفت  والیت   34 بزرگان  با  دیدار  در  قبل 
برای برقراری صلح و ثبات در کشور، از هیچ 
و  صلح  برقراری  نمی کند.  دریغ  تالش  نوع 
ثبات و مبارزه ی جدی با فساد از خواسته های 

در  داخله  وزیر  بودند.  قومی  بزرگان  اساسی 
دستگاه های  در  فساد  موجودیت  دیدار  این 
و  خواند  طالبان  از  بزرگ تر  تهدیدی  را  دولتی 
ایجاد  شفاف سازی،  برای  تالش هایش  گفت، 
ظرفیت و مسلکی سازی پولیس شدت گرفته اند. 
علومی افزود که برای مبارزه با فساد اداری نیز 
اقدام های جدی روی دست گرفته است. ناامنی 

و فساد اداری دو مشکل عمده در کشور به شمار 
می روند. در همین حال، شهروندان از حکومت 
تقاضا دارند، برای بهبود این مشکل، عماًل اقدام 
کند. رییس جمهور غنی پس از رسیدن به قدرت 
برای حل این دو مشکل اطمینان داد و در حال 
حاضر تالش های حکومت در این زمینه جریان 
دارند. قرار است در روزهای آینده گفت وگوهای 

صلح با طالبان در کابل یا اسالم آباد آغاز شود. 
برای گفت وگوهای  بنیاد گزارش ها، طالبان  بر 
صلح آمادگی شان  را اعالم کرده و گفته اند، این 
مذاکرات در هفته ی روان در کابل آغاز خواهند 
شد. حکومت در این مورد هنوز چیزی نگفته؛ 
اما عبداهلل عبداهلل پیش از این از آغاز مذاکرات 

طالبان در آینده ی نزدیک خبر داد.

دفاع  وزیر  آصف،  خواجه  روز:  اطالعات 
سهیم شدن  اظهاراتش،  تازه ترین  در  پاکستان 
شبکه ی حقانی در مذاکرات صلح را مهم خوانده 
و گفته است، کنار گذاشتن گروهی در این روند، 
تروریستی  شبکه ی  داشت.  نخواهد  سودی 
این  و  است  امریکا  سیاه  فهرست  در  حقانی 
چندین  مسئولیت  گذشته  سال  چند  در  شبکه  
حمله ی خونین تروریستی را در کشور به عهده 

گرفته است.
با این حال، وزیر دفاع پاکستان به بی بی سی گفته 
است که اگر در روند مذاکرات صلح افغانستان 
بر عالوه ی رهبری طالبان معروف به شورای 

موفقیت  بگیرد،  سهم  حقانی  شبکه ی  کویته، 
این روند در عمل سرعت می گیرد. به گفته ی 
او، پاکستان صلح می خواهد و نقش مثبت خود 
بر  داد.  انجام خواهد  به صلح  در دست یابی  را 
بنیاد گزارش ها، قرار است گفت وگوهای صلح 
حکومت با طالبان در هفته ی روان آغاز  شود. 
مال عمر، رهبر طالبان آمادگی خود برای این 
مذاکرات اعالم کرده است. پس از گفت وگو های 
مقام های افغانستان و پاکستان در مورد صلح، 
تروریستی  گروه های  اگر  است  گفته  پاکستان 
وارد مذاکرات صلح نشوند، دیگر النه های شان 
حال  در  داشت.  نخواهند  جایی  کشور  این  در 

تروریستی،  گروه های  اکثر  مرکزهای  حاضر 
اند.  پاکستان  در  حقانی،  شبکه ی  به شمول 
کارشناسان همواره گفته اند، پاکستان از طریق 
خود  نیابتی  جنگ  تروریستی  گروه های  این 
دفاع  وزیر  اما  می برد.  پیش  را  افغانستان  در 
گروهی  کشورش  می گوید،  به تازگی  پاکستان 
به نام شبکه ی حقانی را به رسمیت نمی شناسد 
این  است.  گروه  این  رفتن  میان  از  و خواستار 
اظهارات وی پس از بهبود روابط ظاهری کابل 
کار  روی  با  است.  گرفته  صورت  اسالم آباد  و 
آمدن حکومت وحدت ملی، مقام های دو کشور 
مذاکرات صلح را از سر گرفتند و رییس جمهور 

با گذشت  را کم سابقه خواند.  آن  پیش  چندی 
سفرهای  و  پنهانی  گفت  وگو های  از  ماه  چند 
متعدد مقام های پاکستان به افغانستان، هنوز در 

این زمینه جزئیات دقیقی ارائه نشده است.
احزاب  سران  و  جهادی  رهبران  از  شماری 
سیاسی چندی پیش گفتند، توافق با کشورهای 
همسایه در مسایل ملی نباید از چشم دید مردم 
پهنان گذاشته شود. پس از آن اشرف غنی با 
از  پیشین، شماری  حامد کرزی، ریس جمهور 
رهبران جهادی، شماری از فعاالن زن و بزرگان 
قومی دیدارهای مشورتی داشت و در مورد روند 

صلح با آن ها گفت وگو کرد.

دیده بان  اخیر  گزارش  نشر  روز:  اطالعات 
حقوق بشر جنجالی شد و انتقادهای تندی را 
افرادی  از  داشت . شماری  دنبال  به  کشور  در 
که در این گزارش متهم به نقض حقوق بشر 
از واقعیت و عمل سیاسی  شده اند، آن را دور 
خوانده اند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی 
نیز نشر این گزار ش را رد کرده و آن را بی بنیاد 
بشر در گزارش  خوانده است. دیده بان حقوق 
تازه اش عطا محمد نور، سرپرست والیت بلخ، 
عزیز اهلل، فرمانده پولیس محلی والیت پکتیکا، 

ملی  امنیت  پیشین  رییس  نجیب اهلل،  جنرال 
والیت تخار، خیر محمد تیمور، فرمانده پیشین 
حزب  پیشین  فرمانده  میرعلم،  تخار،  پولیس 
رییس سابق  خالد،  اسداهلل  قندوز،  در  جمعیت 
امنیت ملی، عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار 
فرماندهان  از  یکی  شجاعی،  عبدالحکیم  و 
محلی را متهم به نقض حقوق بشر کرده است. 
منیراحمد فرهاد، سخنگوی والیت بلخ دیروز 
عطا محمد  گفت،  بلخ  در  خبری   نشستی  در 
بشر  حقوق  دیدهبان  گزارش  این  علیه  نور 

در دادگاه بین المللی اقامه ی دعوا خواهد کرد. 
حلقات  از  برخی  حاضر  حال  در  که  گفت  او 
به  زیان رسانی  برنامه ی  بین المللی  و  داخلی 
شخصیت های ملی را آغاز کرده اند و در تالش 
روند سیاسی جاری هستند.  به  صدمه رساندن 
رد  گزارش  این  هم  دیگر  متهمان  از  شماری 
بدون  بشر  حقوق  دیده بان  گفته اند،  و  کرده 
کرده  وارد  اتهام  آنان  بر  مؤثق  اسناد  ارائه ی 
امنیت  سابق  رییس  نجیب اهلل،  جنرال  است. 
ملی به پژواک گفت، در گزارش این سازمان 

از مقاومت کنندگانی نام برده شده که روحیه ی 
ضد طالبان دارند و خود مردم باید در این زمینه 
قضاوت کنند. در همین حال، حکیم شجاعی 
می گوید که مرتکب نقض حقوق بشر نشده و 
همیشه در تالش دفاع از حقوق مردم و مبارزه 
عبدالرازق،  جنرال  است.  بوده  تروریسم  با 
حال  در  گفت،  دیروز  قندهار  پولیس  فرمانده 
مسافر   30 نجات  عملیات  رهبری  حاضر 
ربوده شده را بر عهده دارد و پس از ختم این 

عملیات، در این مورد صحبت می کند.

کل  فرمانده    کمپبل،  جان  روز:  اطالعات 
نیروهای خارجی در کشور، داعش را تهدیدی 
جدی خواند و اعالم کرد، برای رفع این تهدید 
و تهدیدهای برخاسته از فعالیت طالبان، نیاز به 
ادامه ی حضور نیروهای امریکایی در این کشور 
است. او افزود، افغانستان برای چند سال دیگر 
نیازمند ادامه ی پشتیبانی نظامی و مالی امریکا 
که  است. کمپبل هفته ی گذشته گفت  ناتو  و 
افغانستان  مرزی  بخش های  در  داعش  فعایت 

و پاکستان، تهدیدی بزرگ برای این دو کشور 
فرصت  اسالم آباد،  و  کابل  مقام های  و  است 
دیگری دارند تا با این تهدید به گونه ی مشترک 
مبارزه کنند. از چندی بدین سو از حضور داعش 
در شماری از والیت های کشور گزارش می شود. 
 70 حدود  در  که  گفت  قندوز  والی  پیش تر 
جنگ جوی داعش از پاکستان وارد این والیت 
هرچند  می جنگند.  امنیتی  نیروهای  با  و  شده 
کشور  در  داعش  فعالیت  از  امنیتی  مقام های 

نگران اند؛ اما هنوز ظهور این گروه را تأیید یا رد 
نکرده اند. مقام های امنیتی گفته اند، شماری از 
فرماندهان طالبان برای امتیازگیری از داعش، 
شیوه ی جنگی شان را تغییر داده اند. با این حال، 
جان کمپبل گفت: »ظهور احتمالی داعش یک 
رویداد تازه در افغانستان است و ما باور داریم که 
حضور داعش در افغانستان در واقع آغاز فعالیت 
برخی از طالبان به حاشیه رانده شده است». او 
خطرناک  و  تندروانه  مفکوره ی  داعش  افزود، 

تهدیدی  افغانستان  برای  گروه  این  و  دارد 
جدی به شمار می رود. کمپبل اطیمنان داد که 
ناتو برای نابودی گروه داعش در افغانستان با 
نیروهای امنیتی این کشور همکاری می کند. او 
در ادامه برای نابودی داعش در کشور، تقویت 
نیروی هوایی را مهم خواند. او در پایان گفت، 
افزایش تلفات نظامیان افغان و ترک وظیفه ی 
با  مبارزه  برای  آمادگی  بر  آنان ،  از  شماری 

تروریسم تأثیر منفی نداشته است.

ریاست جمهوری: 2
شهید مزاری مسیر حرکت تاریخ ما را تغییر داد

وزیر داخله: صلح با توپ و تانک تأمین نمی شود

وزیر دفاع پاکستان:
کنار گذاشتن شبکه ی حقانی در گفت وگوهای صلح، سودی ندارد

عطا محمد نور علیه دیده بان حقوق بشر اقامه ی دعوا می کند

جان کمپبل:
رفع تهدید داعش در افغانستان، نیاز به ادامه ی حضور نیروهای خارجی دارد

آدم ربایی و سناریوی 
خطرناک پشت سر آن

هادی صادقی
با گذشت بیش از ده روز از ربوده شدن سی و یک مسافر بی گناه، 
هنوز هم هیچ کسی از سرنوشت آن ها چیزی نمی داند. حکومت 
از راه های نظامی و ملکی برای رهایی این افراد تالش کرد. 
برای  مختلف  والیت های  از  قوم  بزرگ  و  ریش سفید  ده ها 
نجات  برای  و  پادرمیانی کردند  ربایندگان  با  تماس  برقراری 
اما هنوز هم  انداخت؛  راه  به  را  ربوده شدگان عملیات نظامی 
مسئوالن حکومتی هیچ پاسخی برای خانواده های منتظر این 

افراد ندارد.
طالبان با فرستادن اعالمیه ای گفته است که این گروه در این 
آدم ربایی ربطی ندارد. پیش از این برخی ها می گفتند که گویا 

این افراد از سوی طالبان ربوده شده اند.
روز گذشته مقام های حکومت سابق و حکومت وحدت ملی نیز 
بر رهایی هرچه زودتر ربوده شدگان تأکید کردند. حامد کرزی، 
رییس جمهور پیشین که در بیستمین سالروز  شهادت عبدالعلی 
مزاری سخنرانی می کرد، خواهان رهایی فوری ربوده شدگان 
شد و از دهشت افگنان خواست که هرچه زودتر این افراد را رها 
نمایند. محمدکریم خلیلی، معاون رییس جمهور پیشین و نیز 
سرور دانش، معاون رییس جمهور غنی همه بر رهایی بدون 
قید و شرط و فوری ربوده شدگان تأکید کردند. سرور دانش 
گفت که حکومت تمام تالشش را برای رهایی این افراد به 
خرج خواهد داد و به زودی این افراد به آغوش خانواده های شان 

بازگردانده خواهند شد.
با گذشت هر روز نگرانی ها از سرنوشت افراد ربوده شده بیش تر 
شده می رود و بر پیچیدگی های این رویداد می افزاید. اکنون که 
گروه طالبان مسئولیت این رویداد را رد کرده، احتمال این که 
این افراد از سوی جنگ جویان وابسته به گروه داعش یا دیگر 
گروه های ناشناخته ی تروریستی خطرناک در کشور ربوده شده 

باشند را بیش تر کرده است. 
را بسیار دارد.  گروه داعش در خاور میانه تجربه ی آدم ربایی 
خاطر  به  را  ربوده شدگان  تمام  شقاوت  و  بی رحمی  با  آن ها 
با  را  جنایت شان  و  می برند  سر  دینی شان  و  مذهبی  تعلقات 

