تحمیل وحشت و دهشت بر افغانستان
به نام اسالم
هند با وجود نیازمندیهای بیشمار داخلیاش ،به تنهایی مبلغ 2
میلیارد دالر را به اشکال گوناگون برای بازسازی افغانستان کمک کرده
و اینگونه دل مردم افغانستان را به دست آورده است .در ماه مارچ
سران حکومت وحدت ملی به امریکا سفر کردند تا از همکاریهای
مردم ایاالت متحده و حمایت دوامدار شان از تالشها برای استحکام و
حفظ دستآوردهای دموکراتیک مردم افغانستان در یک دههی گذشته
سپاسگزاری کنند.
به لطف کمکهای بینالمللی که پیش از آن هرگز افغانستان شاهد...
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وزیر عدلیه:
بیش از نیمی کارمندان وزارت عدلیه تنها
تا صنف دوازدهم درس خواندهاند

اطالعات روز :عبدالبصیر انور ،وزیر عدلیه کشور در نشست ارائه برنامههای
صد روز نخست این وزارت اعالم کرد بیش از نیمی کارمندان این وزارت تنها
تا صنف دوازدهم درس خواندهاند .آقای انور گفت که  56درصد کارمندان این
وزارت را فارغالتحصیالن کالس دوزادهم تشکیل میدهند که این امر باعث
مشکالت زیادی در این وزارت شده است .انور گفت« :ارائه خدمات دقیق،
شفاف و موثر در صورتی میسر است که نیروی بشری نسبتاً...

صفحه2

صفحه3

فرمانده پولیس افغان و هدف دیرینهی
مبارزه با طالبان با هیجانتازهایترس

میگوید حساب تعداد دفعاتی که طالبان تالش کردند او را بکشند ،از دستش رفته
است .جنرال عبدالرازق  37ساله ،فرمانده پولیس والیت قندهار ،از زمانیکه به دنبال
سقوط رژیم طالبان در سال  2001به جمع آوری قدرت و دشمن آغاز کرد ،لقبهای
زیادی دریافت کرده است :پولیس مرزی جوان و در حال پیشرفت ،دست پرورده
صفحه4
دوست داشتنی و کامل افسران آمریکایی ،جنگجوی...

ادعای اعضای مجلس سنا مبنی بر همکاری
اجمل عابدی با استخبارات پاکستان

مبارزه با طالبان
نیازمند رویکرد جدید

رییس جمهور با فرستادن نامهای به حکومت پاکستان خواستار پیگرد قانونی رهبران
طالبان افغانی در این کشور شده و از دولت پاکستان خواسته است که باید این کشور
پناهگاههای طالبان را در خاک این کشور نابود کند و امکانات و وسایلی که طالبان از
آن برای ساختن بمب و عملیات انتحاری استفاده میکنند ،در اختیار این گروه قرار
صفحه5
نگیرد .همچنین رییس جمهور از دولت پاکستان خواسته...
اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس سنا روز گذشته در نشست عمومی
این مجلس ادعا کردند که اجمل عبید عابدی ،سخنگوی سابق رییس جمهور و
معین پالیسی فعلی ریاست عمومی امنیت ملی ،پیش از این با استخبارات پاکستان
همکاری داشته است.
فیصل سمیع ،یک عضو سنا در نشست دیروزی این مجلس گفت« :از آدرس
خودم و آدرس کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا گزینش آقای عابدی را
نامناسب می دانم؛ اطالعاتی وجود دارد که آقای عابدی قب ً
ال نیز کارمند...
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دستان مخرب شبکه حقانی
در افغانستان



شهریار فرهمند

امنیت ملی روز گذشته یک گروه تروریستی ده نفری متعلق به
شبکه حقانی را دستگیر کرد .این بار نخست نیست که عوامل
مخرب شبکه حقانی به شکل گروهی در افغانستان بازداشت
میشوند؛ بلکه در گذشته نیز بارها صدها تن از تروریستان
متعلق به شبکه حقانی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت
شده اند .افزون برآن ،ردپای بیشرت حمالت تروریستی خونین
و مرگبار در افغانستان به شبکهی حقانی وصل شده اند.
حملههای مرگبار در چند ماه اخیر در والیتهای خوست،
پکتیا ،جالل آباد و کابل که در نتیجهی آن صدها تن کشته و
مجروح گردیدند ،همه از سوی شبکه حقانی انجام شده است.
شبکهی حقانی یکی از مخوفترین شبکههای تروریستی است
که فعالیت گسرتدهی در مناطق رشقی افغانستان دارد .بخش
عمد ه از حملههای تروریستی و فعالیتهای دهشت افگنانه در
افغانستان ،از سوی همین گروه سازمان دهی و اجرا میشوند.
بیش از نیمی از یورشهای مسلحانه و حمالت انتحاری در
افغانستان از سوی این گروه انجام شده است .هرچند گروه
طالبان و حزب اسالمی به عنوان دو گروه اصلی مخالفان مسلح
دولت افغانستان همواره دست به انجام حمالت تروریستی و
مرگبار در کشور زده؛ اما شبکهی حقانی در مقایسه با آنها
جنایتهای بیشتری را مرتکب شده است.
طالبان و حزب اسالمی بیشتر اهداف دولتی دارند و نهادهای
خارجی را هدف قرار میدهند .هرچند که در حمله بر این
اهداف ،به جان غیرنظامیان هم هیچ اعتنایی ندارند؛ اما
شبکهی حقانی به گونه مطلق و همیشگی جمعیتهای مردمی
و اماکن عمومی را هدف قرار میدهد .گردهمآییهای ورزشی
و تفریحی ،مارکیتها ،بازارها ،بانکها ،مکتبها ،تظاهرات
و جاهاییکه اجتامع مردمی در آن بیشتر باشد ،از اهداف
همیشگی حملههای تروریستی این گروه بوده اند .این گروه
در پی این است که به مردم افغانستان آسیب وارد کند و با
حملههای تروریستیاش ،فضای وحشت و دهشت را بر کشور
حاکم کند.
شبکهی حقانی در گذشته و اکنون تحت تأثیر و نظارت مستقیم
آی اس آی فعالیت کرده است .شبکهها و عوامل این گروه
در افغانستان و پاکستان از سوی استخبارات نظامی ارتش
پاکستان و برخی سیاستمداران در این کشور حامیت شده
و برنامههای تروریستی آن ها در هامهنگی کامل با آی اس
آی صورت میگیرند .این شبکه همیشه به عنوان ابزار و عامل
غیرمستقیم آیاسآی در افغانستان عمل کرده است .رهربان
این شبکه در خاک پاکستان آسوده زندگی میکنند و شبکهها و
عوامل آن در آن سوی مرز آزادانه رسبازگیری میکنند ،تجهیز
میشوند و برای انجام فعالیتهای تروریستی به افغانستان
فرستاده میشوند.
دولت پاکستان در ارتباط با شبکه حقانی با بازیهای دوگانه،
دولت افغانستان و امریکا را فریب داده است .این کشور هیچگاه
تقاضای افغانستان و امریکا مبنی بر دستگیری رهربان شبکه
حقانی و محدودساخنت فعالیتهای این گروه را عملی نکرد و با
حامیت غیرمستقیم خود از این گروه ،اجازه داد که این شبکهی
تروریستی در زیر پوست جامعه و تحت حامیت سیاستمداران
این کشور فربهتر شود .دولت آمریکا در مواردی با انجام حمالت
هوایی ،برخی از رهربان این شبکه را در خاک پاکستان کشت؛
اما به دلیل عدم همکاری پاکستان ،هرگز موفق به نابودی این
گروه در افغانستان نشد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که حملههای تروریستی این شبکه
در افغانستان با هامهنگی با آی اس آی صورت میگیرند.
ی اس آی تعیین میکند و
متامی اهداف تروریستی آنها را آ 
برنامههای این گروه با حامیت استخباراتی آنها عملی میشود.
هرچند رهربان پاکستان همواره به دولت افغانستان از تالش
و تعهد جدی برای رسکوب هستهها و عوامل تروریستی در
خاکش و نیز دستگیری و رسکوب شبکه حقانی سخن میزنند؛
اما در عمل هیچگاه به این وعدهها وفا نکرده اند .نخست وزیر
پاکستان در سفر به افغانستان وعده داده بود که شبکه حقانی
را رسکوب و جلو ورود آنها را به افغانستان میگیرند؛ اما هنوز
هم اعضای این گروه تروریستی همه روزه وارد افغانستان شده
و دست به فعالیتهای تروریستی میزنند.

مجلس سنا
طرح پیمان همکاری افغانستان و ترکیه را تایید کرد

اطالعات روز :مجلس سنا روز گذشته با اکرثیت آرا طرح
پیامن همکاریهای اسرتاتژیک و دوستی میان افغانستان
و کشور ترکیه را تایید کرد.
پیش از این مجلس منایندگان طرح این پیامن را در 21
ثور سال روان به مجلس سنا فرستاده بود.
این طرح شامل یک مقدمه و  ١٧ماده میباشد که به
زبانهای دری ،پشتو ،انگلیسی و ترکی تهيه شده است.
حمیرا نعمتی ،عضو کمیسیون بیناملللی مجلس سنا در

نشست دیروزی این مجلس گفت که طرح این پیامن
در ماه میزان سال گذشته از سوی رییس جمهورهای
افغانستان و ترکیه به امضا رسیده است.
خانم نعمتی افزود که ،تحکیم دوستی و همکاری در
تامین امنیت ،انکشاف اجتامعی و اقتصادی ،محیط
زیست ،ورزش ،تجارت ،زارعت و مالداری ،صنعت،
حمل و نقل ،انکشاف دهات ،معارف و مسایل ساینسی
بني دو کشور ،از موارد شامل در مصوبه مجلس منایندگان

میباشد.
به گفتهی نعمتی ظرفیت سازی در ادارههای دولتی و
آموزش نیروهای امنیتی کشور ،از موارد دیگر این پیامن
است.
بر بنياد مادهی  ٩١قانون اساىس افغانستان ،تصديق
معاهدات و ميثاقهاى بنيامللىل ميان دولتها و يا کنار
گذاشنت افغانستان از آنها ،از صالحيتهاى مجلس
منایندگان مىباشد.

وزیر عدلیه :بیش از نیمی کارمندان وزارت عدلیه تنها
تا صنف دوازدهم درس خواندهاند
اطالعات روز :عبدالبصیر انور ،وزیر
عدلیه کشور در نشست ارائه برنامههای
صد روز نخست این وزارت اعالم کرد
بیش از نیمی کارمندان این وزارت تنها تا
صنف دوازدهم درس خواندهاند.
آقای انور گفت که  56درصد کارمندان
این وزارت را فارغالتحصیالن کالس
دوزادهم تشکیل میدهند که این امر باعث
مشکالت زیادی در این وزارت شده است.
انور گفت« :ارائه خدمات دقیق ،شفاف

و موثر در صورتی میسر است که نیروی
بشری نسبتاً تحصیل کرده ،متخصص و
باتجربه ،وسایل و تجهیزات کاری کافی،
برنامهریزی و نظارت بر اجرائات وجود
داشته باشد».
او افزود« :در این بخش مشکالتی وجود
دارد که مهمترین آن پایین بودن سطح
تحصیلی مأموران ما است .بهطوری
که  ۵۶درصد مأموران این وزارت را
فارغالتحصیالن صنف دوازدهم تشکیل

میدهند که بیشتر آنها در والیتها و
ولسوالیها هستند».
همچنان وزیر عدلیه در این نشست گفت
که این وزارت در برنامهی صد روز
نخست خود در نظر دارد که بیش از 120
تن از کارمندان این وزارت را در کابل
و والیتها از طریق رقابت آزاد انتخاب
کند .انور افزود که قرار است صدها تن
از کارمندان دیگر را آموزش ویژه بدهند
و برخی از کارمندان را برای آموزش به

دانشگاهها معرفی کند.
آقای انور از رهبران حکومت وحدت
ملی خواست که از برنامههای او برای باال
بردن سطح تحصیلی و آموزشی کارمندان
وزارت عدلیه حمایت کنند.
این در حالیست که در ُکل پاین بودن
سطح تحصیلی کارمندان دولتی مشکالت
را در زمینههای میزان شفافیت ،دقت و حتا
فساد در ادرات دولتی به وجود آورده
است.

ادعای اعضای مجلس سنا
مبنی بر همکاری اجمل عابدی با استخبارات پاکستان

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس سنا روز گذشته در
نشست عمومی این مجلس ادعا کردند که اجمل عبید عابدی،
سخنگوی سابق رییس جمهور و معین پالیسی فعلی ریاست
عمومی امنیت ملی ،پیش از این با استخبارات پاکستان همکاری
داشته است.
فیصل سمیع ،یک عضو سنا در نشست دیروزی این مجلس گفت:
«از آدرس خودم و آدرس کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا
گزینش آقای عابدی را نامناسب می دانم؛ اطالعاتی وجود دارد
که آقای عابدی قب ًال نیز کارمند ریاست امنیت ملی بوده و در
سال  ۱۳۸۴به دلیل همکاری با سازمان استخبارات پاکستان از
کار برکنار شده است».
آقای سمیع افزود که امیدوار است در قسمت تعیین آقای عابدی
به عنوان معین پالیسی ریاست عمومی امنیت ملی تجدیدنظر شود.
چند روز پیش اجمل عبید عابدی ،سخنگوی قبلی رییس جمهور

به عنوان معین پالیسی ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رییس
جمهور تعیین شد.
همچنان محمد علم ایزدیار ،معاون اول مجلس گفت« :کسی که
سخنگوی رییس جمهور بوده حال به حیث معین پالیسی ریاست
امنیت ملی انتخاب شده است؛ در این وطن قحطالرجالی که نیست؛
باید متوجه باشند» .آقای ایزدیار با اشاره به تعیینات جدید حکومت
وحدت ملی گفت که حکوت در این مورد باید بیشتر دقت کند.
او افزود« :دو رهبر حکومت وحدت ملی با در نظرداشت وضعیت
و احکام قانون اساسی افغانستان [درقسمت تعیین کدرها] تصمیم
مناسب بگیرند .اگر گزینش در قسمت وزیر ،معین ،رییس و یا والی
باشد؛ معیارها و تعادل میان اقوام را با در نظرداشت اصل شایستگی
رعایت کنند».
همچنان گاللی اکبری عضو دیگر مجلس سنا گفت که رییس
جمهور کسی را به عنوان معین پالیسی ریاست عمومی امنیت ملی

انتخاب کرده که قابل اعتماد نیست.
جمعه دین گیانوال ،عضو دیگر سنا نیز گفت« :افراد و اشخاص به
دلیل اینکه برای رهبران حکومت وحدت ملی کمپاین کرده اند
مقرر میشوند نه شایستگی و لیاقت شان».
از سوی هم عظیم قویاش با اشاره به نگرانیهای ترک تباران در
افغانستان گفت« :وضعیتی که فع ًال در سطح حکومت وحدت ملی
در حرکت است؛ نگرانی جدی ترک تباران و اقلیتهای قومی دیگر
را برانگیخته است؛ این حرکات خطرناکتر از داعش و طالبان برای
کشور است .متأسفانه شماری از رهبران ،قتل سیاسی باالی ملت
ما انجام میدهند».
به باور اعضای مجلس سنا افراد زیادی هستند که شایستگی و
توانایی کاری دارند؛ اما به دلیل این که در تیم کمپاین انتخاباتی
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی نبودهاند در
پستهای دولتی گزینش نمیشوند.

وظایف آمران حوزههای سوم و سیزدهم امنیتی کابل
به حالت تعلیق درآمد

اطالعات روز :وزارت داخله روز گذشته وظایف آمران
حوزههای سوم و سیزدهم امنیتی شهر کابل را به حالت تعلیق
درآورد.
عبدالرحمان رحیمی ،فرمانده پولیس کابل روز گذشته در
نشست خبری در کابل اعالم کرد که وزارت داخله هیأتی را
برای بررسی قضیهی جنجال میان آمران این دو حوزه تعیین
کرده است.
وزارت داخله وظایف این دو آمر را پس از آن به حالت تعلیق در
آورد که تلویزیون یک ،به روز شنبه گزارش از جنجال این دو
آمر بر سر یک دختر را به نشر رساند.
براساس گزارش تلویزیون یک ،حسین نصرت ،آمر حوزهی سوم

پولیس با سید ظاهر هاشمی ،آمر حوزهی سیزدهم پولیس شهر
کابل بر سر یک دختر درگیری کرده است .بر بنیاد این گزارش،
دوست دختر آمر حوزهی سوم با آمر حوزهی سیزدهم در یک
هوتل در شهر کابل مشغول خوشگذرانی بوده و آمر حوزهی
سوم با اطالع از این ماجرا ،با محافظین خود به هوتل رفته و
دروازه هوتل را میبندد .در نتیجهی درگیری میان این دو آمر،
دختر خود را از منزل دوم هوتل به پایین انداخته که از ناحیه
پا آسیب میبیند.
عبدالرحمان رحیمی در این نشست خبری تاکید کرد ،هر فردی
که مرتکب جرم شود ،مانند یک شهروند عادی محاکمه خواهد
شد.

از سویی هم آقای رحیمی از بازداشت  ۲۰۶نفر در یک هفتهی
گذشته در پیوند به  ۱۰۳رویداد جنایی خبر داد.
به تعلیق آردن وظایف این دو آمرد در حالیست که حدود دو ماه
از کارآنان به عنوان آمر این حوزهها میگذرد.
گفته میشود که آمر حوزهی سیزدهم از دوستان نزدیک سید
حسین انوری ،عضو پیشین مجلس نمایندگان است که از سوی
انوری و کبری مصطفوی عضو دیگر مجلس نمایندگان حمایت
میشود.
همچنان در مورد آمر حوز هی سوم گفته شده که با حمایت
محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی به این پست گماشته شده
است .

بازداشت  10تروریست مربوط به شبکهی حقانی در پکتیا

اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی
کشور با نشر خبرنامهای از بازداشت 10
تروریست مربوط به شبکهی حقانی در والیت
پکتیا خبر میدهد.
در خبرنامهای امنیت ملی آمده که مأموران
ریاست عمومی امنیت ملی ،طی عملیات خاص
یک گروه تروریستی  10نفری شکبهی حقانی را
در مربوطات والیت پکتیا و شهر گردیز بازداشت
کردهاند.

به گفتهی امنیت ملی ،رهبری این گروه را فردی
به نام عبدالواهاب به عهده داشت که با اعضای
گروهاش در مربوطات والیت پکتیا مصروف
فعالیتهای تروریستی ،تخریبی ،ماینگذاری،
راه اندازی حمالت انتحاری و اختطاف بودهاند.
ریاست امنیت ملی نامهای این ده تن را ذکر
کرده و از زبان آنان نوشته است که این گروه
اعتراف کردهاند که دو تن از کارماندان دولتی
را ترور کرده و یک تن دیگر را توسط ماین با

کنترول از راه دور کشتهاند.
به گفتهی امینت ملی با بازداشت این گروه
تروریستی از انجام حمالت متعدد تروریستی،
ماین گذاری ،انتحاری و انفجاری در والیت
پکتیا جلوگیری شده است.
در یک ماه اخیر این چهارمین بار است که امنیت
ملی از بازداشت افراد شبکهی حقانی و جلوگیری
از فعالیتهای آنان در والیتهای مختلف خبر
میدهند.