افتخار در رسانه های اجتماعی و جمعی تبلیغ می کنند.
این مورد اخیر آدم ربایی در افغانستان نیز شباهت های زیادی 
سوریه  در  اسالمی  دولت  گروه  که  دارد  آدم ربایی هایی  با 
مردم  به  متعلق  ربوده شدگان  تمام  می دهند.  انجام  عراق  و 
هزاره و مذهب شیعه هستند. ربایندگان این افراد را از دو بس 
مسافر بری از میان ده ها مسافر سنی دیگر جدا کرده و با خود 

برده اند. کاری را که در عراق و سوریه انجام می دهند.
واقعیت هایی که از جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی برای 
رهایی این افراد به رسانه ها مخابره شده نیز نشانه های داعش 
را برجسته تر کرده اند. در جریان این عملیات یک زن چچینی 
که گفته می شود متعلق به گروه دولت اسالمی است، از سوی 
نیروهای امنیتی دستگیر شده و گفته می شود در میان ده ها 
کشته ی دهشت افگنان، چندین شهروند خارجی نیز شامل اند. 
این  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  نشانه ها،  این  به  توجه  با 
افراد از سوی افراد وابسته به گروه دولت اسالمی یا داعش 
دولت  جنگ جویان  اکنون  که  معنا  این  به  شده اند.  ربوده 
اسالمی به افغانستان رخنه کرده و شاید این نخستین عمل 

دهشت افگنانه ی آن ها باشد. 
دولت افغانستان باید با این مورد آدم ربایی با جدیت و قاطعیت 
برخورد کند. باید عوامل این آدم ربایی را شناسایی و نابود کند. 
دولت باید به گروه داعش در نخستین عمل دهشت افگنانه ی 
آن ها درسی محکم داده و به آن ها نشان دهد که افغانستان 
نمی تواند النه و جوالنگاه دهشت افگنی، ترور و افراطیت شود. 
برخورد ضعیف با این آدم ربایان، این گروه و دیگر گروه های 
نابودی  برای  را جسور تر می سازد.  تروریستی  دهشت افگن و 
عملیات  چند  یا  یک  راه انداختن  تنها  آدم ربایی،  این  عوامل 
نظامی کافی نیست، بلکه حکومت باید با قاطعیت و اراده ی 
محکم دست های پنهان و سناریوی خطرناک عقب این ماجرا 

را شناسایی و نقش برآب نماید.
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سربازان  آخرین   ،1989 فبروی  ماه  در  پیش  سال   26
نه  تهاجم  به  و  شدند  بیرون  افغانستان  از  شوروی 
ساله  ی شان که تخریب یک کشور و از دست دادن زندگی 
15000 سرباز ارتش سرخ و دو میلیون شهروند افغانستان 
را به دنبال داشت، پایان داد. از دید مقام های شوروی این 
این  بود.  فاجعه  افغانستان، یک  برای  و  اشتباه  جنگ یک 
آن،  دنبال  به  و  داخلی  ویران گر  جنگ های  تخم  تهاجم، 

سلطه ی طالبان در سال 1996 را نیز کاشت. 
از  جینوا  توافق نامه ی  اساس  بر  شوروی  که  زمانی 
افغانستان  اسالم گرای  جنگ جویان  شد،  خارج  افغانستان 
برای  نبرد شان  به  می شدند،  شناخته  مجاهدین  نام  به  که 
ورود به کابل ادامه دادند. توافق نامه ی جینوا میان حکومت 
محمد نجیب اهلل و پاکستان امضا گردید و اتحاد شوروی 
امضای  به حیث تضمین کننده در هنگام  ایاالت متحده  و 
سر  از سه سال جنگ سرسختانه،  بعد  داشتند.  آن حضور 
انجام، آنان کنترل پایتخت را به دست آوردند. به مثابه یک 
سال خورده ی  رهبران  عمومی،  رخصتی  و  سیاسی  سنت 
گردهم  پیروزی شان  روز  مناسبت  به  سال  هر  مجاهدین 
و  کنونی  سیاسی  نقش  و  بدارند  گرامی  را  آن  تا  می آیند 
کابل  در  اما، وضعیت  ام سال  کنند.  تعریف  را  آینده ی شان 
سرشار بود از خصومت ورزی، بی اطمینانی نسبت به آینده 
و مناقشه بر سر اینکه اعتبار جهاد افغانستان به چه کسی 
بر کشور حکومت  آن، چه کسی  نتیجه ی  در  و  داده شود 

کند. 
برای نمونه، عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران زورمند 
جهادی که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، وارد 
میدان رقابت شده بود، حکومت وحدت ملی لرزان اشرف 
غنی را دیکتاتوری نامید و به دلیل کنار راندن مجاهدین 
رابطه  در  ویژه،  به  سیاسی،  بزرگ  تصمیم گیری های  از 
با  روابط  عادی سازی  و  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  به 
پیشین  والی  خان،  اسماعیل  کرد.  انتقاد  آن  از  پاکستان، 
هرات و وزیر انرژی و آب در حکومت کرزی، از مجاهدین 
جبهه ی  حقوق شان  و  حیثیت  از  دفاع  برای  که  خواست 
سیاسی واحد شکل دهند. پیشتر از آن، زمانی که غنی به 
تاریخ 12 جنوری 2015 کابینه اش را اعالم کرد، اسماعیل 
ماه  دو  در  مجاهدین،  دلیل حذف  به  که  داد  خان هشدار 
آینده جنگ آغاز خواهد شد. در پاسخ به رهبران مجاهدین، 

عبداهلل عبداهلل- رییس اجرایی در حکومت وحدت ملی که 
زیر  و  است  شمال  ائتالف  جهادی  رهبران  از  یکی  خود 
احمد شاه مسعود کار می کرد، گفت که »جهادی  رهبری 
بودن پیشین کسی را شایسته ی وزیرشدن نمی سازد؛ چون 

اعتبار جهاد به تمام مردم افغانستان تعلق دارد.»
در  جهاد  تصاحب  و  میراث  سر  بر  سیاسی  مناقشه ی 
شواهدی  که  زمانی  می افتد،  اتفاق  حساس  زمان  یک 
شکل  به  کشور  این  که  می دهند  نشان  نگران کننده  
 1989 سال  در  که  می شود  نزدیک  جایی  به  خطرناکی 
رها شده بود. در بحبوحه ی اوضاع امنیتی شکننده، ائتالف 
سیاسی پریشان رییس جمهور غنی بر سر مسایل اساسی 
دچار اختالف شده است، به شمول اصالح نظام انتخابات، 
آینده ی طالبان، سیاست خارجی و مهار رقابت های قومی 
برخاسته از انتخابات ماه اپریل سال گذشته. پنج ماه پس 
کابینه  وزیران  سوم  یک  فقط  قدرت،  تقسیم  معامله ی  از 
تأیید شده اند. پارلمان افغانستان در یک حرکت در راستای 
تضعیف حوزه ی نفوذ سیاسی حکومت، هیچ یک از وزیران 
هزاره و ازبیک را تأیید نکرد و بی اعتمادی مزمن قومی را 

عمیق تر ساخت. 
ائتالف برای هم زیستی سیاسی

برای  نزاع  جهاد،  تصاحب  سر  بر  مجاهدین  رهبران  نزاع 
اتحاد  ارتش  برابر  اعتبار معنوی خیزش عمومی در  کسب 
به  برای  زننده  و  آشکار  کشمکش  بلکه  نیست،  شوروی 
قدرت  بر  تسلط شان  کردن  عمریه  و  رساندن  حداکثر 
استفاده  سیاسی  سنت  اساس  است.  اقتصادی  و  سیاسی 
برای نخست در موافقه ی  برای چانه زنی سیاسی  از جهاد 
 13 جریان  در  و  شد  گذاشته   2001 سال  در  بن  ناقص 
کرزی،  معجزه ی  یافت.  استحکام  کرزی  حکومت  سال 
رهبری مؤثر او نبود، بلکه، مهارت او در انجام معامله های 
خریداری  قیمومتی  شبکه ی  طریق  از  معموال  سیاسی 
اقتصادی  و  سیاسی  مشوق های  بدل  در  سیاسی  وفاداری 
قدرت سیاسی  مبادله ی  این سیاست  کوتاه مدت،  در  بود. 
و اقتصادی در برابر وفاداری به حکومتش، کرزی را قادر 
درازمدت،  در  اما  ساخت؛  زنده ماندن  و  کردن  حکومت  به 
محروم  باثبات  آینده ی  برای  پیش نیاز  دو  از  را  افغانستان 
مردم  تالش  هرگونه  معامله  سیاسِت  نخست،  ساخت. 
سیاسی  نظام  یک  ساختن  برای  بین المللی  و  افغانستان 

تخصص  و  سواد  شایستگی،  آن  در  که  را  پویا  و  کارآمد 
قدر نهاده شود، تضعیف کرد. به جای آن، نفوذ مجاهدین، 
و  کرد  سنگینی  سیستم  بر  فرماندهان شان  و  وفاداران 
با  و  رقابتی  کاری  نیروی  با  نوگرا  اداره ی  یک  ایجاد  راه 
مهارت را مسدود کرد. به این دلیل است که هنوز در دام 

پرپیچ و خم فساد، مواد مخدر و طالبان گیر مانده است. 
طرف  هردو  برای  که  مجاهدین  با  کرزی  ائتالف  دوم، 
سودمند بود، سبب شکل گیری یک فرهنگ نگران کننده ی 
کسانی  ویژه،  به  افغانستان،  مردم  آن  در  که  شد  معافیت 
که در جریان حمله ی شوروی، جنگ های داخلی و طالبان 
و  عدالت  به  دسترسی  از  بودند  را کشیده  زیادی  رنج های 
تحمیل  قساوت های  و  به خاطر خشونت ها  ادعای حیثیت 
شده بر آنان، محروم گردیدند. اکثر رهبران مجاهدین که 
جنگی  جنایت های  به  متهم  کرد،  سازش  آنان  با  کرزی 
جنسی، شکنجه  تجاوز  عام،  قتل  شامل  که  هستند  جدی 
بر  می گردد.  داخلی  جنگ های  جریان  در  اجباری  کار  و 
نمونه  یک  در  فقط  بشر،  حقوق  دیده بان  تحقیق  اساس 
به  وفادار  ملیشه های  کابل،  در  مجاهدین  جنایت های  از 
عبدالرب رسول سیاف و احمدشاه مسعود، بیشتر از 5000 
خانه ی مسکونی متعلق به اقلیت هزاره  را در غرب کابل را 
در دو-سه روز به خاک یکسان کردند و در حدود 700 و 
750 غیرنظامی را به قتل رساندند. در سال 2008 پارلمان 
تضمین  و  جنایت کاران  عفو  قانون  تصویب  با  افغانستان 
قربانیان جنگ،  آینده،  در  قانونی  اقدامات  از  آنان  معافیت 

جامعه ی مدنی و فعاالن حقوق بشر را حیرت زده کردند. 
و  جنگی  جنایت های  قربانیان  به  عدالت  برگرداندن 
بازسازی نظام سیاسی معیوب افغانستان کلید حفظ حیات 
کشور است. بدون اعتراف به گذشته، ساختن آینده دشوار 
است و این کار باید توسط مجاهدین و مقام های بلندرتبه 
آن،  سیاست مداران  و  افغانستان  مردم  گردد.  آغاز  دولتی 
بهتر از هر کسی آگاه اند که کشورشان در مسیر خطرناکی 
قرار دارد. جنگ خیلی طوالنی و ادامه ی آن بسیار پرهزینه 
افغانستان در حال کاهش  از  شده است و حمایت خارجی 
است. این باور رهبران افغانستان که ایاالت متحده و ناتو 
مراجعه  با  و  است  خام  آشکارا  ماند،  خواهند  افغانستان  در 
به تاریخ به خامی چنین برداشت می توان پی  برد. رهبران 

افغانستان باید آینده را در دستان خود بگیرند. 
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فردا بخیر هشتم مارچ است. هشتم مارچ، روز زنان است. هرچند تعداد زیادی از 
خانم ها معتقدند که نه تنها هشتم مارچ، که تمام روزها روز زن است. از هشتم 
مارچ،  هشتم  از  گرامی داشت  نوع  می شود.  تجلیل  زیادی  کشورهای  در  مارچ 
میان کشورها متفاوت است، ولی پیام گرامی داشت را اگر کمی با تخفیف نظر، 
مطالعه کنیم، یک چیز است و آن این که »زن انسان است و شایسته ی تکریم، 

درست مثل تمام انسان های دیگر!» 
از  است.  متفاوت  کشورها  میان  زن  از  تکریم  یا  روز  این  از  تجلیل  که  گفتم 
داریم  حق  هستیم،  کشور  یک  جهان  جغرافیاییک  نقشه ی  در  ما  آن جایی  که 
بگویم، الزم  تفاوت  مورد  در  آن که  از  پیش  باشیم.  داشته  تفاوت سهم  این  در 
است که یک نکته ی مهم در سرحد پنالتی را خدمت تان شوت کنم. این  نکته 
افغانستان، هشتم  غیور  و  شریف  مردم  از  کثیری  جمع  که  است  آن  از  عبارت 
مارچ را به عنوان روز جهانی زن قبول ندارند و از آن تجلیل نمی کنند. نه تنها 
تجلیل نمی کنند، که تجلیل کنند  گان را هم مسخره می کنند. چون میزان غیرت 
میان ما مردم زیاد است، بناًء از کش و قوس روی این مسئله پرهیز نموده و از 
بارگاه ایزد متعال، صحت مندی خوبان آینده ی کشور را خواهانیم. ممکن است 
نمی خواهید؟  از خداوند  را  فعلی کشور  سوال کنید که چرا صحت مندی خوبان 
بدون  اند که  آدم هایی  ما،  فعلی کشور  نمی ارزد. خوبان  مبالیلش  به  کنید  باور 
اند  رییس خدایداد  یا هم  اند،  دارایی های عامه  دزد  یا  اند،  قاتل مردم  یا  شک 
نباشند،  شریک  دولت  در  اگر  که  اند  همان هایی  فعلی،  خوبان  از  بنده  )منظور 
حتمًا تفنگ های خویش را گرفته جنگ راه می اندازند. از این رو، همیشه سهیم 
از جمله دین  به معنای زوال خیلی چیزها،  از قدرت،  اند و دوری آن ها  قدرت 