پیش از این مأموران امنیت ملی در عملیات در
( 5جوزا) سه تن از سازماندهان حمالت انتحاری
مربوط به شبکهی حقانی را در کابل بازداشت
کردند .در یک رویداد دیگر در ( 25ثور) یک
زخیرهگاه بزرگ سالح و مهمات مربوط این
شبکه در والیت پکتیکا کشف شد.
همچنان در ( 26ثور) مأموران امنیت ملی از
کشف یک محمولهی بزرگ سالح و مهمات
مربوط به این شبکه در والیت لوگر خبر دادند.

تحمیل وحشت و دهشت
بر افغانستان به نام اسالم
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آیا داشتن دین مشترک در تعامل افغانستان با جهان اسالم کمک کرده است؟
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چطوری؟
کندوکپر!

بخش دوم و پایانی

هند با وجود نیازمندیهای بیشمار داخلیاش،
به تنهایی مبلغ  2میلیارد دالر را به اشکال
گوناگون برای بازسازی افغانستان کمک کرده
و اینگونه دل مردم افغانستان را به دست آورده
است .در ماه مارچ سران حکومت وحدت
ملی به امریکا سفر کردند تا از همکاریهای
مردم ایاالت متحده و حمایت دوامدار شان از
تالشها برای استحکام و حفظ دستآوردهای
دموکراتیک مردم افغانستان در یک دههی
گذشته سپاسگزاری کنند.
به لطف کمکهای بینالمللی که پیش از
آن هرگز افغانستان شاهد این اندازه توجه
بینالمللی نبود ،شمار مکتبها ،دانشگاهها،
کلینیکها ،بیمارستانها ،خدمات تلفن ،بانک،
شبکههای تلویزیونی و کانالهای رادیویی،
روزنامهها ،فروشگاههای بزرگ و تأسیسات
ورزشی در سراسر کشور به شکل بیسابقهای
افزایش یافته است .شمار دختران و پسرانی
که در روستاها و شهرهای افغانستان به مکتب
میروند ،هیچگاهی در تاریخ افغانستان سابقه
نداشته است .و شمار فزایندهی زنان ،توانایی آن
را یافتهاند که در حکومت افغانستان و پارلمان
آن خدمت کنند و در عین زمان ،در جامعهی
مدنی پویای افغانستان نقش رهبریکننده را
بگیرند و برای آرمانهای گوناگون اجتماعی به
شمول حقوق زنان و کودکان مبارزه کنند.
ی اند از پیشرفتهای
اینها فقط بعضی مثالهای 
چشمگیر مردم مقاوم و خطرپذیر افغانستان،
که تنها در یک دهه به آن دست یافته اند.
اما ،این دستآوردهای سرنوشتساز که به
قیمت جان هزارها سرباز بینالمللی و بیشتر از
سهصدهزار شهروند افغانستان در جریان 14
ت آمده اند ،هنوز هم در
سال گذشته به دس 
معرض تهدید طالبان (شاگردان علوم اسالمی)
کذایی قرار دارند .در یک تالش حسابشده
و استفادهجویانهی دولت -ملت ،طالبان پس
از شکست و فروپاشی شان دوباره بازسازی
و تجدید نیرو شدند تا افغانستان را بیثبات
بسازند .هدف آنان این بود که در برابر ثبات،

بازسازی و توسعهی کشور بیشتر از  30ملیون
مسلمان شدیدا دینباور ،مانع ایجاد کند .این
مسلمانان کسانی بودند که در جهاد اصغر
بیشترین قربانی را برای جهان اسالم در برابر
یک ابرقدرت ایدیولوژیک و خداناباور داده
بودند.
تروریزم
متاسفانه اما ،مانند دورهی پس از  1989که
نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند،
امروز نیز ،برای شنیدن تقاضای مکرر مردم
افغانستان برای پایان بخشیدن به بحران و
منازعهی تحمیلی بر کشور شان ،گوش شنوایی
متاسفانه اما ،مانند دورهی پس
از  1989که نیروهای شوروی
افغانستان را ترک کردند ،امروز
نیز ،برای شنیدن تقاضای مکرر
مردم افغانستان برای پایان
بخشیدن به بحران و منازعهی
تحمیلی بر کشور شان ،گوش
شنوایی وجود ندارد .در
دقیقههای نوشتن همین سطور،
شهروندان غیرنظامی افغانستان
که اکثرا مسلمانان پارسا و
نیازمند هستند ،در سراسر این
کشور توسط ماشین کشتار
تروریزم از بین برده میشوند،
کسانی که هر روز ادعا میکنند
که به خاطر اسالم میجنگند .با
وجود تراژیدی انسانی جاری
که تمام اصول و موازین اسالمی
در آن زیر پا میشوند ،حکومت
افغانستان تالش کرده است که
بازیگران کلیدی منطقه را با این
استدالل به پایان بخشیدن به
رنجهای مردم افغانستان متقاعد
سازد که ثبات در درازمدت به
سود خود آنهاست.

وجود ندارد .در دقیقههای نوشتن همین
سطور ،شهروندان غیرنظامی افغانستان که اکثرا
مسلمانان پارسا و نیازمند هستند ،در سراسر این
کشور توسط ماشین کشتار تروریزم از بین برده
میشوند ،کسانی که هر روز ادعا میکنند که
به خاطر اسالم میجنگند .با وجود تراژیدی
انسانی جاری که تمام اصول و موازین اسالمی
در آن زیر پا میشوند ،حکومت افغانستان
تالش کرده است که بازیگران کلیدی منطقه را با
این استدالل به پایان بخشیدن به رنجهای مردم
افغانستان متقاعد سازد که ثبات در درازمدت به
سود خود آنهاست.
با وجود تالشهای بیوقفهی مردم افغانستان
برای رسیدن به صلح ،آنان هرگز از دست مبارزه
و تالش شان در برابر متجاوزان -مسلمان یا
نامسلمان -دولتها یا مزدوران آنها ،دست بر
نخواهند داشت تا از تمامیت ارضی و حاکمیت
ملی شان در مطابقت با منشور ملل متحد دفاع
کرده باشند .آنان پس از سالها تجربه ،با
سختترین روش ،آموختهاند که حتا زمانی که
آنان از آموزههای اسالمی که محدود به زمان
نمیشوند ،پیروی کردهاند ،دیگران بارها آن را
نقض کردهاند ،از آن آموزهها به نفع خود و علیه
افغانستان و خود اسالم استفاده کردهاند.
همزمان با اینکه مردم افغانستان از
دستآوردهای  14سال اخیر شان با تداوم
همکاری جامعهی بینالمللی دفاع میکنند،
آنان صادقانه دست دوستی و برادری را به سوی
همسایههای مسلمانشان نیز دراز خواهند کرد
و از آنان خواهند خواست که بگذارند صلح
و ثبات در افغانستان ریشه بگیرد و در سراسر
منطقه گسترش یابد ،چون ،تنها با صلح است
که منطقه به سعادت ،آرامش و همزیستی
مسالمتآمیز خواهد رسید .این چیزیست که
اسالم واقعی به ما میگوید؛ این چیزیست که
محمد پیامبر آن را تبلیغ و تمرین کرد؛ و این
چیزیست که مردم دلیر افغانستان برای آن
مبارزه خواهند کرد تا بر نیروهای شر و اسالم
تحریفشدهی آنان فایق آیند.

گاهی شده با یک آدم کندوکپر مواجه شوید؟ کندوکپر به کسی گفته
میشود که وقتی حالش را بپرسی ،در جواب میگوید از کجا بنامل؟ از
رسم؟ رسم سه هفته است که در حال کفیدن است .دندانهایم؟ دیروز
پیش داکرت رفتم ،داکرت گفت که این دندانها دیگر بدرد خرس هم
منیخورد .از معده ام؟ یک قورت آب که مینوشم ،هفده رقم شعار رس
میدهد .از گرده ام؟ پارسال قرار بود مامایم یک گرده برایم بخرد ،اما
مرصوف دعوای زمین شد و متام پولش را آنجا مرصف کرد ،کاشکی
زمینش را گرفته میتوانست ،برد بندههای خدا که همرای چندین رنجر
آمده رسش خانه ساختند .پیرار سال پانقراسم عملیات شد ،تاخوب
شدم ،آپندکس شدم .یک دفعه آپندکسم را کشیدم اما بازهم این روزها
درد میکند .از پاهایم؟ شل است ،بخدا شل است .از اطاقم تا تشناب
کونکی کونکی میروم ،خوب است که اطاقم در منزل اول است ،ورنه
خودت میفهمی دیگه .چشامنم؟ از برکت کل مردم ،خاک و مکروب
به حدیست که همیشه چشامنم رسخ است .هر وقت خانه میروم یکی
از من سوال میکند که چشامیت مثل چشامی چرسیا شده!
حاال وقتی به خربها گوش میسپاریم یا خربها را میخوانیم ،حیران
میمانیم که اول از کجای این مملکت بنالیم .مملکت کندوکپر است.
بهطور مثال ،به مثالهای زیر توجه کنید:
مثال اول :از داستان دخرتبازی آمران حوزه سوم و سیزدهم امنیتی که
باخرب شدید ،حتام خرب شدهاید .وظایف آنها در حالی به حالت تعلیق
درآورده میشود که وزیر عدلیه اعالم کرده که باالی  50درصد کارمندان
وزارتش تا صنف دوازدهم درس خوانده .یعنی یک کلمه هم تخصصی
نخوانده اند .خُب این یعنی چه؟ یعنی که وزیران قبلی این وزارت،
یا مثل خرس بیخیال بوده یا رشیک خاله و عمهبازیها بوده .یعنی
چه؟ یعنی اینکه چه کسی این همه کارمند بیسواد را استخدام کرده؟
مگر فارغان دانشگاههای کشور همه کار دارند؟ حتامً اول رشوع کرده
از ریاستها ،ریاستها که از سوی افراد زورمند پر شده ،بستهای
پایین و پایینتر را داده اند به عمهزادهگان بیکارش ،به خالهزادهگان
بیفکرش و همینطور اال آخر!
مثال دوم :قربان یک جو معرفت! وزارت صحت به مناسبت روز جهانی
مبارزه با تنباکو اعالم داشته که بیایید سگرت نکشیم .این وزارت تحقیق
کرده که چند فیصد مردم سگرت میکشند .به اساس تحقیقات آنها ،از
هر پنج نفر در کابل 156 ،نفر شان به صورت مستقیم سگرت میکشند
و مابقی دود سگرت را تنفس میکنند .آنها گفته که ممکن است ده
سال بعد در کتابهای تاریخ ،عکسهای مارا چاپ کنند و کنار شان
بنویسند که نسل اینها دهسال پیش منقرض شدند .از میان این همه
وزیر ،همین وزیر کاکه برآمد و یک حرف درست حسابی گفت! اما قسم
میخورم که هیچکسی به حرفش گوش نکند.
مثال سوم :ما یک اداره داریم به نام ادارهی حامیت از رسمایهگذاریهای
خصوصی! حاال تصور کنید که داخل این اداره میدان بزکشی باشد،
وضع رسمایهگذاریهای خصوصی چهگونه خواهند بود؟ یعنی این
اداره رسمایهگذاریهای خصوصی را چهگونه حامیت میکند؟ بابا
جان! تو خودت به حامیت هامن آدمهای که روی قانون و مفاد
رسمایهگذاریهای خصوصی گُه میکنند ،نیاز داری .این مسئله را
خودشان هم میفهمند اما چه کار کنیم ،آدرسی است که ساخته شده،
نه آدرسی که باید باشد.
مثال چهارم :دوست دارم هرجا که مثال زدم و تعداد مثال زیاد بود،
چهارمش را به پارملان اختصاص بدهم .به تازهگی یکی از وکالی
نابغه که همیشه دور رسش پارچهی سفید میپیچاند گفته که هندوها
و سیکهای افغانستان همسایه اند و همسایه حق ندارد در پارملان
کرسی داشته باشد .یعنی تن آدمی رشیف نیست ،به جان آدمیت /و
همین لباس زیباست ،نشان آدمیت؟ شوخی کردم ،جدی نگیرید .کسی
که مخالف هندوها و سیکهای کشور است ،چنان از غرور آمیخته با
حامقت مملو شده که هرجا گذر کند ،بعید میدانم که باد حامقتش چند
شاخه از شاخههای نورس امید آنجا نشکند.
مثال پنجم :به مثال چهارم بیشرت توجه کنید .رشط میزنم که هامن
وکیل در دور بعدی هم وکیل شود .حاال تصور کنید که وضع هندوها
و سیکهای کشور چهقدر خراب است .میتوانید تصور کنید؟ آنها به
تنهایی از دست آدمهای شبیه هامن وکیل پارملان کندوکپر اند .ها خدا
و راستی!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی

فرمانده پولیس افغان

و هدف دیرینهی مبارزه با طالبان با هیجانتازهایترس
منبع :نیویارک تایمز

نویسنده :مجیب مشعل با همکاری عظام احمد و تیمورشاه

برگردان :حمید مهدوی

بخش بیستوششم

مدافعان حق رای زنان 2 -
رِید عالوه بر تاکید بر اهمیت حق رای زنان،
بحث حضور و نقش زنان در پارلمان را نیز مطرح
کرد .او باور داشت حضور زنان میان اعضای
رسمی پارلمان ممکن است بتواند پارلمان را قانع
کند تا توجه بیشتری به منافع و عالیق زنان نشان
بدهند .در  ،1847آن نایت ،یکی از اعضای
قدیمی فرقهی کویکر ،رسالهای را در مورد
حق زنان برای داشتن نمایندهای در پارلمان،
منتشر کرد .هریت تیلور که با جان استوارت
میل ازدواج کرده بود نیز در  ،1851در «نشریهی
وست مینستر» ،بحث «حقوق شهروندی زنان»
را مطرح کرد .خود استوارت میل ،در ،1869
این مساله را دقیقتر و کاملتر در کتاب «انقیاد
زنان» به بررسی گرفت .او تصدیق کرد که زنان
و مردان یک طبقهی اجتماعی ،تفاوت زیادی با
هم ندارند .اما «اگر موضوع مورد بحث ،مسایلی
باشد که منافع زنان را به طور عام در بر میگیرد»،
باید برای تضمین رعایت برابری و عدالت ،به
آنها حق رای داده شود.
البته در آن دوران ،نمیتوان برای زنان ،از حق
رای کاملی مانند مردان سخن گفت .در دههی
 ،1870تنها حدود یک سوم مردان بالغ حق رای
داشتند و گرچه قانون اصالحات سال  ،1884این
تعداد را افزایش داد ،با این حال هنوز تنها حدود
 63تا  68درصد مردان از حقوق شهروندی کامل
برخوردار بودند .اما نکتهی قابل توجه این است
که جایگاه قانونی زنان با قانون  ،1832به مراتب
بدتر شده بود .این قانون با جایگزین کردن «مرد،
 »male personبه جای واژهی عام «انسان،
 »maleدر قانون ،که میتوان از آن «نوع بشر» را
برداشت کرد ،به طور مشخص زنان را از تعریف
حقوقی بیرون نگهداشت .در همان سال ،از
یکی از نمایندگان رادیکال به نام اوراتور هانت
خواسته شد تا دادخواستی که توسط زن مجرد
و ثروتمندی به نام ماری اسمیت ،در یورکشایر
تنظیم شده بود را به پارلمان ارائه کند .در این
دادخواست این مساله به بحث گرفته شد که «هر
زن مجردی که شرایط مالی مورد نیاز را دارد»
باید حق رای داشته باشد .هانت تاکید میکند که
دادخواستکننده ،مانند مردان مالیات پرداخت
میکند .عالوه بر آن ،بحث دیگری که مطرح
شد آن بود که ،اگر زنان بر اساس قانون «مجازات
میشوند» ،آنها باید قدرتی برای «ایجاد قانون»
و همچنین حق شرکت در هیئت منصفهی
دادگاهها را داشته باشند.
اما نزاع بر سر حق رای تازه آغاز شده بود و هرگز
مسیر هموار و آسانی نبود .میان دو گروه که یکی
از آنها برای حق رای بزرگساالن مبارزه میکرد
و دیگری تنها برای حق رای زنان ،اختالفاتی
وجود داشت .همچنین ،گروه دوم در مورد این
مساله که به چه زنانی باید حق شهروندی داده
شود ،توافق نداشتند .اکثر خواستههای اولیه برای
حق رای زنان ،بر زنان مجرد متمرکز بودند .برای
مثال ،فرانسیس پاور کوب ،این بحث را از طرف

زنان مجردی که جزو مالکان بودند و مالیات
میپرداختند پیش میبرد .این دادخواستهای
محدود ،تا حدی بخشی از یک تاکتیک بودند
(برخورداری بخشی از زنان از حق رای ،حداقل
یک پیش شرط اساسی بود که باعث میشد
گسترش این حق به زنان دیگر در آینده ،آسانتر
باشد) ،اما اغلب با بیاعتنایی فرض میشد که
منافع زنان متاهل با همسرانشان یکسان است
و دادن حق رای به آنها به معنای دادن حق
رای دومی به مردی است که رییس خانواده به
حساب میآید .گروهی دیگر از زنان نیز باور
داشتند که تصویب قانون دارایی زنان متاهل
ضرورت فوریتری نسبت به حق رای برای
زنان دارد .از طرف دیگر ،خانم هامفری وارد،
دیدگاهش را اینگونه ابراز میکند که اگر به
زنان مجرد حق رای داده شود ،به این معناست
که «تعداد زیادی از زنانی که زندگیهای غیر
اخالقی دارند ،از حقوق شهروندی برخوردار
هستند .در حالیکه این قانون ،زنان متاهلی که
نسبت به مجردها تجربهی بیشتری در زندگی
دارند را شامل نمیشود» .یکی از اعضای
پارلمان با کنایه یادآوری کرد که برخورداری
زنان مجرد از حق رای ،لطفی است به «بخشی از
جنس دیگر که به دالیلی در زنانه بودن شکست
خورده اند» .گروه دیگری از مخالفان حق رای
زنان بحث میکردند که تنها مردان برای شرکت
در جنگ برای این کشور خواسته میشوند و این
مساله «به نوعی امتیاز و حقی به مردان برای تعیین
مسایل مربوط به خودش را میدهد».
مذاکرات پارلمانی ،نگاههای اجمالی و
نگرشهای نابرابر و ناخوشایند نسبت به زنان
را آشکار میکرد .در  ،1871فیلسوف سیاسی،
توماس کارالیل بیان کرد که« :سرنوشت حقیقی
یک زن این است که با مردی ازدواج کند که
عاشقانه او را دوست داشته باشد .برایش عزت و
اعتبار قایل شود و زن زندگی اش را در آرامش
پیش ببرد .زن با تمام زیبایی ،خرد و شجاعتش
باید تحت حمایت آن مرد باشد .این حقیقت
زندگی است».
همچنین تعداد بسیار زیادی از زنان این دیدگاه
را پذیرفته بودند که بر اساس طبیعت و فرمان
خداوند ،زنان از مردان متفاوت هستند .این
خواست خدا بوده است که آنها همسران و
مادران باشند .اگر زنان پایشان را از حدی که
برایشان مناسب دانسته میشود فراتر بگذارند،
این مساله در آینده به داشتن «نسلی ضعیف،
رنجور و ناتوان» منجر میشود.
پیشرفت برای تثبیت حق رای زنان ،کند بود و
این کندی اجتناب ناپذیر و قابل پیشبینی بود.
در واقع ،حتی بسیاری از زنان برجسته در آن
دوران ،حق رای را رد کردند چرا که از نظر آنها
در مقایسه با مسایل دیگر ،بی اهمیت بود .گاهی
نیز با اندکی خشونت اصرار داشتند که نداشتن
حق رای هرگز برای آنها به معنای محرومیت و
ناتوانی نبوده است.