مبارک اسالم پنداشته می شود(.
دولت  می گیریم.  بررسی  و  بحث  به  را  مارچ  از هشتم  تجلیل  تفاوت های   حاال 
هشتم مارچ را  پریروز، یعنی در پنجم مارچ تجلیل کرد. فلسفه ی این گرامی داشت 
را فقط مأمورین طراح و الیق مسئول می دانند. افغانستان معمواًل از هرچیز پس 
است. از لحاظ سواد، ما عقبیم. از لحاظ اخالق اجتماعی و شهروندی، ما عقبیم. 
منطق،  لحاظ  از  گدودیم.  سیاست،  لحاظ  از  عقبیم.  بیخی  ما  اقتصاد،  لحاظ  از 
گمشکو سر منطق بحث نکنیم بهتر است، واهلل اگر شک باشد که بحث ما به 
جنگ بکشد. از لحاظ صحت، معلولیم. از لحاظ امید به آینده، حساب را سپرده ایم 
در  هرچند  بمانیم.  زنده  دیگر  سال  دو  شاید  خدا  به  توکل  می گوییم  و  خدا  به 
سطح دولت، ما دولتی هستیم که از هر لحاظ نسبت به کشورهای دیگر عقبیم؛ 

اما در تجلیل از هشتم مارچ، از همه پیش دستی کرده ایم. مبارک مان باشد!
زنان زیادی تالش دارند از این روز تجلیل کرده و به نحوی مانور بدهند. مثاًل 
یکی از بانوان این سرزمین که همین روزها زور نود مرد به او نمی رسد، گفته که 
هشتم مارچ؟ روز جهانی زن؟ این ها دیگه چه مزخرفاتی اند؟ برای من همه ی 
بد  می گوید،  زن  جهانی  روز  را  مارچ  هشتم  که  هرکسی  است.  زن  روز  روزها 
می کند. این مردم هم عجب سرگرمی ای دارند به خدا! من یک هفته است که 
زور می زنم تانکرهای تیلم از بندر آزاد شوند، آن وقت این احمق ها پشت تیلفون 
هی زنگ می زنند که هشتم مارچ را تبریک بگویند. اگر این قدر به من احترام 
قایلید، بروید تانکرهای تیل مرا آزاد کنید. وقتی که برق  دوباره به کابل بیاید، 
آن وقت من تیل را به سرم بزنم؟ وقت مصرف تیل که همین روزهاست. دیگران 

این روزها به عرش رسید، من باید... آخ که لعنت به بندرهای پلید!
روز  این  از  که  داریم  را هم  زیادی  مردان  ما  موفق،  بانوان  این  دسته  کنار  در 
تقدیم  مملکت  زن های  برای  را  احساسات شان  و  آورده  به عمل  گرامی داشت 
می دارند.  گرامی  را  مارچ  هشتم  مردان،  از  شماری  که  سال هاست  می کنند. 
امسال هم، البته قبل از فرارسیدنش آن را تجلیل کردند. تعدادی از این مردان 
که گفته می شود شمارشان به یک کم بیست می رسیده، امسال نشسته و پیش 
نفر جمع شویم،  امسال چند  بیایید  بعد گفته  خود فکر کرده که چه کار کنند؟ 
این  برادران گفته که ما فعاالن مدنی هستیم. ما  این  از  بپوشیم. یکی  چادری 
باور  این  بر  تقریبًا  و  کرده ایم  آغاز  مدنیت  تعالی  راستای  در  را  خویش  حرکت 
این  که  نیستیم  واقعًا مطمئن  یعنی  نمی دانیم.  را  این حرکت  انجام  که  هستیم 
حرکت ما به تعالی مدنیت می انجامد یا نه؟ یکی دیگر از این مدنیان عزیز گفت 
که وقتی خبر شدم که قرار است یک جمع از مردان مدنی کابل، دور هم جمع 
شوند و چادری بپوشند، صرفًا به این خاطر آمدم که ببینم دنیا از پشت چادری 
چطوری است؟ در ضمن، عالقه ی وافر داشتم که عکس یادگاری بیندازم. یکی 
این حرکت، یک عالم راز دارد و دو  این فعاالن مدنی، معتقد بود که  از  دیگر 
عالم حرف! اگر در این کشور کسی عقل داشته باشد، پیام ما را دریافت می کند. 
ما می خواهیم نشان بدهیم که چادری، نماد زن است. یعنی هر زنی که چادری 
موجودات،  این  شناخت  برای  باید  عدلی  طب  و  نیست  زن  ما  نظر  از  نداشت، 
زمینه  این  در  دولت  اگر  نماید.  آغاز  را  خویش  استراتژیک  سرمایه گذاری های 
او  می بینیم!  خطرناک  وحشت ناک،  بسیار  شکل  به  را  آینده   ما  کند،  کوتاهی 
عالوه کرد که مدنیت ما وقتی در یک چارچوب بنیادین با عقل ما وارد معامله 
بگذاریم.  نمایش  به  خود  از  جدیدی  که حرکت  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  شد، 
او از ما سوال کرد که آیا تا به حال کدام مرد را دیدی که چادری بپوشد؟ )این 
با چادری دستگیر می شوند و همین  که  انتحاری هایی که  از آن عده ی  بی چاره 
بمب دور کمرش خنثا شد، دوباره آزاد می شوند، خبر نداشت(. سپس با قهقهه 

گفت که بلی، ما این هستیم!

خبرنگار ناراضی

ما و هشتم مارچ!

هادی دریابی

منبع: مجله ی دیپلمات برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: علی رضا سرور 

مجاهدین افغانستان و صلح شکننده
ادامه ی نقش رهبران مجاهدین در سیاست 

افغانستان، آینده ی کشور را به خطر می اندازد
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زنی در مقام فرماندهی
زرافشان نایبی، از چهره های نادر و موفق در میان زنان 
پولیس در افغانستان است. او اولین رییس زن در زندان 
برجسته در ساختار  او یک چهره ی  است.  کابل  زنانه ی 
به شدت مردانه ی فرماندهی در وزارت داخله است. قلمرو 
است  کابل  در شمال شرق  بی حاصل  زمین  تکه  او یک 
دارد.  قرار  طبقه  ساختمان سه  با  زندانی  آن  مرکز  در  و 
خانم نایبی در یک هفته شش روز به دفترش که در جوار 
در  از شرکت  پس  و  می رود  دارد،  قرار  زندان  ساختمان 
جلسات و امضای اسناد اداری، در داخل زندان قدم می زند.

ساختمان زندان که یک بار سفید رنگ شده بود، اکنون 
به شدت فرسوده شده است و ظاهرا زندانیان زن از آن ]آب 
یا مایعات دیگر[ بیرون می ریزند. این زندان سال ها شلوغ 
بوده است. نظر به گفته ی مقام های زندان، در اواخر سال 
2014، این زندان 33 درصد بیش تر از 120 زندانی ای زنی 

را که قرار بود در آن باشند، در خود جای داده بود.
زنان از پنجره ها بیرون می شوند و در جلو  دروازه ی اصلی 
زندان کنار هم جمع می شوند؛ اما آن ها جایی برای رفتن 
حتا  ظاهرا  که  جایی  کوچک،  و  ساده  حیاط  جز  ندارند، 

علف های هرزه هم هنگام نمو روزگار سختی داشته اند.
خانم نایبی حتا قبل از این که به نردبان برسد، توسط زنان 
محاصره می شود؛ زنانی که از او مراقبت بهداشتی، فراهم 
حل  به  کمک  و  وکیالن  با  مالقات  برای  زمینه  کردن 
منازعات می خواهند. او به توانایی نادرش در ایجاد خلوت 
برای گفت و شنود تکیه می کند. او به آهستگی بر بازوی 
یک زندانی دست می کشد و بعد همین کار را با زندانی 
دیگر انجام می دهد، حرکتی که هم زمان هم مادرانه است 
و هم موعظه گونه. او از زندانی ها می خواهد که هم دیگر را 
در آغوش بگیرند و آن ها را وادار می کند قول بدهند دیگر 

باهم نمی جنگند.
ظاهرا بخشی از موفقیت او ریشه در آموزشش در اواخر 
1970 و دهه ی 1980 دارد؛ زمانی که حکومت افغانستان 
این دوران فرصت  بود.  آغشته  ایدیولوژی کمونیستی  با 
بود.  شهری،  مناطق  در  به ویژه  زنان،  برای  استثنایی ای 
لحاظ قومی هزاره اند،  از  نایبی که  برادران خانم  و  مادر 
گروهی که توسط طالبان آزار و اذیت شدند و اکنون به 
پیشواز آموزش و پرورش و دنیای مدرن شتافته اند، به او 
اجازه دادند به پولیس بپیوندد. وقتی ازدواج کرد، شوهرش 
به او اجازه داد به کارش ادامه بدهد. شوهرش اکنون در 

وزارت دفاع است.
خانم نایبی به خاطر می آورد که در دوران ]آموزش[ او، تمام 
استادان در مرکز آموزش پولیس، زن بودند. اکنون، تقریبا 
تمام آن ها مرد اند. وی گفت که در زمان کمونیست ها، 
به تحصیل زنان ارزش داده می شد و واجد شرایط بودن 
به صورت دقیق  پولیس،  نیروهای  در  نامزدان شمولیت 
بررسی می شد. »اگر زنی تحصیل کرده نمی بود، او را در 
لیسه  فارغ التحصیل  اگر  و  نمی پذیرفتند  پولیس  صفوف 

می بود، او را به اکادمی پولیس می فرستادند».
جامعه ی  مقاومت  با  کمونیستی  آرمان های  این  اما 
افغانستان مواجه شدند. سپس در زمان طالبان، اکثریت 
زنان پولیس طرد شده بودند و اعضای خانواده ی نایبی 
سقوط  از  پس  شدند.  فرار  به  مجبور  بودند،  هزاره  که 
احیا  دوباره  پولیس  وقتی   ،2001 سال  در  طالبان  رژیم 
شد، رهبری افغانستان مشتاق خدمت زنان بود و از زنان 
پولیس پیشین خواست تا به کارشان برگردند و زنان دیگر 

را نیز استخدام کرد.
وزارت  وقتی  بود.  دوباره  تولدی  این  نایبی،  خانم  برای 
اعالن کرد، او فورا به وزارت رفت و هنوز چادری اش را 
که در زمان حکومت طالبان نیاز بود، بر تن داشت؛ چون 
او هنوز نمی توانست کامال باور کند که نپوشیدن چادری 
خطری ندارد. بسیاری از زنان دیگر نیز آمده بودند. »در 
را که  بودیم و سپس صدای یک دیگر  ایستاد  اتاق  این 
از زیر چادری بیرون می آمد، شناختیم و می گفتیم: »این 

واقعا تو هستی؟ هنوز زنده ای؟»»
بیش از نصف کسانی که امروزه او مسئولیت های آن ها را 
در زندان دارد، به خاطر جرایم اخالقی آنجا اند، دسته ی 
کالنی که فرار از خانه و قصد انجام زنا را شامل می شود. 
هردو جرم می توانند برای بقیه ی زندگی یک زن لکه ی 
وجود  نیز  پولیس  زنان  زندانیان،  میان  در  باشند.  ننگ 
دارند. اکثریت آن ها به خاطر سرپیچی از قوانین اخالقی 
در زندان اند. در جریان دیداری که زمستان سال گذشته 
داشتم، از جمله ی شش تنی که آن جا بودند، صرف یک 
تن متهم به خشونت بود )او تالش کرده بود شوهرش 

را بکشد(.
دو تن دیگر ظاهرا قربانیان یک تالش ناموفق باج خواهی 
زندانی شدن شان  از  جلوگیری  برای  رشوه  پرداخت  و 
بودند؛ اما از آن جایی که آن ها پولی نداشتند، سر از زندان 
درآوردند. آن ها که بی کس و سرافگنده بودند، از پذیرفتن 

بودند؛  شرمنده  پولیس  فرمانده  یک  پسر  شام  دعوت 
دعوتی که به خاطر دستگیری آن ها به جرم تنها بودن با 

مردی که شوهرشان نبود، طرح ریزی شده بود.
خانم نایبی نمونه ی امکانات برای زنان افغانستان است. 
یک روز صبح، با مردان محافظ در مورد برنامه های شان 
که  نگهدارید  را  یکی  »فقط  گفت:  وی  می کرد.  بحث 
بداند». محافظان خاموش نشستند و واضح  را  همه چیز 
آیا آن ها دستورات را فهمیدند یا خیر. سپس یکی  نشد 
شکایت کرد که وزارت در مسایل کارمندان سریع اقدام 
نمی کند. وی با صدای رسا آهی کشید: »بلی، خوب، ما 
می دهم».  را  ترتیبش  من  می کنیم،  درست  را  همه چیز 
مردان محافظ هنگام رفتن همان گونه که به یک فرمانده 
نایبی  خانم  دادند.  سالمی  او  به  می دهند،  سالمی  مرد 
گفت: »بلی، تبعیض منفی علیه زنان وجود دارد؛ اما این 
به تو برمی گردد که از صالحیتت استفاده کنی». »فرقی 
نمی کند مرد باشی یا زن، این وظیفه ات است که تو را 

تعریف می کند». 