قندهار ،افغانستان
میگوید حساب تعداد دفعاتی که طالبان تالش کردند
او را بکشند ،از دستش رفته است .جنرال عبدالرازق
 37ساله ،فرمانده پولیس والیت قندهار ،از زمانیکه
به دنبال سقوط رژیم طالبان در سال  2001به جمع
آوری قدرت و دشمن آغاز کرد ،لقبهای زیادی
دریافت کرده است :پولیس مرزی جوان و در حال
پیشرفت ،دست پرورده دوست داشتنی و کامل افسران
آمریکایی ،جنگجوی نابودکنندهی شورشیان ،بریدمن
مورد اعتماد رییس جمهور پیشین افغانستان ،قدرتمند
ثروتمندی که ترس را در شورشیان و غیر نظامیان به
صورت یکسان تداعی میکند.
اکنون ،پس از آن همه ،قدرتمندترین مرد در جنوب
افغانستان بیمناک و نگران است؛ چیزی که وی با آن
ناآشناست .در دورنمای در حال تغییر سیاست در
افغانستان ،جنرال عبدالرازق باور دارد که دستاور اصلی
او – تبدیل کردن قندهار به جزیرهی نسبتا آرام در قلب
قلمرو طالبان – دیگر برای محافظت از او کافی نیست.
گزارشهایی نشر شده اند که رییس جمهور اشرف
غنی؛ که تعهد کرده است ملوک الطوایفی های
منطقهای را از بین میبرد ،فرد دیگری را به عنوان
جانشین او به صفت فرمانده پولیس تعیین خواهد
کرد .برخی از مقامهای غربی و افغان باور دارند که
جنرال رازق ،که پیوسته به نقض حقوق بشر و قاچاق
مواد مخدر متهم شده است ،مزیت را از آقای غنی
میگیرد چون رییس جمهور تالش دارد تصویر
کشور را بهبود ببخشد .دستیاران نزدیک به آقای غنی
گفتند که تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و آنها نمی
خواهند مستقیما در مورد موقف جنرال رازق صحبت
کنند .حمدالله محب ،رییس برنامههای آقای غنی
گفت« :رییس جمهور به سیستمهای میاندیشد ،نه
به افراد»« .آوردن اصالحات در پولیس جریان دارد.
تجارب قیاسی ،به شمول تجارب ایاالت متحده ،نشان
میدهد که این امر به تالشهای دوامدار و مشارکت
شهروندان نیاز دارد» .جنرال رازق در مصاحبهای در
قلعه مستحکمش در شهر قندهار در ماه جاری ،آگاه
بود که گفتگوها در مورد آینده او در کابل جریان دارد،
هرچند او گفت آقای غنی با او در مورد تعیین جانشین
برایش صحبت نکرده است .او اظهار کرد که این روند
برای رییس جمهور ساده نخواهد بود.
جنرال رازق گفت« :این میهن من است-خیرات نبوده
است؛ هدیه نیز نبوده است»« .هر تصمیمی که در مورد
این سرزمین گرفته می شود ،ما حرفی خواهیم داشت و
باید با مردم ما مشوره شود».
اما نگرانیهای او در مورد آیندهاش از سیاست فراتر
میرود .او هدف مطلوب و دیرینهی حمله کنندگان
طالبان بوده است ،در جریان سالها از حمالت زیادی
جان سالم به در برده است؛ اما اکنون ادعا میکند که

شورشیان در مبارزات شان برای کشتن او یک متحد
دارد :شورای عالی صلح حکومت افغانستان .جنرال
رازق در مصاحبهای تاکید کرد که برخی از جناحها در
داخل شورا ،به عنوان نهادی که وظیفهی آن نزدیکی
با طالبان برای گفتگوها است ،او و دیگر فرماندهان
برجسته را برای شورشیان به عنوان یک مشوق برای
کشاندن آنها به میز گفتگوها پیشنهاد کرده اند .وی
گفت« :آنها میگویند« ،ما سر رازق را به شما خواهیم
داد»»« .من ضبط صداها را دارم».
در کشوری که غرق تیوریهای توطئه است ،ثابت
کردن ادعاهای او دشوار است .او هیچ مدرکی را ارائه
نکرد و از آن هایی را که به گفتهی خودش علیه او
توطئه میکردند ،نام نبرد .مقامهای افغان ،در حالیکه
تصدیق میکنند جنرال رازق از دیروقت بدینسو در
فهرست اهداف طالبان شامل بوده است ،اتهام اورا
به صراحت رد کردند .یک مقام ارشد افغان که در
روند صلح دخیل است و نخواست نامش برده شود
گفت« :وظیفهی شورای عالی صلح متوقف ساختن
خونریزی است ،نه این که خونریزی را تشدید کند».
«این یک مبارزه است :آنهایی که در میدان نبرد موثر
هستند یا تالش میکنند صلح بیاورند ،هدف قرار داده
میشوند».
ظاهرا آنچه که بر ترس جنرال رازق در مورد حیاتش
افزوده است ،قتل مرموز جنرال متیع الله خان ،فرمانده
پولیس والیت همجوار ارزگان است .شهرت و
پیشرفت دراماتیک جنرال خان ،آیینه ی شهرت و
پیشرفت جنرال رازق شد ،هردو ثروت هنگفت به
دست آوردند و همزمان با آن به دشمنان سرسخت
طالبان تبدیل شدند .حکومت گفت که جنرال خان در
اواخر ماه مارچ در یک محله قدیمی شهر کابل قدم
می زد که یک بمب گذار انتحاری برقع پوش بر او
حمله کرد .اما اعضای خانواده جنرال خان می گویند
که یک تماس تیلفونی او را از هوتلش در مرکز شهر
اغوا کرده بود و سوار موتری شده بود .نظر به گفته ی
منابع مختلف ،بدن او که بامداد روز آینده شناسایی
شد ،دست نخورده بود و صرف یک یا دو زخم در
شانه هایش و اندکی خراش در پاهایش دیده می شد.
عبدالرحیم ایوبی ،عضو پارلمان از والیت قندهار که به
گفته ی خودش از اولین بازدیدکنندگان جسد جنرال
خان بود و در شستن جسدش قبل از دفن کمک کرد،
گفت« :آنچه که پولیس در مورد این بمب گذاری
انتحاری می گوید صد در صد نادرست است»« .یک
سوراخ کوچک گلوله در طرف چب گردنش به طرف
عقب و یک سوراخ گلوله در بازوی راستش از عقب،
وجود داشت» .جنرال رازق گفت که در میان دیگران،
جنرال خان به شمول عبدالرب رسول سیاف ،یکی
از فرماندهان پیشین ،عطا محمد نور ،والی قدرتمند
والیت بلخ در شمال افغانستان و اسدالله خالد ،رییس

پیشین امنیت ملی که به سختی از یک حمله انتحاری
جان سالم به در برد ،در فهرست طوالنی شامل بودند
که به طالبان ارائه شده است .وی افزود که مقام های
حکومت اگر فکر می کنند که معامله با طالبان صلح
را به دنبال خواهد داشت ،خودشان را فریب می دهند.
جنرال رازق گفت« :اگر مرگ من صلح می آورد ،من
با آن مشکلی ندارم« ».چیزی که من از آن هراس دارم
این است که مرگ من به صلح نمی انجامد .این برای
طالبان یک توهم است که در گفتگوها بنشینند .آن ها
هیچ کنترولی روی آن ندارند».
او با اشاره به عناصری در ارتش پاکستان که از دیروقت
بدینسو به حمایت از طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی
متهم است ،گفت« :ریموت کنترول آن ها در دست
دیگران است».
سه سال است که جنرال رازق ،فرمانده پولیس قندهار
توانسته است به طور چشمگیری تعداد حمالت طالبان
در این والیت را کاهش بدهد ،به این منطقه ی بسیار
مهم آرامش نسبی بیاورد؛ منطقه ای که برای یک مدت
طوالنی حمالت پیهم را تجربه کرده بود .در طول این
دوران ،او قدرت خود را تثبیت کرد و پس از آن که
موجی از ترورها این منطقه را از چهره های سیاسی و
نظامی تخلیه کرد ،به برجسته ترین چهره در جنوب
تبدیل شد .اما شهرت و پیشرفت او با اتهامات جدی
نقض حقوق بشر همراه بوده است .او به کشتن دشمنان
شخصی اش به بهانه ی جنگ با تروریزم متهم شده
است .گروه های نظارتی نیز بارها ازنیروهای تحت
رهبری او برای ادعاهای شکنجه و ناپدیدشدن ها نام
برده اند.
جنرال رازق از الف زدن هایش در مورد تعداد
جسدهای طالبان که او انباشته است ،خجالت نمی
کشد .دو سال قبل ،در جریان مصاحبه ای در دفترش،
از میزش ورقی برداشت و تلفات طالبان در جنگ با
سربازانش در آن هفته را  26تن شمرد .جنرال رازق
گفت« :آن ها به دستور من کشته شدند»« .سربازان من
اجازه دارند که روزانه  26تن و اگر می توانند حتا 2026
تن را بکشند».
با این حال ،این روزها این جنگجوی مصمم
پر از خالف گویی ها است .حتا وقتی در مورد
دستاوردهایش فخر فروشی کرد؛ هم چنین پذیرفت که
مضطرب و خسته است .جنرال رازق از سال  1995تا
کنون درگیر جنگ بوده است و می گوید که از جنگ
خسته است .وی ادعا کرد که گزارش های تلفات شبح
زده اش کرده است .جنرال رازق ،در حالی که یک
محافظ اسلحه ای را محکم بدست گرفته و پست سر
او ایستاده است ،گفت« :جوان بودم و در آن زمان فکر
می کردم که این چیزی خوبی است« ».اما آمده ام که
خوارش بشمارم .آمده ام که پی ببرم این امر از طریق
مرگ و خون انجام نمی شود».
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مبارزه با طالبان نیازمند رویکرد جدید
فرهاد خراسانی

یادداشتهایسخیدادهاتف
دردم از یار است
و درمان نیز هم

رییس جمهور با فرستادن نامهای به حکومت
پاکستان خواستار پیگرد قانونی رهبران طالبان افغانی
در این کشور شده و از دولت پاکستان خواسته است
که باید این کشور پناهگاههای طالبان را در خاک
این کشور نابود کند و امکانات و وسایلی که طالبان
از آن برای ساختن بمب و عملیات انتحاری استفاده
میکنند ،در اختیار این گروه قرار نگیرد .همچنین
رییس جمهور از دولت پاکستان خواسته که باید
تمامی زخمیهای طالبان در این کشور مورد تداوی
قرار نگیرد.
این خواستها در حالی از سوی رییس جمهور
از پاکستان علیه طالبان پیشنهاد شده است که گفته
میشود پیمان همکاریهای امنیتی میان امنیت ملی
کشور و سازمان استخباراتی پاکستان به امضا شده
است .اما ،رهبری دولت میگوید که این پیمان هنوز
نهایی نیست .امضای تفاهمنامه امنیتی با سازمان
استخباراتی پاکستان واکنش شدید و منفی را به
دنبال داشت.
مهمترین نکته ،در پیوند به این خواستهای رییس
جمهور از پاکستان این است که این خواهش
میتواند آزمونی باشد برای ادعای همکاری دولت
پاکستان .حال دیده شود که پاکستان در برابر این
خواست چه پاسخ میدهد ،این خواستها را عملی
میسازد و یا خیر؟ به راستی اگر پاکستان میخواهد
با افغانستان همکاری کند تطبیق این خواست ها
اولین گامهای میباشد که باید پاکستان در راستای
همکاری با افغانستان آنر ا بردارد .اگر دولت پاکستان
به این خواستها پاسخ مثبت ندهد تمامی ادعاهای
این دولت را در همکاری با افغانستان باطل به اثبات
میرساند و نیز میتواند خوش بینی بهبود روابط با
پاکستان را خدشه دار ساخته از ریشه باطل سازد.
نکته مهم دیگر این است؛ خواست رییس جمهور
از پاکستان در مورد پیگرد قانونی رهبران طالبان
و از بین بردن پناهگاههای آنها یک اقدام نیکو

و پسند است .باید در داخل کشور نیز با طالبان با و این کشور پناهگاههای طالبان را در خاک خویش
مسامحه برخورد نشود و در برابر این گروه با قاطعیت ببندد ،توجیه و الزام عملی را برای دولت پاکستان
بیشتر مبارزه شود .این واقعیت دارد که طالبان در ایجاب نمیکند.
پاکستان آموزش میبینند و رهبران این گروه در آن
کشور پناهگاه دارند و مدارس افراطگرایی در خاک
رویکرد برخورد در برابر
پاکستان باز میباشند .اما ،این امر نیز نباید از نظر
طالبان در چهارده سال گذشته
رییس جمهور و رهبری دولت افغانستان نادیده
واقع بینانه نبوده است ،با
گرفته نشود که باید با طالبان در داخل کشور نیز
«برادر ناراضی» خواندن
مبارزه همه جانبه و صادقانه صورت بگیرد.
طالبان ،ماهیت مدنیت ستیزی
رویکرد برخورد در برابر طالبان در چهارده سال
این گروه کتمان شده است
گذشته واقع بینانه نبوده است ،با «برادر ناراضی»
و تالش شده با تلقی اینکه
خواندن طالبان ،ماهیت مدنیت ستیزی این گروه
پاکستان از طالبان حمایت
کتمان شده است و تالش شده با تلقی اینکه
میکند ،زمینهها و بسترهای
پاکستان از طالبان حمایت میکند ،زمینهها و
پرورش این گروه در داخل
بسترهای پرورش این گروه در داخل کشور نادیده
کشور نادیده گرفته شود.
گرفته شود .بارها شنیده ایم که افراد خطر ناک
بارها شنیده ایم که افراد خطر
طالبان و انتحاریهای این گروه که توسط نیروهای
ناک طالبان و انتحاریهای
این گروه که توسط نیروهای
امنیتی دستگیر شده اند دوباره رها گردیده اند و
امنیتی دستگیر شده اند
دستور رهایی آنها از سوی عالیترین مقام دولتی
دوباره رها گردیده اند و
داده شده است.
دستور رهایی آنها از سوی
واقعیت دیگر این است؛ ما نباید پاکستان را که خود
عالیترین مقام دولتی داده
در ایجاد گروه طالبان نقش داشته و از این گروه به
شده است.
عنوان وسیله برای اهداف سیاسی و نظامی خویش
واقعیت دیگر این است؛ ما
کار میگیرد ،مکلف بدانیم که برعلیه طالبان مبارزه
نباید پاکستان را که خود
صادقانه کند ،اما خود با رویکرد محافظ کارانه،
در ایجاد گروه طالبان نقش
جنایتهای این گروه را در تحت عنوان «مخالفان
داشته و از این گروه به عنوان
سیاسی» کتمان نماییم.
وسیله برای اهداف سیاسی
این نوع برخورد دوگانه نشان میدهد که هنوز هم
و نظامی خویش کار میگیرد،
رویکرد مقابله با طالبان تغییر نکرده است .رییس
مکلف بدانیم که برعلیه
طالبان مبارزه صادقانه کند،
جمهور پیش از این که به دنبال مبارزه با طالبان در
اما خود با رویکرد محافظ
خاک پاکستان باشد باید زمینههای قدرتگیری و
کارانه ،جنایتهای این گروه
نفوذ گروه طالبان را در داخل کشور محدود کند.
را در تحت عنوان «مخالفان
اگر نه خواهش رییس جمهور از دولت پاکستان که
سیاسی» کتمان نماییم.
باید رهبران طالبان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند
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خوب شد پاکستان به طالبان هشدار داد که حمالت
بهاری خود را متوقف کنند .وگرنه امسال چه کار
میکردیم .البته از حق نگذریم ،دستور رئیس جمهور
ما به پاکستان برای دستگیری رهبران طالبان هم
کار خود را کرد .به همین خاطر ،مدتی است که
از حمالت طالبان خبری نیست .البته طالبان گاه
گاه فراموش میکنند که نباید حمله کنند و حمله
میکنند .اما از آنجا که االعمال بالنیات ،مهم این
است که نیت شریرانهی پشت این حمالت نباشد.
شاید بگویید حمله حمله است و فرقی نمیکند که
قتل و ویرانی با نیت خوب انجام شود یا با نیت بد.
نه ،اینطور نیست .فرض کنید شما به یک نمایشگاه
نقاشی رفته اید و تابلوهای هنرمند به شدت از شما
دل ربوده اند .با خود زمزمه میکنید:
«اه اه ،بر پدرت لعنت ،اوه اوه بیناموس .وای اوالد
خر».
در اینجا روشن است که شما در حال بیان حیرت
اید و زبان به تحسین از کار هنرمند گشوده اید .یعنی
نیت تان تحسین است ،اما چون به حول پروردگار
افغان اید و نمیخواهید ظرافتهای زبان دری با
خاک یکسان شود یا دود شده و در تاریخ محو
گردد ،از کلماتی چون مردهگاو و بیناموس در
وصف افراد کار میگیرید .توجه کرده اید که بعضی
آدمها وقتی که زیاد محبتی میشوند ،فرزند خود را
اوالد خر خطاب میکنند .دور نرویم .همین عاشقان
ما نیستند که وقتی میخواهند ابراز عشق کنند به
طرف میگویند « جگرت را بخورم»؟
طالبان هم ،مخصوصا پس از تهدیدهای بزرگان،
گاه میخواهند عالقهای نشان بدهند ،اما چون
تمرین ندارند محبت شان به شکل بوسهی خرس
ظهور مینماید .یعنی عشق را چنان به فریاد میآیند
که ،به قول مال احمد شاملو آخوند ،وجود شان
همه «بانگی» میشود .طبیعی است که با این بانگ
شدن وجود شیشههای ساختمانها فرو میریزند و
رودههای عاشق شخص بانگ شده به هوا میروند
و ده ها نفر کشته میشوند .اما همهی بحث این
است که نیت عاشق چه بوده .اگر ابراز عشق ،
بیان مخالفت سیاسی یا اظهار برادری بوده باشد،
نمیتوان مالمت اش کرد.
به هر حال ،ما که نمیتوانیم به درون نیات مردم راه
ببریم ،به فال نیک میگیریم .نگویید چه را به فال
نیک میگیرید .کال به فال نیک میگیریم ،هر چه
باشد .به قول کارل مارکس:
فالسفه جهان را تفسیر کرده اند ،اما سخن بر سر به
فال نیک گرفتن آن است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Waheed Omer

هوش اجتماعی به چه دردی میخورد؟

از اینکه قاضی حنفی رییس تقنین پارملان هندو
ها و سیک های افغانستان را به عنوان شهروند
افغانستان منی پذیرد در عجب نباشید.
مثال اگر من گفتم هندو ها و سیک های
افغانستان نه تنها هموطن بلکه برادر و خواهر
من هستند هم در عجب نباشید.
حتی اگر گفتم وقتی قاضی حنفی را به عنوان مناینده هرات می بینم ٬بر
بصیرت و دانش مردم هامن قسمت هرات شک میکنم که به وی رای داده
اند ٬باز هم در عجب نباشید!