کار در خفا
کودک  پنج  داشتن  با  ساله،  بیست و هشت  زن  پروینه، 
وظیفه ی  هم  و  بود  کار  مشتاق  هم  معیوب،  شوهر  و 
مراقبت از خانواده اش او را از توان انداخته بود. وی صرف 
یک ماه قبل از کشته شدنش در ماه جوالی 2013 گفت 
که او انتخاب های اندکی داشت و هیچ کدام به اندازه ی 

پولیس بودن معاش نداشتند.
پروینه در سمیناری که برای زنان پایین رتبه ی پولیس در 
بود، شرکت کرد. جالل آباد،  برگزار شده  شهر جالل آباد 
مردم  که  است  افغانستان  شرق  در  شهر  بزرگ ترین 
قانون  معموال  قومی  قانون  که  جایی  دارد؛  محافظه کار 
دولت را مغلوب می سازد. برخالف تعداد زنانی که در اتاق 
حجاب کامل پوشیده بودند، پروینه یک چادر سفید روی 

سرش انداخته بود و لبخند گرمی بر لبانش داشت.
از جمله ی 3850 پولیسی که در سال 2013 در والیت 
ننگرهار خدمت می کردند، صرف 32 تن آن ها زن بودند 
و این بدان معناست که اکثریت زنان با تعداد زیادی از 
مردان کار می کردند و برای حفظ نیک نامی شان مبارزه 
می کردند. پروینه در آن زمان گفت: »در جایی که کار 
می کنم، من تنها زن هستم». وی با اشاره به پس مانده 
غذای چاشت مردان پولیس...          ادامه در صفحه 5

اصلی  مراکز  از  یکی  طوالنی  سال های  برای  که  است  کشوری  معاصر  افغانستان 
واقع  جهان  سراسر  رسانه های  اخبار  »سرگرم کننده»  تیتر  و  بوده  منطقه  تنش های 

شده است.
بود  و پرسش برانگیزی  روند سخت  افغانستان یک  ریاست جمهوری  اخیر  انتخابات 
که در پایان با امضای یک موافقت نامه میان دو نامزد اصلی خاتمه داده شد و در آن 
اشرف غنی به عنوان رییس دولت و رقیب او آقای عبداهلل عبداهلل به عنوان رییس 
حال  تا  به خصوص  کاری  نتوانستند  فرد  هردو  اگر  اما  شد.  معرفی  وزیران  کابینه ی 
انجام دهند، حد اقل باعث یک سری تغییرات شدند. اما آیا این تغییرات واقعًا به چشم 

در  می آیند؟
***

در قدم نخست، باید خاطرنشان کرد که رویارویی میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
تا هنوز هم به طور کامل متوقف نشده است. این رویارویی را به خصوص می توان بر 
سر مسأله ی تعریف و تعیین نامزدها برای پست وزارت ها مشاهده کرد. با توجه به 
توافقات ابتدایی مبنی بر این که مسئولیت بیش تر انتخابات نامزدها به عهده رییس 
کابینه است، اما در خیلی از موارد رییس جمهور در روند مذکور با معرفی کردن این و 
آن، مزاحمت ایجاد کرد. به این ترتیب، به پیش نهاد عطا محمد نور )والی سابق والیت 
فهرست  در  را  افغانستان  ارتش  ستاد  رییس  کریمی،  شیر محمد  غنی  اشرف  بلخ(، 

نامزدها گنجاند.
وزارت  پست  برای  نامزد شدن  اساسی  نکته های  از  یکی  غنی  اشرف  براین،  عالوه 
را »عدم اشتراک کاندیداها در جنگ های داخلی در مناطق افغانستان» عنوان کرد. 
همزمان، این هشدار به صورت مستقیم و با زبان شفاف طرف عبداهلل عبداهلل را مورد 
خطاب قرار می داد؛ چرا که عبداهلل خود یکی از اعضای برجسته ی »ائتالف شمال» 

بود و در کنار احمدشاه مسعود، علیه رژیم طالبان می جنگید.
با این حال، از چنین اقدامات از سوی رییس جمهور می توان فهمید که او در تالش 
این است که  واقعیت دیگر  با هرنوع پشتیبانی؛ در حالی که  ولو  برنده شدن است، 
اشرف غنی با این کار خود، بسیاری از حامیان خود را از دست می دهد. اگر یک ماه بعد 
از آمدن او به قدرت، امید افغان ها به فعالیت های او 59 درصد بود، اکنون با گذشت 
سه و نیم ماه، این اعتماد و اطمینان نسبت به اشرف غنی به 27 درصد کاهش یافته 

است. همین طور درصدی تعداد ناراضیان او تا رقم 32 درصد افزایش یافته است.
موجی از نارضایتی ها در جلسات مجلس نمایندگان )ولسی جرگه( انعکاس یافت که 
در آن یک گروه از نمایندگان خواهان به جلو انداختن شورای بزرگان )لویه جرگه( 
بودند. به یک معنا، این حرکت نمایندگان تالشی بود تا اشرف غنی را به دخالت یا 
تالش به انجام »خیانت به منافع ملی» متهم کنند. مسأله ی اساسی برای مجلس 
بیش تر  افغانستان،  جمهور  رییس  حیث  به  غنی  اشرف  انتخاب  زمان  از  نمایندگان 
سران  هم چنین  و  والیت ها  سرپرستی  فرمان  جمهور  رییس  که  بود  دلیل  این  به 

ارگان های اجرایی را حتا تا سطح شهرستان ها صادر کرد.
***

از دیگر واقعیت های قابل توجه این است که  رییس جمهور اشرف غنی قبل از ورود 
آمریکایی ها به افغانستان، از هیچ نوع شهرتی برخوردار نبود، هیچ نوع موضعی هم با 
گروه طالبان نداشت و این مدت همه اش مصروف تحصیل یا تدریس در غرب بود. 
به این اساس، او قباًل هیچ وقت با مسایل سیاسی افغانستان برنخورده بود. اگر این 
مسأله را جدی بگیریم، می توانیم بگوییم که او در مقابل عبداهلل عبداهلل می بازد. با 
از یک  منافع غربی ها،  تأمین  برای  و  به یمن البی گری خود  اشرف غنی  این حال، 
مأمور عادی بانک جهانی و سپس ریاست دانشگاه کابل، به مقام ریاست جمهوری 

این کشور رسید.
هر  تحت  او  این حال،  با  و  نیست  آماده  واقعًا  دولت  کاردینال  تغییرات  برای  غنی 
شرایطی آماده است تا با ایاالت متحده ی آمریکا در هر سطح و زمینه ای همکاری کند 
که به طور کلی، از پیش تعیین شده است تا فرد مورد حمایت واشنگتن باشد. رقیب 
او عبداهلل عبداهلل برعکس، برای پیش برد برنامه های گسترده، طرح اصالحات خود را 

آماده کرد. چیزی که به مزاج ایاالت متحده ی آمریکا جور درنیامد. 
***

عالقه مندی او ]عبداهلل عبداهلل[ در زمینه ی دو نیروی پیشرو سیاسی در افغانستان در 
قالب عامل های قومی است. واقعیت این است که عبداهلل عبداهلل متعلق به گروه قومی 
تاجیک است که قباًل البته تحت حمایت واشنگتن قرار داشت. اما پشتون، قومی که 
اشرف غنی نیز به آن تعلق دارد، ستون فقرات جبنش »طالبان» است که در گذشته 

برای آمریکا مهره ی بازی به حساب می رفت.

تالش برای استقاللیت؛ آیا 
افغانستان می تواند روی 

پای خودش بایستد؟
آنتوان یفستراتوف
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برگردان: حمید مهدوی
بخش سوم و پایانی

زنان پولیس افغانستان
 در مبارزه با فرهنگ زن ستیز

در جنگ آرمان های غربی و واقعیت های موجود در افغانستان، 
تالش در راستای بهبود وضعیت زنان از طریق استخدام آنان در نیروهای پولیس، 

اغلب نتیجه ی معکوس داده است



روس ها زبانزدی دارند از این قرار: »دندان اسبی را که هدیه 
گرفته ای، نشمار» و این زبانزد، کنایه از آن است که اگر چیزی 
به رایگان یا از سر خیرخواهی به شما داده شده، بپذیرید و با 
بهانه گیری، صاحب کرم را پشیمان نکنید. اما من براینم که 
دندان این اسب را بشمارم و اگر با دقت نمی شمارم، حد اقل تا 
آن جا که به »صاحب کرم» بگویم: اسبی که هدیه آورده ای، 
ارزانی خودت باد! تشکر من خیلی گران تر از چنین اسبی است. 
سخن من بر سر وب سایت رادیو »صدای روسیه» است. بماند 
این سخن که دولت ها به منظور معرفی کردن دیدگاه های خود 
نسبت به مسایل جهانی، دست به نشرات به زبان های خارجی 
اولویت کارشان نیست.  می زنند و خیر مخاطبان آن زبان در 
با آن هم، اهانت آمیز است اگر دیدگاه هایش را طوری معرفی 
می کند که همراه با انجام این کار، بر روی دستور زبان مادری 

ما پا می گذارد.
دو بار به این سایت نگاه انداخته ام و هر دو بار فقط عنوان هایش 
را دیدم و یکی دو گزارش را تا آخر خواندم. در هر دو بار متوجه 

شدم که گردانندگان این سایت:
1. آشنایی ابتدایی با زبان فارسی دری دارند؛ 

آن ها  نیازمندی  و  سایت  مخاطبان  از  روشنی  2. تصویر 
ندارند؛

3. با حرفه ی روزنامه نگاری آشنا نیستند.
را در  این پرسش  ناخواه  این کیفیت، خواه  با  نشر وب سایتی 
نابودی  آیا روس ها عمدی در تالش  ایجاد می کند که  ذهن 
رسمی  سیاست  این  آیا  استند؟  افغانستان  در  فارسی  زبان 
حکومت روسیه است یا ناتوانی شاگردانی که با سواد بی کیفیت 
فارغ  دری  زبان  رشته ی  در  روسیه  گوناگون  دانشگاه های  از 

می شوند؟
این موارد را در نمونه   ی عنوان های مطالب این وب سایت در دو 
روز بررسی می کنیم و نشان می دهیم، چطور سواد بی کیفیت 
دست اندرکاران وب سایت صدای روسیه، اهانت آشکار به زبانی 

است که ریشه ی بیش از هزار سال تاریخ تدوین شده دارد.
الف. ناآشنایی با زبان یا عمد در ویران سازی زبان

وقتی انتشاراتی غلط ها را به کرات نشر می کند، به این معناست 
که این غلط ها را به عنوان معیار پذیرفته است و آن را درست 
می داند. حرف ربط »به» را در فارسی معمواًل جدا می نویسیم، 

ولی وب سایت صدای روسیه یک جا با اسم می نویسد:
 در همین جا می بینیم که برای وب سایت صدای روسیه هیچ 
بنویسد.  »ماحربوی»  را  »محاربوی»  اگر  نیست  مسأله ای 

»بردمن» یا »انسان پرنده  » را »بریدمن» بنویسند و...

ب. ما برای اکثر واژه های انگلیسی که وب سایت صدای روسیه 
»چلنج»،  واژه های  داریم.  بومی  واژه های  می کند،  استفاده 
کار  به  را  و...  »سپورت»  »بمبارد»،  »پروگرام»،  »پالن»، 
می گیرند و از واژه هایی مانند »چالش»، »برنامه»، »بمباران»، 
»ورزش» و... اجتناب می کنند. این کار را احتمااًل به این دلیل 
می کنند که واژه های معادل آن ها را ایرانی تلقی می کنند و نظر 
به تشخیص آن ها، انگلستان و زبان انگلیسی نزدیک تر است به 

افغانستان و زبان فارسی کابلی تا ایران.
زبان  به  نوشتن  روسیه  صدای  وب سایت  دست اندرکاران  ج. 
فارسی را نمی دانند. آن ها نمی دانند که »توانایی» واژه ی فارسی 
است و نمی توان آن را با همزه نوشت؛ همین طور است نوشتن 

صفت »امریکایی» که نمی توان آن را امریکائی نوشت.
از کامه ی وارونه در نمونه ی سوم و اشتباه تایپی در نمونه ی 

اول بگذریم.
د. جمله ها در این وب سایت به زحمت قابل فهمند. این جمله ها 
نشانه های آشکاری از تقالی ناکام کسی را دارند که از درک 
درستی از متن در زبان مبدا و انتقال درست آن به زبان مقصد 

عاجز است.
برای  نشرات  مدعی  آن که  با  روسیه  صدای  وب سایت   .2
افغانستان است؛ اما به نظر نمی رسد دست اندرکاران آن متوجه 
به  اولویت  وب سایت  این  در  باشند.  مخاطبانش  اولویت های 
مطالب تبلیغاتی داده می شود که ممکن است برای شهروندان 
بحران  و  غربند  با  رویارویی  حال  در  که  باشند  جالب  روسیه 
اوکراین برای شان مهم است؛ اما نه برای افغان ها. چنین وضعی 
محض  تبلیغاتی  دستگاه  یک  به  را  روسیه  صدای  وب سایت 
تبدیل کرده است و طبیعی است که دوران چنین نوع رسانه ها 