Homeira Qaderi
جامعه هرگز با کد گذاری های جنسیتی موفق
نخواهد شد ،کدگذاری جنسیتی در عرصه آموزش و
پرورش ان هم در مقاطع باالی تحصیلی جامعه را
از کامل گرای محروم می کند .محرومیت از کامل
گرای یعنی باال گرفنت ندای گفتامن های در
جامعه که به تفاهم منی رسند و حتی تبدیل به چالش های اجتامعی و جنسیتی
می گردند .باید برای رسیدن به بحث های فراجنسیتی به تعامل سامل جنس ها
در داد و گرفت اجتامعی باور داشت و عمل کرد .تفکیک جنسیتی نگاه طالبانی
به اجتامع است .صعب العبور ساخنت مسیر رسیدن به کامل برای اعضای جامعه
خیانت به انسانیت و معراج انسان هاست .هر جمعی  -که اعضای آن در هر مقام
و منصبی که هستند -که این روزها به دانشگاه ها وجه زنانه و یا مردانه می دهد
در پیشگاه تاریخ مبارزه برای ترقی و پیرشفت این کشور جزو خاینین به شامر می
روند  .نابودی دید طالبانی وظیفه هر تحصیل کرده معتقد به ترقی است.


بسم اهلل تابان
داعشی خواندن یک دزد رس گردنه در بامیان بزرگ
منایی و مضحک است.
دو روز قبل چند فرد مسلح در یکی از قریه های دور
دست ولسوالی ورس والیت بامیان با سالح دست
داشته خویش امن و نظم عامه را مختل ساخته و
بالخره بازداشت گردیده است .اما امروز به نقل از فرمانده پولیس بامیان با بی بی
سی فارسی فرد بازداشت شده که فکوری نام داشته و مشهور به شوخک میباشد
را از اعضاء گروه تروریستی داعش معرفی شده و هدف آنرا مختل ساخنت برنامه
نامگذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای جنوب آسیا یا سارک
عنوان داشته است.
این فرد مخل امن ونظم عامه بود و باید به اشد مجازات محکوم شود ،اما بدون
شک میتوان گفت که وی و چهار دزد همراه اش هیچ ارتباطی منیتواند با داعش
برقرار کند.
اما باید یادآور شد که ولسوالی ورس از جمله دور ترین و سیاست زده ترین
ولسوالی بامیان بوده که همواره در کوچکرتین مورد محلی چند بزرگ قومی حتی
اعضای مجلس با هم روبرو می شوند.


Jafar Rasouli
نقد و نظر
این تعبیر را از آقای محمد ناطقی الگو برداری
کردم با این تفاوت که ایشان در آخر نوشته ی
خود"نقد و نظر" را می آورد و من در اول.
برای دوستان هزاره ی خود سه الگو پیشنهاد می
کنم .بدون تردید مردم هزاره در دوره ی "رنسانس" خاص خود قرار دارند و
تغییرات عظیم نیاز است .وجود الگو ،باعث آسانی کار می شود و از هدر رفنت
رسمایه های مادی و معنوی این مردم جلوگیری می کند.
 .1سنت انتخاب زعیم سیاسی در هموطنان پشتون ما خیلی عملگرایانه است.
آنها در پی یافنت "انسان کامل" وقت خود را تلف منی کنند .افراد خیلی عادی
را به جایگاه رهربی می رسانند و به سادگی هم تبدیل می کنند .روش آنها
همیشه قابل تطبیق است .این شیوه از یک جهت به فرهنگ ماملک دموکرات
شبیه است .مردم به آسانی رهرب سیاسی خود را بر می گزینند .آنها می دانند که
امام و پیامرب انتخاب منی کنند بلکه یک مدیریت سیاسی ایجاد می کنند که
وظیفه او تنها حفاظت از منافع همین مردم است .هزاره ها با طرز تفکر فعلی
هرگز دارای رهربی سیاسی موثر نخواهد شد .چند صد سال ،در پی رهربی
بودیم که خصوصیت امام علی (ع) را داشته باشد .کسی از خود نپرسید که او
سالهای پیش از دنیا رفته است و دیگر باز منی گردد.
 .2فرهنگ کار اداری ملت تاجیک خیلی موثر اند .ما می توانیم در این قسمت
از آنها بسیار الگو برداری کنیم .یک مامور تاجیک به ندرت به موفق خود "نه"
می گوید .اگر یک مامور تاجیک و هزاره همزمان مقرر گردد؛ شاید در برابر
دو ترفیع کارمند تاجیک ،هزاره یک بار ترفیع کند .گره ی کار تنها در نژاد و
مذهب هزاره نیست بلکه فرهنگ کار اداری مردم هزاره نیز موثر اند.
 .3نظم و یار گیری درون قومی عزیران اسامعلیه ی ما بهرتین می باشند.
چرا در این عرصه به آنها اقتداء نکنیم؟ آنها موفق ترین مردم اند .با وجود
جمعیت اندک ،نقش مهم داشته اند .هیچ حکومتی آنها را نادیده منی گیرد.
بسیار اندک خود را گرفتار مجادالت غیر رضور می سازند .منونه ی یک اقلیت
موفق اند.

تا به حال آدمهایی را دیده اید که به دلیل سهل انگاری و
خطای خودشان ،دچار دردسر م یشوند اما بعد از خالصی از
دردسر دوباره همان رفتارها را تکرار م یکنند؟ به نظر شما
چرا این افراد از خطاهای گذشته شان عبرت نم یگی رند؟
قطعا تا امروز با یک آدم دیکتاتور در محیط اط رافتان روبرو
شده اید :فکر م یکنید منشا این خودکامگی کجاست؟ -به
نظرتان چرا بعض یها م یتوانند هسمرشان را همانطور که
هست ،دوست داشته باشند ،اما برخی دیگر مدام دنبال
تغییر دادن همسرشان هستند تا دوستش بدارند؟
یربط به نظر بیایند اما اگر
شاید در نگاه اول این سوالها ب 
بدانید که جواب همه آنها به یک موضوع مربوط م یشود،
قطعا کنجکاو م یشوید ،پاسخها را بدانید!
پاسخ همه سواالت باال به باالبودن یا پایین بودن «هوش
اجتماعی» مربوط م یشود؛ فراموش نکنید هوش اجتماعی
با آی کیو تفاوت دارد!
دست و پنجه نرم کردن با چالشها
فرض کنیم خانواده  5نفرهی شامل والدین و  3فرزند ،18
 22و  25ساله دچار تغییر یا بحران شوند ،مثال بخواهند
به شهر یا کشور دیگری مهاجرت کنند .در این راه این
خانواده با چالشهای زیادی روبرو خواهد بود که بخشی از
این چالشها نیاز به تطابق با چالشهای درون ساختاری
خانواده -بازتنظیمی روابط بین اعضای خانواده ،تعریف
مجدد ساختار عاطفی و -...در محیط جدید و بخشی دیگر
به تطابق با محیط بیرون ،از عادت کردن به آب و هوای
محیط جدید گرفته تا تشکیل شبکه حمایتی اجتماعی
جدید از دوستان و آشنایان ،تحمل دوری از وابستگان ،پیدا
کردن هویت شغلی جدید ،سازگاری با شرایط اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی محیط جدید نیاز دارد.
خانواده سیستمی است که عالوه بر ارتباطات درونی بین
اعضا ،با محیط بیرونش هم در تعامل است و اگر بخواهد
با تغیی رات بزرگی که گفته شد ،روبرو شود ،به هوش
اجتماعی نیازمند است .به این ترتیب م یتوان گفت هوش
اجتماعی یعنی اینکه فرد بتواند خود را با چالشهای
موجود در روابط بین فردی ،عشق ،قدرت ،تغییر محیط
و نیز در حیطههای شغلی ،اقتصادی ،تحصیلی و ...تطابق
دهد و مدیریت کند .طبیعت ًا کس یکه چنین توانمندیای
را بیشتر داشته باشد ،هوش اجتماعی بیشتری دارد و بین
جمع ،قدرت بیشتری خواهدداشت.
اگر هوش اجتماعی افراد را از ضعیف تا عالی دسته بندی
کنیم ،باید بگوییم هوش اجتماعی افرادی مثل رهب ران
کاریزماتیک سیاسی ،فراتر از درجه عالی است .آنها
م یتوانند احساس و اندیشههای جامعه را مدیریت و از
بحرانها عبور کنند .از طرفی افرادی هستند که هوش
اجتماعی شان پایی نتر از سطح ضعیف است .این افراد
بیمارانی با اختاللهای روانی هستند که در راس این
اختاللهای م یتوان به بیماریهای طیف اوتیسم (افراد
اوتیستیک) اشاره کرد .هوش اجتماعی این افراد به طرز
بیمارگونهی مخدوش است.
آنها توانایی برقراری ارتباط اجتماعی را به شکل کالمی
یا با استفاده از زبان بدن ندارند ،ح سهای دیگران را از
روی حرف و زبان بدن درک نم یکنند و خودشان هم قادر
به انتقال احساس خود نیستند .البته در مواردی ممکن
است هوش اجتماعی مبتالیان به افسردگ یهای شدید یا
قربانیان حوادثی مثل تجاوز ،جنگ و نیز بالیای طبیعی

مثل سیل و زلزله و طوفان ،به دلیل ابتال به افسردگی و
اضط راب ناشی از این حوادث ،به صورت دورهی تحت تاثیر
قرار گیرد و کاهش یابد اما این اتفاق دائمی نیست.
زورگوها ،هوش اجتماعی پایینی دارند!
فرد با هوش اجتماعی باال م یداند که ب رای رسیدن به
اهداف شخصی ،با قربانی کردن ،له کردن و نادیده گرفتن
حقوق دیگران ،شاید فقط ب رای مدت کوتاهی موفق شود
اما قطعا عمر این موفقیت طوالنی نخواهدبود .مثال پدری
که در خانواده دیکتاتور است و هیچ وقت به حقوق و
نیازهای سایر اعضای خانواده توجه ندارد ،قطعا هوش
اجتماعی پایینی دارد .در واقع چنین فردی روشهای
ارتباط با افراد خانواده را بلد نیست و تنها شیوهی که
به ذهنش م یرسد این است که با زور ،بقیه را مجبور به
اطاعت از تفکرهای خود یا مجبورشان کند مثل خودش
فکر کنند چون توانایی مدیریت افکار مغایر با اندیشههای
خود را ندارد.