مدت هاست به سر رسیده است.
در  ترافیک  افسر  پای  شکستن  است  ممکن  هم  گاهی 
والدیوستوک در اول صفحه ی این وب سایت بیاید و مسایل 
مطالب  که  روز  دو  همین  در  پایین.  در  آن  از  مهم تر  خیلی 
داشتیم:  افغانستان  در  مهم  خبر  چند  دیدم،  را  این وب سایت 
زابل؛  والیت  شاه جوی  در  هزاره  سی و یک  گروگان گیری 
شمالی،  و  مرکزی  دیگر  والیت های  و  پنجشیر  در  برف کوچ 
مسایل مربوط به امکان مذاکره با طالبان و حزب اسالمی و 
بلند شدن سروصدای گروه داعش در افغانستان. تنها خبری که 
لغو سفر  قابل مالحظه است،  این سایت  بررسی  در روز دوم 
اشرف غنی به ایران است و افزایش تعداد کشته شدن برف کوچ 
این  بنابراین،  است.  رسیده  نفر  از 300  بیش  به  که  پنجشیر 
وب سایت می تواند برای کسان دیگر جالب باشد، ولی افغان ها 

در میان این کسان نمی توانند باشند.
از  بزرگی  نشانه ی  خود  خودی  به  مخاطبان  ناشناختن   .3
روسیه  صدای  وب سایت  دست اندرکاران  بودن  غیرحرفه ای 
است. اما این وب سایت کمبود های فراوان دیگری هم به لحاظ 

حرفه ای دارد:
از راست  به سیاره ی »سریس»  نزدیک شدن بشر  الف. خبر 
زیر  و  گرفته  قرار  این خبر ها  میان  در  پایین  و  باال  و  و چپ 
عنوان »اخبار جهان»: امتناع شیخ نشین های عرب از کمک به 
مصر، افزایش تعداد کشته شدگان برف کوچ پنجشیر، اعالمیه ی 
شورای جهانی حقوق بشر در رابطه با قتل نیمتسف و تعویق 
انتخابات پارلمانی مصر. حاال کسی بپرسد، جایی بهتر از این 

نتوانستند پیدا کنند؟
وب سایت،  این  خبرهای  و  گزارش ها  عنوان های  اکثر  ب. 
پاراگراف  بیانی در آغاز  بیانی است و همین جمله ی  جمله ی 

خبر نیز تکرار می شود:
ندارند  افغانستان  برای  »صدایی»  که  اند  زیادی  کشورهای   
برای  وقتی کشوری  اما  ندارد.  آن ها گالیه ای  از  هیچ کس  و 
باید  که  را  اصلی  مهم ترین  می کند،  ایجاد  نشرات  افغانستان 
است  کاری  این  است.  مخاطبانش  به  احترام  کند،  رعایت 
خبر  پایین  کیفیت  است.  نکرده  روسیه  وب سایت صدای  که 
نشان  را  آن ها  دست اندرکاران  بودن  غیر حرفه ای  گزارش-  و 
سه- چار  که  کسانی  توسط  گزارش  و  خبر  تولید  و  می دهد 
اهانت  خوانده اند،  روسیه  دانشگاه های  در  را  دری  زبان  سال 
کار  به  سواد  است.  افغانستان  دری زبان های  به  نابخشودنی 
رفته در مطالب این وب سایت نشان نمی دهد که نویسندگان 
آن گزارش ها و خبر ها به زبان مادری شان نوشته اند یا آموزش 

حرفه ای در زبان مادری شان داشته اند. 
با اشتباه  مسلم است که روس ها ناراحت می شوند اگر کسی 
زبان  معیارهای  و  زبان  دستور  مطابق  و  انشایی  و  امالیی 
اوکراینی بیاید و برای شان خبر و گزارش و تفسیر سیاسی نشر 

کند. ما چرا باید خوش حال باشیم؟
وب سایت صدای روسیه می تواند به عنوان نهادی که صدا و 
برای  خوبی  منبع  می کند،  ارائه  دنیا  مورد  در  را  متفاوتی  دید 
افغان ها باشد. به این شرط که کار را به دست آدم های حرفه ای 
بر  و  می شناسند  را  افغانستان  و  می دانند  روزنامه نگاری  که 
این صورت، برای  زبان فارسی تسلط دارند، بسپارند، در غیر 
نویسنده ی این سطرها این پندار به یقین تبدیل می شود که 
همین سیاست رسمی روسیه است و این کشور در پی نابودی 

زبان فارسی و ایجاد تفرقه ی زبانی در کشورم است.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

   شنبه16 حوت، 1393سال چهارم شماره 791  

شماره ی  هیچ کسی  به  نمی کنم،  صحبت  هیچ کسی  »با  گفت:   
نمی گیرم.  را  هیچ کسی  تیلفون  شماره ی  یا  نمی دهم  را  تیلفونم 
من سر ساعت هشت می آیم و ساعت دوازده کار را ترک می کنم 
کودکانم  برای  نمی خورند،  که  را  مردم  غذای  پس مانده  سپس  و 

می برم».
»اعضای  گفت:  وی  می دانست.  را  خطرات  زمان  آن  در  حتا  او 
کرد  اظهار  بعدا  اما  نمی کنند»؛  حمایت  مرا  پدرشوهرم  خانواده ی 
که هرگز به آن ها در مورد وظیفه اش چیزی نگفته است. »آن ها 

نمی دانند، صرف برادرانم می دانند».
پروینه هنوز مشتاق کارش بود. پدرش مرد الغر اندام و هفتاد ساله 
برادر کوچک ترش  او  داشت.  دوست  خیلی  را  او  پروینه  که  است 
به  گفتند که  او  فرماندهان  بپیوندد.  پولیس  به  متقاعد کرد  نیز  را 
سخت کوشی او احترام داشتند، تا اندازه ای که وقتی او برای دیدار 
از خانواده اش در ولسوالی لعل پور در نزدیک مرز پاکستان رفته بود، 
مأموریت خطرناک استخدام زنان بیش تر برای نیروهای پولیس را 

به او واگذار کردند.
وظیفه ی استخدام زنان برای نهادهای امنیتی می تواند حتا در یک 
شهر کالن خطرناک باشد، در منطقه ای که در آن حکومت هیچ 
حضوری ندارد، این وظیفه مرگ بار است. ولی خان، برادر جوان تر 
از  پیش  سال  یک  حدود  که  گفت  دارد،  سال  بیست و یک  که  او 

کشته شدن او، طالبان از وظیفه ی او آگاه شدند.
کارش  مورد  در  و  می داد»  انجام  خفا  در  را  کارش  »او  گفت:  او 
نمی پوشید.  یونیفورم  و  بود  گفته  خانواده اش  اعضای  با  صرف 
از  بود،  ما که طالب  اقارب  از  قبل یکی  »سپس حدود یک سال 

مسئله باخبر شد و به مردم گفت».
این کار، زندگی او را به خطر انداخت. انگیزه شینواری، عضو شورای 
والیتی ننگرهار گفت: »در افغانستان، اگر شوهر اجازه بدهد که کار 
کنی یا پدرت اجازه بدهد، فرقی نمی کند». وی گفت که اگر عضو 
دیگر خانواده نپذیرد، زنان هنوز امنیت ندارند. وی گفت که شنیده 
است پسران کاکای پروینه در قتل او دست داشته اند. پولیِس این 
والیت طالبان را متهم کردند؛ اما فرماندهان طالب دست داشتن 
در این قضیه را تکذیب کردند. پس از کشته شدن او، خانواده اش 
به سرعت به بستگان شان که با طالبان بودند، زنگ زدند و شنیدند 
که پای جاسوسی در میان بوده است؛ کسی که در مورد دیدار وی 

از ولسوالی اش به طور محرمانه به طالبان اطالع داده بود.
یادآوری    طالبان هستند،  با  که  اقاربی  به  او  برادر  گاه گاه  اشاره ی 
تشخیص  است  سخت  چقدر  می دهد  نشان  که  است  ترس ناکی 
سمت وسوی مردمی که دو سویه اند. پدرش در حالی که روی یک 
بود؛  نشسته  جالل آباد  در  ساده  اتاق  یک  در  ناهموار  تخت خواب 
با تلخی خالصه  جایی که او از پسرش بازدید می کرد، جریان را 
کرد. وی گفت: »چه کسی او را کشت؟ خدا می داند، خدا بهتر از 
من می داند. هرکسی روی صورتش دستمالی می کشد و خودش را 

طالب می خواند». 
همین که خبر کشته شدن پروینه پخش شد، برخی ها زمزمه کردند 
که او با کسی رابطه داشته است، یا با مردان، گستاخ بوده است. 
مدینه، پولیس بیست ویک ساله ای که در سمینار با پروینه شرکت 
کرده بود، گفت که گفته ها در مورد کارهای غیر اخالقی او دروغ اند. 

وی گفت: »او یک زن خوب، پاک و صادق بود».
با این حال، ننگ پولیس بودن یک زن آن چنان کالن است که حتا 
پس از این که پدر پروینه و برادرانش جسد او را برداشتند، مالیی 
را در قریه نیافتند که او را دفن کند یا نماز جنازه ی او را بخواند. 
ولی، برادر او گفت: »شش مال در قریه ی ما وجود داشت و پس از 
این که او کشته شد، آن ها قصدا ناپدید شدند.» »طالبان به مالها 
نماز  نه کسی  و  نیاورید»  بجا  را  آن ها  دفن  بودند، »مراسم  گفته 

جنازه ی خواهرم را خواند».
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کمیته ی دفاع از حقوق زنان: 25 درصد 
کرسی های دولتی را برای زنان می خواهیم

کبیر مبارز 

بگو مگو از

»مسأله ی زن»، »مسأله ی مرد» است؛ زیرا حقوق زنان، 
وظایف مردان است، مسئولیت مردان است.

بدون  مرد،  با  برابر  شهرونِد  و  انسان  مقام  در  زن،  حِق 
مسئولیت شناسی مردان، گزارده نمی شود. همان گونه که 
در  را  پنهاِن سلطه  و  پیچیده   رشته های  تا  یابند  زنانه دست   به خودآگاهی  باید  زنان 
روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیابند و بیرون کشند و برای رهیدن و 
بریدن از آن ها بکوشند، مردان نیز، اگر پروای عدالت و آزادی دارند، باید شبکه های 
درهم تنیده ی گفتار و کرداِر اقتدارگرایانه و قیم مآبانه را بکاوند و بفهمند تا دریابند که 
مسأله، بسی فراتر از ظلم تاریخی مرد بر زن است؛ مسأله، نظام سلطه است و تولید 
انسانیت  که  عدالت،  و  آزادی  فقط  نه  روابطی،  چنین  در  خشونت.  بی پایان  تکرار  و 

می میرد. 
این الجرم  او.  به روی  یعنی گشودگی  یعنی فهم دیگری. فهم دیگری،  آدمی بودن، 
نیاز به گفت وگو با او در سطحی برابر و فارغ از سلطه دارد. خشونت، پایان گفت وگو، 
است.  انسانیت  از  نتیجه، خروج  در  و  دیگری  درنیافتن  دیگری،  روی  به  درها  بستن 
نه تنها هواداری از حقوق زنان که کوشِش مستمر برای احقاق آن و کسب آگاهی از 
نیرنگ ها و نقاب های نظاِم سلطه، وظیفه ی مرد برای نجات انسانیِت خود است، برای 
نجات انسانیت بر روی این زمینی که هنوز با خون آب یاری می شود و با خشونت نفس 
می کشد. »مسأله ی زن»، »مسأله ی انسانیت» و در نتیجه، مادر همه ی مسأله هاست.

سنت راه زنی و بستر فرهنگی داعش و دزدی
بودم،  یا سوم  دوم  که صنف  هنگامی  کودکی،  دوران  در 
تعدادی  برخاست.  ما  مکتب  نزدیکی  در  هیاهویی  روزی 
حالی  در  و  بودند   افتاده  راه  به  چکله  موتر  یک  دنبال  به 
که شعار می دادند، به سوی قرارگاه دو حزب جهادی نهضت اسالمی و جبهه ی متحد 

اسالمی می رفتند.
آن جمعیت به زودی قرارگاه های آن دو حزب را چور کرده، با شعارها و موتر چکله ی شان، 
به  خانه،  جای  به  همه  ما  شد،  زده  رخصت  زنگ  وقتی  بعدا،  برگشتند.  بازار  به سوی 
بازار رفتیم. در بازار، همان موتر چکله را دیدیم. تعداد زیادی در اطرافش جمع بودند. 
هرکس از دور و بر آن باال می رفت  و داخلش را نگاه می کرد. من هم با هزار زحمت 
باال رفتم و درون بادی اش را نگاه کردم. چه دیدم؟ چهار مرد مرده را دیدم با صورت ها 
بود.  از جنازه ها، چون تکه  چوبی خشک و سخت شده  و دست و پای سیاه. ریش یکی 
موتر  از  مرده می دیدم.  که  بود  بار  اولین  کرد.  ترس ناک شان، وحشت زده ام  چهره های 

پایین شدم و شروع کردم به دویدن به سوی خانه.
این چهار مرد مسافر در راه بازگشت از پاکستان، در زابل ) شاید هم گیالن، دقیقا یادم 
حزب  هزارگی  شاخه ی  اعضای  از  برخی  بودند.  شده   کشته  راه زنان  دست  به  نیست ( 
اسالمی، از فرصت استفاده کرده، با استفاده از نارضایتی مردم از ناامنی راه ها در مناطق 
پشتون نشین  و خاموشی احزاب جهادی، قرارگاه آن دو حزب را چور کردند. آن دو حزب 
با سازمان نصر اسالمی و سپاه پاسداران اسالمی متحد شدند و علیه آن شاخه ی حزب 

اسالمی، اعالم جهاد کردند. جنگی به راه افتاد که زندگی بسیاری را تباه کرد.
این اولین تجربه ی من از کشته شدن مسافران هزاره در مناطق هم جوار پشتون نشین 
بود. بعدا، داستان کشته شدن، ربودن و دزدیدن مسافران هزاره به دست راه زنان هم وطن 
پشتون، بارها و بارها تکرار شد. شکار مسافران هزاره در مناطق پشتون نشین جنوب، 
داستان آشنایی است که مخصوصا ساکنان ولسوالی های جنوبی هزاره جات با آن به خوبی 
آشنایند. این راه زنی، قبل از طالبان و داعش و تروریست های دیگر وجود داشت. گرچند 
در زمان طالبان، راه زنی ها در زابل، سر انجام به قتل عام منظم مسافران هزاره در کندی 

پشت زابل انجامید؛ اما راه زنی در این مناطق را طالب به وجود نیاورد.
راه زنی در مناطقی مثل زابل، یک امر فرهنگی است. حتا نفوذ فوری پدیده هایی مثل 
داعش در مناطقی مثل زابل را می توان با سنت قطاع الطریقی در آن، توضیح داد. خیلی ها 
در مورد خشونت و بربریت در فرهنگ و سنت های فرهنگی قبایل، مخصوصا غلزی ها 
نوشته اند. داخلی و خاجی. زابل، یکی از مهم ترین مناطق جنوبی است که در آن غلزی ها 
اکثریت را دارند. زابل کمتر اتفاق می افتد که از راه زنی، خشونت و قطاع الطریقی، خالی 

باشد. راه زنی در جاهایی مثل زابل، سنت است  و ریشه در فرهنگ دارد.

چادری پوشیدن قبل از این که حمایت از زنان و مبارزه با 
از خشونت  عاری  و  جامعه ی سالم  به  رسیدن  و  خشونت 
با  بازی  و  قفسی  حجاب  ترویج  چادری،  از  دفاع  باشد، 

حیثیت و وقار زن است.
پروژه های مختلفی در این کشور تحت نام حقوق زن، محو خشونت، تساوی جنسی، 
ظرفیت سازی و ده ها نام این گونه ای، به مصرف رسیده و این روند هم چنان جریان دارد. 
این گونه پروژه های خام و دور از واقعیت های عینی جامعه ی بسته ی افغانستان نه تنها 
که در این زمینه ما را کمک نمی کند، بلکه حساسیت ها را بیش تر و خشونت ها را تشدید 
می بخشد. زنی که هنوز فهمی از حقوق اساسی زن ندارد، به جاده برآمده و از گروه های 
پروژه   گیر و فندبگیر حمایت می کند. فکر نمی کنم زنان به جز از پروژه گیرها و صاحبان 
از سایر پروژه های  برنامه های خیاطی و قرضه های کوچک  از همان  به جز  مؤسسات 

میلیونی مستفید شده  باشند.
راه اندازی انجوها و مؤسسات خرد و کوچک جهت فند گیری به جای ترویج ارزش ها، 
یک لجام گسیختگی، بی نظمی و حتا ثبات خانواده ها و جامعه را به خطر  انداخته  است. 
شعار حقوق زن و محو خشونت را به جز آن هایی که فند گرفته اند و از این آدرس صاحب 
نان و نمک شده اند، کس دیگری سر نمی دهد. این گونه حق خواستن و دفاع کردن نه 
تنها زن را به حقوق و جایگاهش نمی رساند، بلکه بیش تر در برابر کوهی از مشکالت 

قرار می دهد.
این گونه  زیرا  هست؛  نکردنش  از  بدتر  زن،  جایگاه  و  زن  حقوق  از  دفاع کردن  بد 
دفاع کردن ها حساسیت زا و بحران آفرین است. چند روز دیگر بازار رسانه ها، مؤسسات و 
انجوها و سایر نهادهای فن بگیر تحت نام روز جهانی زن گرم می شود. زنان افغان هم 
بر خود می بالند که به حقوق شان رسیده و چنین دست آوردی را داشته اند؛ در حالی که 
بسیاری از تحقیقات و سروی  های آماری در پس کوچه ها، اتاق ها و هوتل جمع  و جور و 
به دونرها فرستاده می شوند . آنان هم با فخر لیست و آمار  بلند باالیی از فعالیت شان را 
بیرون می دهند؛ در حالی که دروغی محض و شاخ دار است و از این طریق خاک به چشم 

شهروندان بی سواد کشور می ریزند.

Mehdi Khalaji

Abdullah Watandar

جلیل تجلیل





نهادی  افغانستان،  زنان  حقوق  از  دفاع  کمیته ی 
تازه تشکیل است که پنج شنبه هفته ی گذشته )5 
مارچ( نشستی را برای معرفی برنامه ها واهدافش 
به بهانه ی تجلیل از هشتم مارچ )روز جهانی زن( 
و و 35 مین سالگرد سیدا )کنوانسیون رفع همه ی 

اشکال تبعیض علیه زنان( برگزار کرد.
است:  آمده  کمیته  این  خبرنامه ی  در 
 13 افغانستان  دولت  و  مردم  »دست آوردهای 
اما  است؛  چشم گیر  طالبان  سقوط  از  بعد  سال 
موقعیت امروز افغانستان نیز بسیار چالش برانگیز 
وجود  دست آوردها  در  عقب گرد  امکان  و  است 
 13 این  طی  در  زنان  که  دست آوردهایی  دارد. 
مداخله ی  چارچوب  در  شده اند،  نصیب  سال 
بین المللی، حمایت های جهانی بعد از کنفرانس 
منجر  که  است  بوده  اساسی  قانون  و  اول  بن 
رو  به  جلو،  چهارچوب های  و  نهادها  ایجاد  به 
تأسیس  جمله  از  که  شد  دموکراتیک  و  مترقی 
حقوق  مستقل  کمیسیون  زنان،  امور  وزارت 
جوانان  امور  وزارت  معاون  دفتر  افغانستان،  بشر 
جدید؛  مقررات  و  قوانین  معرفی   ،)DMoYA( 
برای  مانند تخصیص حداقل 25 درصد سهمیه 
ولسوالی ها  و  والیتی  شوراهای  پارلمان،  در  زنان 
متأسفانه  که  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  و 
با فرمان  پارلمان تصویب نشده و این قانون  در 
رییس جمهوری افغانستان نافذ است، پیوستن به 
 ،CEDAW  کنوانسیون های بین المللی؛ مانند
طرح  تهیه ی  و   ICC از  رم  اساس نامه ی 
بلند مدت برای بهبود وضعیت و افزایش مشارکت 

سیاسی زنان؛ مانند  NAPWA و طرح هایی از 
این دست».

این کمیته ضمن این که از دست آوردهای چند سال 
ابراز امیدواری کرده  اخیر در عرصه های مختلف 
مطبوعاتی اش  بیانیه ی  از  بخشی  در  اما  است؛ 
نوشته است : »اما متأسفانه در همین مدت برخی 
اقدامات واپس گرایانه، دست آوردهای دموکراتیک 
زنان افغانستان را نیز به چالش کشیده است، از 
جمله عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان 
در پارلمان، نقش سمبولیک زنان در شو را ی عالی 
صلح، کاهش سهم 25 درصدی زنان در انتخابات 
والیت ها به 20 درصد و حذف همین سهمیه از 
مشارکت  میزان  کاهش  ولسوالی ها،  انتخابات 
زنان در ادارات و مناصب دولتی، مقاومت در برابر 
انتصاب دست کم یک قاضی زن در دادگاه عالی، 
افزایش خشونت علیه زنان و معافیت از مجازات 
برخی  که  اقداماتی  و  خشونت  آمران  و  عامالن 
حضور  محدودکردن  برای  قدرت مند  بازی گران 
زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 

و اقتصادی انجام می دهند».
به  توجه  با  که  می گویند  کمیته   این  مسئوالن 
دست آوردهایی که افغانستان در سال های گذشته 
داشته است، این کمیته ایجاد شده است تا برای 
این  سطح  باالبردن  و  دست آوردها  این  حفظ 
نهادهای  با  گسترده ای  رایزنی های  دست آوردها 
بین المللی و دولتی شروع کند و برای اهدافی که 
مبارزه  و  فعالیت  است،  تعریف کرده  این کمیته 

کند.

مسئوالن این کمیته اهداف و برنامه های شان را 
دست آوردهای  از  »دفاع  می کنند:  چنین خالصه 
دموکراتیک زنان و سهمیه ی حداقلی 25 درصد 
سنا،  نمایندگان،  )مجلس  انتخابات  در  زنان 
دادخواهی  روستاها(؛  و  ولسوالی ها  والیت ها، 
در  زنان  سیاسی  مشارکت  افزایش  برای 
نهادهای  سایر  و  انتصابی  و  انتخاباتی  نهادهای 
تصمیم گیرنده و تصمیم ساز؛ دفاع از مشارکت و 
حضور معنادار و مؤثر زنان در گروه مذاکره کنندۀ 
سطوح  در  زنان  مؤثر  حضور  طالبان؛  با  صلح 
سازوکارهای حل  و  تصمیم گیری  محلی  و  ملی 
اجرایی  قدرت  افزایش  برای  رایزنی  منازعات؛ 
قانون  تصویب  برای  رایزنی  زنان؛  امور  وزارت 
تعهدات  بر  نظارت  و  زنان  علیه  خشونت  منع 
از  زنان،  حقوق  زمینه ی  در  دولت  بین المللی 
تبعیض  اشکال  همه ی  رفع  کنوانسیون  جمله  
مدافعان  با  همکاری  )CEDAW(؛  زنان  علیه 

حقوق زنان برای منع خشونت علیه زنان».
کارش  حالی  در  زنان  حقوق  از  دفاع  کمیته ی 
از این صدها نهاد برای  را آغاز می کند که قبل 
حمایت از حقوق زنان ایجاد شده و اکثریت این 
نهادها عماًل هیچ تأثیری بر وضعیت حقوق زنان 
در افغانستان نداشته اند. اما مسئوالن این کمیته 
گفته اند که آنان کار خواهند کرد و برای تغییرات 
با  کمیته  این  تفاوت  آمده اند.  میدان  به  اساسی 
سایر نهادهای فعال در عرصه ی حقوق زن، هدف 
مشخص  آن است: گرفتن 25 درصد کرسی های 

انتخابی و انتصابی برای زنان افغانستان .
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ما هم دوست نداشتیم
 نوکمپ را به ریال بدهیم

رونالدو؛ ترسناک ترین 
بازی کن ریال نزد هواداران 

اتلتیک

دنی آلوس تا ال کالسیکو به 
بارسلونا فرصت داد

به  باید  جدید  مامش  سن  ورزشگاه  در  امشب  مادرید  ریال 
مصاف اتلتیک بیلبائو برود.

اختصاصی  ورزشگاه  در  عنوان  به هیچ  رونالدو  کریستیانو 
تیم شخصیت محبوبی  این  برای هواداران  بیلبائو،  اتلتیک 
به حساب نمی آید. او ترسناک ترین بازی کن ریال برای این 
هواداران است چرا که بیش از هر بازی کن دیگری در تاریخ 

ریال، به اتلتیک بیلبائو گول زده است. 
رونالدو در 11 باری که مقابل این تیم قرار گرفته، موفق به 
او  بازی.  زدن 14 گول شده است. متوسط 1.3 گول در هر 
آخرین بار، 5 اکتبر 2014 و در بازی رفت دو تیم در برنابئو، 
هت تریک کرده بود. ریال در آن بازی 5-0 بر بیلبائو پیروز 

شد. 
از این 14 گول، 10 گول در برنابئو و 4 گول در سن مامش به 
ثمر رسیده است. رونالدو تاکنون 5 بار در سن مامش مقابل 
بیلبائو قرار گرفته و زدن 4 گول در این 5 بازی،  آمار بسیار 
اللیگا،  فعلی  گول  آقای  می آید.  حساب  به  او  برای  خوبی 
مقابل  امشب  را  خود  زده  گول   30 دارد  آمار  دوست  بسیار 

اتلتیک بیلبائو افزایش دهد.

آینده دني آلوس در بارسلونا هم چنان در هاله اي از ابهام قرار 
دارد و با وجود این که این بازي کن از 1 جنوری آزاد است تا 
با باشگاه هاي خواهانش مذاکره کند، او هم چنان منتظر نظر 

نهایي مدیران بارسلونا نشسته است.
به نظر نمی رسد مدیران بارسا هیچ تمایلی برای تمدید قرارداد 
آلوس داشته باشند چرا که هنوز هیچ پیشنهادی برای این 
مهم به وی و مدیر برنامه هایش نداده اند. خانم دینورا سانتانا، 
محسوب  او  نماینده ای  هم چنان  که  آلوس  سابق  همسر 
می شود، هفته گذشته در برنامه راک 1 گفت که آلوس در 
آستانه تمدید قرارداد با یکی از باشگاه های خواهانش است و 
این که از نیامدن پیشنهادی از سوی مدیران بارسا برای تمدید 

قرارداد، ناامید شده است. 
اما موندو دپورتیوو  دیروز به نقل از منابع نزدیک به آلوس ادعا 
کرد که این مدافع راست برزیلی، هرگونه تصمیم گیری نهایی 
موکول  کالسیکو  ال  به  را  بارسلونا  از  جدایی اش  مورد  در 
کرده است. او تا زمان بازی با ریال مادرید)22 مارچ، 2 حمل( 
صورتی که  در  و  می ماند  بارسلونا  مدیران  منتظر  هم چنان 
حرکتی از سوی آن ها مشاهده نکرد، با باشگاه مورد نظرش، 
از این کار یک هدف مهم دارد.  او  قرارداد  امضا خواهد کرد. 
این که هواداران بارسلونا بدانند که او هرگز راضی به جدایی از 
بارسلونا نبود و تنها پس از اطمینان پیدا کردن از عدم تمایل 

بارسلونا، راضی به  امضای قرارداد با تیم دیگری شد.

رافینیا آلکانترا، ستاره جوان خط میاني بارسا، در هفته هاي اخیر 
در  از گذشته  بیش  از پشت سر گذاشتن مصدومیتش،  پس 

ترکیب ثابت بارسلونا قرار مي گیرد.
رافینیا فصل گذشته بصورت قرضی در سلتاویگو و زیر نظر 
لوییس انریکه بازی می کرد و با منصوب شدن انریکه به عنوان 

سرمربی بارسلونا، او نیز بار دیگر به این تیم بازگشت. 
با رایووایکانو و در نشستی خبری به  بازی  رافینیا در آستانه 
خبرنگاران گفت: »بازی با رایو، بازی آسانی نیست. برای کسب 
مثل  می خواهیم  و  می رویم  زمین  به  سه  امتیاز  و  پیروزی 

همیشه کنترل توپ و میدان را در اختیار داشته باشیم. 
به بارسلونا  آمده ام تا به این تیم کمک کنم. می خواهم از تک 
و  تا کیفیت  استفاده کرده  نصیبم می شود،  دقایقی که  تک 
توانایی های خودم را به کادر فنی نشان دهم. برای من مهم 
باشم؛ چرا که در  است که هر هفته در زمین حضور داشته 
مقطعی قرار دارم که فوتبالم در حال رشد است و دوست دارم 
در ترکیب بارسا قرار بگیرم. در این تیم احساس خوبی دارم 

و امیدوارم بازی های بیشتری به من برسد.» 
از رافینیا در مورد پاسخ منفی ریال مادرید به بارسلونا و بیلبائو 
برای در اختیار گذاشتن ورزشگاه برنابئو به عنوان میزبان بازی 
فینال کوپا دل ری سوال شد که وی پاسخ داد: »طبیعی است 
که ریالی ها زیر بار این مساله نروند. آن ها رقیب همیشگی ما 
هستند و دوست ندارند جشن قهرمانی احتمالی ما، در ورزشگاه 
اختصاصی شان برگزار شود. مطمئنم که هواداران بارسلونا نیز 
دوست ندارند روزی نوکمپ میزبان ریال در بازی فینال کوپا دل 

ری شود. ما هم دوست نداریم نوکمپ را به ریالی ها بدهیم.»

بازگشت سوارز به آنفیلد
 برای دیدار خیریه جرارد

گرت بیل:کهکشانی بودن هنوز برایم سورریال است

PSG رایوال: زالتان در
 از فوتبال خداحافظی نمی کند

اینیستا: باید فینال کوپا دل ری را فراموش کنیم

پیشنهاد نجومی آرسنال برای خرید موراتا

نصری: آرزویم حضور در لیگ امریکاست

آنچلوتی: بدون سخت گیری،
 3 بار قهرمان اروپا شده ام

پاسخ ونگر به اظهارنظر اسکولز در مورد اوزیل

چیچاریتو نباید امیدش را 
در ریال از دست بدهد

لوییس سوارز، مهاجم بارسلونا، در دیدار خیریه 
استیفن جرارد، کاپیتان لیورپول که در ورزشگاه 

آنفیلد  برگزار خواهد شد، شرکت مي کند. 
جرارد در پایان فصل لیورپول را ترک خواهد 
دیدار  قصد  دارد  مناسبت  به همین  و  کرد 
تابستان  در  که  سوارز  کند.  برگزار  خیریه ای 
گذشته از لیورپول راهی بارسلونا شد، در 133 
 بازی برای سرخ های مرسی ساید، 82 گول به 

ثمر رساند. 
عالوه بر سوارز، از دیگر هم تیمی های سابق 
حضور  دیدار  این  در  که  لیورپول  در  جرارد 

خواهند داشت  می توان از ژابی آلونسو، فرناندو 
تورس، په په رینا و درک کویت نام برد. ضمن 
دیدیه  مانند  تیری هانری،  این که ستاره هایی 
دروگبا و جان تری هم در این دیدار خیریه به 

میدان خواهند رفت.  
بازی کنان فعلی لیورپول که در آن مقطع در 
نخواهند  حضور  شان  ملی  تیم های  اردوی 
می کنند.  شرکت  این  دیدار  در  نیز  داشت 
کاپیتان های دو تیم نیز جرارد و جمی کرگر 
خواهند بود. همه عواید این دیدار به  موسسات 

خیریه محلی اهدا خواهد شد. 

کرد  اعالم  ریال،  ولزي  ستاره  بیل،  گرت 
چندان  برایش  هنوز  تیم  این  براي  بازي  که 

موضوعي »فراواقعي»  است. 
بیل در تابستان 2013 با انتقالی 100 میلیون 
یورویی از تاتنهام به ریال پیوست  و در اولین 
شد  موفق  باشگاه  این  در  حضورش  فصل 

قهرمان کوپا دل ری و چمپیونزلیگ شود.  
با این وجود، او هنوز با میزان فشاری که بازی 
در چنین باشگاهی روی یک بازی کن ایجاد 
کرد  اعالم  هم چنین  و  کنار  نیامده  می کند، 

از هم تیمی هایش  تمرینات،  در  ندارد  دوست 
الیی بخورد. 

را کهکشانی  به AA گفت: »این که شما  او 
از  یکی  است.  سورریال  کمی  کنند،  خطاب 
چیزهایی که دوست  ندارید برای تان رخ بدهد، 
مقابل  ویژه  به  بخورید؛  الیی  که  است  این 
ها. من همیشه تالش می کنم  این  دوربین 

اتفاق برایم رخ ندهد. 
به  ما شروع  وقت کسی الیی می خورد،  هر 
شلوغ کاری و سربه سر گذاشتنش می کنیم.» 

مینو رایوال، مدیر برنامه هاي زالتان ابراهیموویچ 
معقتد است که زالتان قصد ندارد در پاریس 
سنت ژرمن از میادین فوتبال خداحافظي کند.

مهاجم سویدنی سال 2012 به پارک دو پرنس 
قهرمان  پیاپی  فصل  دو  شد  موفق  و  رفت 
با یک  امتیاز  نیز  و حاال  فرانسه شود  لیگ 
اختالف نسبت به لیون در رده ی دوم جدول 
قرار دارند. رایوال عنوان کرد که زالتان تا 40 
سالگی به فوتبال ادامه خواهد داد و در تیم 

دیگری از میادین خداحافظی خواهد کرد.
با  نیم  و  سال  یک  هنوز  »زالتان  گفت:  او 

پاریس سنت ژرمن قرارداد دارد. او در پاریس 
خوش حال است و سعی می کند در بهترین 
فرم قرار بگیرد، با این که سال مشکلی پشت 
کوتاه  آینده  زالتان،  برای  ولی  گذاشت.  سر 
پاریس  در  را  فوتبالش  که  نمی دانم  است. 
سنت ژرمن به پایان خواهد رساند یا نه. او 15 
سال برای خودش تالش کرده و حاال حدود 
8 سال دیگر برای من کار خواهد کرد. فکر 
می کنم بتواند تا 42 یا 43 سالگی بازی کند 
ژرمن خواهد  پاریس سنت  در  نمی دانم  ولی 

ماند یا نه.»

آندرس اینیستا، ستاره بارسلونا عنوان کرد که 
حاال آن ها باید فینال کوپا دل ري را فراموش 
و  لیگ  چمپیونز  روي  را  تمرکزشان  و  کنند 

اللیگا بگذارند.
ریال  با  2  امتیاز  تنها  اللیگا  در  کاتاالن  ها 
مادرید اختالف دارند و در لیگ قهرمانان نیز 
در خانه سیتی، برتری 2-1 به دست آورده اند. 
ابراز خوش حالی  از عمل کرد تیمش  اینیستا 
کرد و گفت که آن ها شانس کسب سه گانه 

در این فصل دارند.
او گفت: »ما در فرم خیلی خوبی قرار داریم 
و خیلی خوش حالیم ولی حاال باید فینال را 
فراموش کرده و روی دو رقابت دیگر تمرکز 
کردن  افتخار  برای  فینال،  به  رسیدن  کنیم. 
کافیست. حاال باید کار را تمام کنیم. وقتی در 
فرم خوبی قرار دارید، باید کاری کنید که این 
فرم طوالنی تر شود. ما در جای گاه خوبی قرار 

داریم و نمی توانیم متوقف شویم.»

موراتا،  آلوارو  خرید  براي  دارد  قصد  آرسنال 
باشگاه  این  به  پیشنهادي  یوونتوس  مهاجم 

ارایه دهد. 
اسپانیایی  مهاجم  خوب  بسیار  عمل کرد 
بزرگ،  تیم های  تا  شده  باعث  یوونتوس  در 
خواهان جذب او شوند. موراتا مقابل دورتموند 
یک گول زد و یک پاس گول داد تا تیمش 
در شرایط بسیار خوبی برای صعود به دور بعد 
چمپیونزلیگ قرار بگیرد. آرسنال که در زمان 
حضور موراتا در ریال نیز خواهان جذب او بود، 

حال قصد دارد پیشنهادی بسیار سنگین به 
یووه ارایه دهد. روزنامه مترو فاش کرد که مبلغ 
پیشنهادی آرسنال، چیزی حدود 83 میلیون 
یورو خواهد بود که موراتا را به جمع گران ترین 
هم چنین  برد.  خواهد  تاریخ  بازی کن های 
آرسنال برای جذب موراتا باید با ریال مادرید 
رقابت کند. بندی در قرارداد موراتا با یووه وجود 
دارد که با توجه به آن، ریال می تواند با حدود 
35 میلیون یورو، مهاجم اسپانیایی سابق خود 

را بازگرداند.

سمیر نصري، هافبک منچسترسیتي عنوان 
فرانک  به هم تیمي اش  دارد  که دوست  کرد 
لمپارد در نیویوک سیتي بپیوندد. حال نصری 
که احتمال بازگشت به تیم دوران کودکی اش 
یعنی مارسی را رد نکرد، عنوان کرد که دوست 
دارد روزی به  امریکا و لیگ  ام ال اس برود. او 
گفت: »مارسی تنها تیمی است که در فرانسه 

دوست دارم در آن بازی کنم ولی واقع گرایانه 
نیست. آرزویم بازی کردن در لیگ  امریکاست، 
امریکایی.»  سبک   به  زندگی  خاطر  به  شاید 
در امریکا  احتمالی اش  باشگاه  درباره  نصری 
گفت: »مهم نیست. نیویورک، لوس آنجلس. 
دوست دارم در یک شهر بزرگ باشم. دوست 

دارم خورشید را ببینم، هر جا که باشد.»

دور  تساوي  از کسب یک  مادرید پس  ریال 
از انتظار در مقابل ویاریال، امروز در هفته 26 
اللیگا باید در زمین اتلتیک بیلبائو به مصاف 

این تیم برود.
ریال مادرید در حال حاضر با دو امتیاز بیشتر از 
بارسا، در صدر جدول اللیگا قرار دارد و امروز 
در غیاب بازی کنانی چون مودریچ، راموس و 
خامس رودریگز، جدال دشواری را برابر حریف 

باسکی خود پیش رو دارد. 
کارلو آنچلوتی سرمربی ریال مادرید در نشست 
خبری این بازی در مورد انتقاداتی که به او در 
مورد عدم سخت گیری به بازی کنان ریال وارد 
شده گفت: »به بازی کنان تیمم ایمان دارم. از 
زمانی که مربی گری را شروع کرده ام، این انتقاد 
با همین شیوه  ولی  وارد می کنند  به من  را 
با تیم های  مربی گری، سه لیگ قهرمانان را 
مادرید  ریال  تحت هدایتم کسب کرده ام. در 
رئیس  کامل  حمایت  تحت  خوش بختانه 
باشگاه و بازی کنان قرار دارم و آن ها به من 

و ایده هایم اطمینان دارند.»
آنچلوتی در مورد شایعاتی در مورد به توافق 
رسیدن ریال مادرید با پورتو برای انتقال دانیلو 
گفت: »دانیلو را می شناسم؛ همانند بسیاری 
شناخت  اروپا.  در  شاغل  بازی کنان  از  دیگر 
من فقط در حد دیدن بازی های اوست و نه 
که  بازی کنی  مورد  در  نمی خواهم  بیش تر. 
ریال  بازی کن  و  نشده  رسمی  انتقالش  هنوز 

نیست بیش از این صحبت کنم.»
کارلتو در مورد ناکامی رونالدو در زدن ضربات 

آزاد گفت: »نگران این مساله نیستم. در تیم 
ما رونالدو نفر اول برای زدن ضربات آزاد است. 
توپ های سمت چپ و مرکز دروازه را او می زند 
و توپ های سمت راست دروازه نیز بر عهده 

گرت بیل است.» 
از آنچلوتی در مورد احتمال بازی کردن مارتین 
بازی  در  ریال  نروژی  ساله   16 ستاره  اودگارد 
برگشت مقابل شالکه سوالی پرسیده شد که او 
پاسخ داد: »اودگارد تمرینات خوبی را پشت سر 
می گذارد و روند پیش رفت او را زیر نظر دارم . 
او مدت کمی است که به جمع ما اضافه شده 
و بعید می دانم در بازی با شالکه از او استفاده 
کنم. مودریچ برای آن بازی اضافه می شود و 

لیست ما به اندازه کافی کامل خواهد بود.» 
وضعیت  مورد  در  ریال  ایتالیایی  سرمربی 
مصدومان این تیم و ترکیب بازی امروز گفت: 
نشده اما  اضافه  تمرینات  به  هنوز  »خامس 
تمرینات  در  می تواند  هفته  این  از  راموس 
گروهی حاضر شود و در مقابل لوانته نیز بازی 

خواهد کرد. 
مودریچ هم در بازی امروز حضور ندارد  اما از 
بازی با شالکه می تواند در ترکیب قرار بگیرد. 
از  استفاده  مورد  در  فقط  امروز  ترکیب  برای 
سیلوا، ایارامندی و خدیرا تردید دارم. یکی از 

این ها کنار کروس بازی خواهد کرد.» 
کارلتو همچنین حاضر نشد در مورد احتمال 
میزبانی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برای بازی 
فینال کوپا دل ری اظهارنظر کند و این مساله 

را در حیطه وظایف مدیران باشگاه دانست.

 50 انتقالي  با   2013 تابستان  اوزیل  مسوت 
آرسنال  به  مادرید  ریال  از  یورویي  میلیون 
هم چون  نتوانسته  بدین جا  تا  پیوست  اما 

دوران حضورش در ریال، پرفروغ نشان دهد.
منچستریونایتد،  سابق  ستاره  اسکولز  پل 
که  بود  گفته  اوزیل  مورد  در  پنج شنبه  روز 
از انگیزه های کافی برای بازی  این بازی کن 
که  اظهارنظری  نیست.  برخوردار  آرسنال  در 
سرمربی آرسنال را بر این داشت تا در نشست 
بازی کن  از  خود،  )دیروز(  جمعه  روز  خبری  

آلمانی تیمش دفاع کند. 
پل  حرف  »این  گفت:  خبرنگاران  به  او 
اسکولز منصفانه نبود. اسکولز اگر هنوز بازی 
می کرد، از بازی کنار اوزیل لذت می برد. اوزیل 
بازی کن بسیار باکیفیتی است و این هفته ها 
بیشتر از همیشه در حال تالش کردن است 
می خواهد  او  بازگردد.  اوجش  روزهای  به  تا 

نمایش های بهتری به نسبت قبل در ترکیب 
آرسنال ارایه دهد و با توجه به تمرینات سخت      

و جدی او، به این مهم  امیدوارم.» 
نهایی  چهارم  یک  در  دوشنبه  روز  آرسنال 
مصاف  به  الدترافورد  در  باید   ،FACUP
منچستریونایتد برود؛ در حالی که از سال 2006 
نتوانسته یونایتد را در این ورزشگاه شکست 
دهد. ونگر در همین رابطه گفت: »من خیلی 
تیم  منچستریونایتد  ندارم.  اعتقاد  تاریخ  به 
خوبی است و بازی کنان با کیفیتی دارد. من 
در حال حاضر  ما هم  آگاهم.  این مساله  از 
در فرم خوبی قرار داریم و در خانه و بیرون 
خانه، نتایج خوبی کسب می کنیم. به تیمم 
شکست  قدرت  که  می دانم  و  دارم  ایمان 
دادن منچستریونایتد را در الدترافورد داریم و 
با همین هدف نیز به مصاف آن ها خواهیم 

رفت.»

در یکي دو روز اخیر اخباري از ریال به بیرون 
درز کرده مبني بر این که مدیران این تیم از 

خرید قرضي چیچاریتو پشیمان شده اند.
باشگاه  مکزیکی  مهاجم  چیچاریتو 
بصورت  گذشته  تابستان  منچستریونایتد، 
قرضی به ریال مادرید  آمد  اما هرگز نتوانست 
در  و  کند  جلب  خود  به  را  آنچلوتی  اعتماد 
اللیگا تنها 67 دقیقه، فرصت بازی کردن را 

پیدا کرده است. 
خوزه آنتونیو نوریه گا، ستاره سابق تیم ملی 
مکزیک در همین رابطه به مارکا گفت: »فکر 
ریال،  به  پیوستن  برای  چیچاریتو  نمی کنم 
تصمیم اشتباهی گرفته باشد. هر بازی کنی 
فوتبال  تاریخ  تیم  بزرگترین  در  دارد  دوست 
و  اروپا  تیم  ثروت مندترین  ریال  کند.  بازی 
جهان نیز به حساب می آید و هیچ بازی کنی 

را بی دلیل جذب نمی کند. 
تجارب  کسب  زندگی،  در  مساله  مهمترین 
حضور  است.  خوب  خاطرات  ثبت  و  بیشتر 
بازی کنی  هر  برای  می تواند  ریال  در 
چیچاریتو  جای  اگر  من  باشد.  لذت بخش 

بودم، برای کسب یک جای گاه ثابت در ریال 
می جنگیدم. کاری می کردم تا مربی تیم به 

توانایی های من متقاعد شود. 
ریال زمانی که به گول نیاز دارد می تواند روی 
چیچاریتو حساب کند و این جاست که او باید 
با حفظ آرامش، سعی کند تاثیرگذاری خود را 
اثبات کند. چیچاریتو یک بازی کن حرفه ای 
بزرگ است. او باید تا پایان فصل کاری کند 

که ریال مادرید به حفظ او متقاعد شود.»

















اطالعات روز: حامد کرزی، رییس جمهور پیشین 
رییس  دوم  معاون  خلیلی،  محمد کریم  و  کشور 
جمهوری پیشین، از حکومت خواستند تا به عملیات 
نجات گروگانان در زابل، سرعت بدهد. این دو مقام 
پیشین حکومت دیروز در بیستمین سالروز شهادت 
وحدت  حزب  سابق  رهبر  مزاری،  عبدالعلی  استاد 
افغانستان در جمع ده ها هزار نفر، ربودن  اسالمی 

مسافران هزاره را محکوم کردند.
حامد کرزی در این مراسم گفت که اگر ربایندگان 
مسافران را به زودی رها نکنند، این گروه در اوراق 
روی  اشخاص  منفورترین  عنوان  به  کشور  تاریخ 
مسلح  مردان  پیش  روز   11 می شود.  درج  زمین 
نقاب پوش حدود 31 مسافر هزاره را از مسیر شاهراه 
به  و  پایین  مسافربری  بس  دو  از  کابل-قندهار 
ندادن  نتیجه  از  دادند. پس  انتقال  نامعلومی  جای 
تالش های بزرگان قومی برای رهایی آنان، به روز 
دوشنبه هفته ی گذشته عملیات نظامی آغاز شد. در 
این عملیات از کشته شدن بیش از صد پیکارجو خبر 
داده شد؛ اما گفته می شود که اکنون این عملیات 
هنوز  است.  شده  متوقف  مدتی  برای  دالیلی  به 
بر  را  این مسافران  هیچ گروهی مسئولیت ربودن 
عهده نگرفته و از سرنوشت آنان خبری نیست. اما 
محمدکریم خلیلی دیروز در مراسم بیستمین سالروز 

شهادت مزاری گفت، بر اساس اطالعات رسیده به 
در  او  اند.  سالم  و  زنده  اسیران  تمام  تاکنون  وی، 
و  قندهار  والیت های  بزرگان  تالش های  از  ادامه 

زابل برای رهایی این گروگانان قدردانی کرد.
که  خواست  حکومت  سران  از  ادامه  در  خلیلی 
به زودی  برای رهایی گروگانان  را  تالش های شان 
سرعت ببخشند، تا آن ها دوباره به خانواده های شان 
بپیوندند. رهبر حزب وحدت اسالمی از سران قومی 
و علمای دینی منطقه نیز خواست که برای آزادی 

مسافران ربوده شده، همکاری کنند.
اعالمیه ی طالبان 

مسئولیت  گروهی  هیچ  هنوز  روز،   11 گذشت  با 
ربودن مسافران هزاره در شاهر کابل-قندهار را به 
عهده نگرفته و نیز انگیزه ی این کار مشخص نشده 
است. اما در این زمینه در چند روز گذشته معلومات 
ضد ونقیضی مخابره شده اند. مسئوالن محلی زابل 
گاهی ربودن این افراد را کار داعش خوانده و زمانی 
آن را به لشکر جنگوی نسبت داده اند. از سویی هم، 

این کار به طالبان نسبت داده شده است. 
اما طالبان دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم کردند، در 
ربودن 30 مسافر هزاره در والیت زابل دست ندارند. 
احمدی،  یوسف  قاری  از  نقل  به  خبرنامه  این  در 
سخنگوی طالبان آمده است: »ما ضروری می دانیم 

ارتباطی  ما  این هم وطنان  ربودن  که  کنیم  اعالم 
نداریم».  دست  آن  در  ما  و  ندارد  مجاهدین  با 
از  معمواًل  گذشته  سال های  در  در  آدم ربایی  اما 
سوی گروه های شورشی مانند طالبان یا باندهای 
جنایت کار برای به دست آوردن پول انجام می شود.

کوچی ها به نام داعش! 
محمد کریم خلیلی در مراسم دیروز از سران حکومت 
وحدت ملی خواست تا مشکل کوچی ها و باشندگان 
محل را جدی گرفته و به آن نقطه ی پایان بگذارند. 
که  است  این  از  نگرانی  حاضر  حال  در  افزود،  او 
نکنند،  ناآرام  را  منطقه  داعش  نام  به  کوچی ها 
بنابراین رهبری حکومت وحدت ملی باید در این 
و  معضل  کوچی ها  بردارند.  جدی  گام های  مورد 
ده نشینان ولسوالی های بهسود والیت میدان وردک 
و ناهور والیت غزنی در زمان حکومت حامد کرزی 

حل نشد. 
ده نشینان  و  کوچی ها  بین  گذشته  سال   13 در 
درگیری های مسلحانه رخ داده و در نتیجه ی آن، 
تشکیل  از  پس  شدند.  کشته  طرفین  از  نفر  ده ها 
معضل یک  این  برای حل  ملی،  حکومت وحدت 
این  دارند،  انتظار  مردم  و حال  تشکیل شد  جرگه 
را  محل  باشندگان  و  کوچی ها  مشکالت  جرگه 

عادالنه بررسی و برای حل آن اقدام کند.

Saturdayشماره 791سال چهارم16 حوت، 1393شنبه 07 March 2015 Year 04 Vol 791 web: www.etilaatroz.com   

رییس  غنی،  محمد اشرف  روز:  اطالعات 
حفظ  زمینه ی  در  تعهدش  بر  کشور  جمهور 
و حمایت از حقوق زنان تأکید کرد و گفت، 
اساس  بر  دولتی  اداره های  تمام  در  زنان 
شایستگی و معیارها مشارکت خواهند داشت. 
او گفت که در حکومت وحدت ملی زنان در 
و والیت ها حضور  معینیت ها ، سفارت خانه ها 
در  که  افزود  جمهور  رییس  داشت.  خواهند 
شکستاندن  تالش  در  حکومت  حاضر  حال 
اشرف  است.  دولت  در  رهبری»  »انحصار 
برابری حقوق  برای  این که  بر  تأکید  با  غنی 
که  گفت  می آورد،  را  الزم  اصالحات  زنان 
از جمله  مشارکت زنان در همه ی عرصه ها، 
سیاسی و اجتماعی، بر اساس روابط و واسطه 
وزارت  به  افزود،  ادامه  در  او  بود.  نخواهد 
خارجه دستور داده تا فهرست تمام را افرادی 
وزارت  این  در  روابط شخصی  اساس  به  که 
مقرر شده اند، تهیه کند و جلو آن گرفته شود. 
را  زنان  حقوق  از  دفاع  غنی  جمهور  رییس 
مسئولیت تمام اداره های دولتی خواند و گفت، 

در هیچ نهادی خشونت علیه زنان جا ندارد.
روز  به  را  اظهارات  این  جمهور  رییس 
تجلیل  مراسم  در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه 

از روز جهانی هم بستگی زنان )هشت مارچ( 
در کابل بیان کرد. در این مراسم روال غنی، 
خانم رییس جمهور غنی، حامد کرزی، رییس 
جمهور پیشین، مژگان مصطفوی، سرپرست 
مدافع  نهادهای  مسئوالن  و  زنان  وزارت 

حقوق زن حضور داشتند. 
گفت،  مراسم  این  در  مصطفوی  مژگان 
دستگاه  در  زن  یک  حضور  از  حکومت 
بودجه  ملی  کمیته ی  در  زن  یک  قضایی، 
کند.  حمایت  تصمیم گیری  سمت های  در  و 
گفت،  و  خواند  زیاد  را  زنان  مشکالت  او 
بررسی  دوباره  باید  زن  زندانیان  پرونده  های 
شوند. خانم مصطفوی گفت، به زنان کارگر 
منطقه ای  امتیازهای  در والیت های محروم، 

در نظر گرفته شوند.
اشرف غنی برای حل این مشکالت اطمینان 
اسالمی،  کشورهای  کمک  با  گفت،  و  داد 
برنامه های  عرب،  متحده ی  امارات  جمله  از 
سطح  در  را  زنان  حرفه ای سازی  و  آموزشی 
جمهور  رییس  می گذارد.  اجرا  به  مدیریتی 
دانشگاه  ترکیه،  کشور  کمک  به  گفت، 
ایجاد  کابل  در  آینده  در  دخترانه  اختصاصی 

می شود.

رییس جمهور: انحصار رهبری باید بشکند
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Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.  

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام

حامد کرزی و خلیلی: حکومت به عملیات نجات گروگانان سرعت بدهد