یکی از بزرگترین آسی بهای خانوادهها ،مواجهه با
همسری خودرای و خودکامه است که حتی نم یتواند
تصور کند که ممکن است طرز تفکر و تصوراتش اشتباه
باشد! ب راساس ساختار تربیتی خانوادهها ،این فرد معموال
پدر خانواده است؛ چون از بچگی همیشه به پسرها
م یگویند« :تو پسری؛ جهان از وجود تو نشات م یگیرد،
تو قدرتمندی و »...طبیعی است که وقتی چنین پسری،
با همین طرز تفکرها بزرگ م یشود ،در نقش همسری و
پدری هم همین تفکرات با او خواهد ماند و حتی نم یتواند
فکر کند رفتارش باعث ضایع شدن حق دیگران شده ،افراد
خانواده از رفتارهایش ناراحت و ناراضی هستند یا حتی
ممکن است دیگران از او بهتر فکر کنند.
چنین فردی نم یتواند درک کند که ممکن است روزی
تحمل همسرش تمام شود و او را ترک کند؛ او تصور
م یکند ازدواج ماشین خودکاری است که تا سالهای
سال کار خواهدکرد ،به مراقبت و رسیدگی نیاز ندارد و
وظیفه همسرش هم ماندن در این زندگی ،عشق ورزیدن
و خدمات رسانی دائمی به اعضای خانواده است! این
فرد لزوم مراقبت روزانه از عشق را درک نم یکند و ب رای

سالها به خودکامگی ادامه م یدهد و ممکن است همسر
و فرزندانش او را حتی تا سالها با خشم بیار زیاد تحمل
کنند اما فردی که هوش اجتماعی پایینی دارد ،متوجه
خشم درونی اعضای خانواده اش نم یشود.
در صورت یکه همین خشم باعث از بین رفتن تدریجی
عشق همسرش نسبت به او م یشود و بعد از سالها با
همسری مواجه م یشود که هیچ عشقی نسبت به او ندارد
و احتماال قصد ترک کردنش را دارد .تازه در این زمان است
که به شکل عجیبی بهتزده م یشود اما نم یتواند علت
این اتفاقات را تحلیل کند .بناب راین باز مسیر اشتباهی را
م یرود و اعضای خانواده اش را به ناسپاسی ،خیانت و
قدرنشناسی متهم م یکند.
باهوشها خطر را شناسایی م یکنند
یکی از جنب ههای هوش اجتماعی این است که افراد
خطر از دست دادن یکدیگر را احساس کنند .فردی که
هوش اجتماعی باالیی دارد ،متوجه احساس طرف مقابل
از رفتار خود م یشود و یا موقعیت سنجی درست ،پیش
بینی م یکند که در صورت ادامه رفتارش ،ممکن است
او را از دست بدهد .در ساختار قدرت خانواده ،هرجا که
قدرت مطلق به دست یک نفر بیفتد -چه پدر ،چه مادر
و از همه سم یتر فرزند -خانواده در مسیر اشتباهی قرار
خواهدگرفت .فراموش نکنیم که خانواده ساختاری اداری و
بروکراتیک (نه دموکراتیک) است که به رئیس و معاون نیاز
دارد و اعضا باید ب راساس تصمیمهای رئیس و معاونش
حرکت کنند.
اما اگر قدرت مطلق به دست یک نفر باشد و دیگران
مجال حرف زدن نداشته باشند ،قطعا خوب نخواهد بود.
شاید این فرد بتواند از طریق تجمع قدرت در دستان
خودش خانواده را پیش ببرد اما همراهی قلبهای افراد
خانواده را از دست خواهندداد و خانواده را به سمت یک
قطبی شدن پیش م یبرد که شاید در کوتاه مدت موفق
باشد ،اما این شیوه در درازمدت جوابگو نیست.
برای خواستههایتان بجنگید!
نباید فراموش کنیم که هنر «مذاکره» هم یکی از
جنب ههای هوش اجتماعی است؛ مذاکره با اعضای
خانواده ب رای رسیدن به یک نفع خاص یا پی شگیری از
یک ضرر خاص که خانواده را تهدید م یکند .مثال وقتی
خانوادهی تصمیم م یگی رند خانه شان را بفروشند و خانه
تازهی بخرند ،فردی که هوش اجتماعی باالتری دارد و
رئیس خانواده است ،باید بتواند با همه اعضا مذاکره کند،
خواستههایشان را درنظر بگیرد و اگر کسی خواسته
اشتباهی دارد ،در یک بازی برد -برد اشتباه او را گوشزد کند
و در نهایت بهترین گزینه موجود را ب رای خانواده اش تهیه
کند .البته هنر «مجادله» و به زبان ساده ،هنر دعواکردن
(!) هم یکی دیگر از مصادیق هوش اجتماعی است؛ یعنی
مباحثه اعضا با یکدیگر ب رای رسیدن به منافع شخصی.
مسلما خانوادهی که در آن هیچ بحث و جدلی نباشد،
دچار مشکل است؛ یا اعضایش هیچ عشقی به هم ندارند
یا منفعل هستند و ...بناب راین اعضای خانواده باید بتوانند
ب رای رسیدن به خواستههای خودشان با سایر اعضای
خانواده مباحثه کنند؛ مثال بحث جوانی  20ساله با والدین
ب رای دستیابی به استقالل نسبی یا جدل یک نوجوان با
والدین ب رای رسیدن به حقوق اولیه انسانی مثل حق ادامه
تحصیل یا حق امنیت جسمی ،روانی و جنسی.
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انریکه:
من هم بودم با نیمار برخورد میکردم
بارسلونا شنبه شب این هفته با غلبه بر
اتلتیک بیلبائو قهرمان کوپا دل ری شد
اما دقایق انتهایی این بازی حرکت نیامر
باعث به جنجال کشیده شدن بازی شد.
دو گول مسی و یک گول از نیامر در
مقابل تک گول ویلیامز ،برتری  1-3را
به نام بارسلونا ثبت کرد .این سومین
بار متوالی است که بیلبائو در فینال
مغلوب بارسا م یشود .در اواخر بازی بود
که نیامر برای دریبل بازیکن مقابلش،
اقدام به یک حرکت منایشی کرد که با
واکنش بازیکنان اتلتیک مواجه شد.
آنها عقیده داشتند که نیامر قصد تحقیر
اتلتیک را داشته است.
لوئیس انریکه رسمربی بارسا در نشست
خربی پس از بازی در پاسخ به سوالی
در همین مورد گفت« :شاید من هم اگر
بازیکن اتلتیک بودم هامن واکنشی را

نشان م یدادم که بازیکنان اتلتیک به
نیامر نشان دادند و حتی بدتر .در اسپانیا
از ای نگونه حرکات منایشی بر خالف
برزیل استقبال من یشود و به نوعی جنبه
تحقیر کردن بازیکن مقابل را دارند.
نباید در رشایطی که اتلتیک جام را از
دست داده و بازیکنان این تیم عصبی
و ناراحت بودند ،نیامر چنان حرکتی را
انجام م یداد .باید با نیامر صحبت کنم و
سعی خواهم کرد روی این مسائل کنرتل
بیشرتی داشته باشم.
متاسفم برای اتلتیک که هر بار به فینال
م یرسد با بارسلونا روبرو م یشود .آن هم
بارسلونایی در این سطح باال .امیدوارم
روزی آنها این جام را کسب کنند؛ چرا که
شایسته اش هستند .هواداران اتلتیک
نیز حامیت بسیار خوبی از تی مشان به
عمل آوردند».



مورینیو:
امیدوارم فصل بعد در  clبهتر کار کنیم

ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی ،اظهار
امیدواری کرد که تیمش در رقاب تهای
فصل آینده چمپیونزلیگ منای شهای
بهرتی ارائه بدهد.
آب یها که در لیگ برتر و جام اتحادیه
انگلیس به قهرمانی رسیدند ،در
رقاب تهای چمپیونزلیگ ،با شکست
از پاری سن ژرمن در مرحله یک هشتم
نهایی ،از دور رقاب تها کنار رفتند.
مورینیو که همراه تیمش در تایلند به رس
م یبرد ،به خربنگاران گفت« :قهرمانی در
چمپیونزلیگ همیشه دشوار است و به
همین دلیل است که حتی مربیان بزرگ
هم من یتوانند در دوران حرف هی شان7-8 ،

بارقهرمان این رقاب تها شوند.
این فصل برای ما بهرت از فصل قبل
بود و امیدواریم که فصل آینده ،بهرت از
این فصل باشد .امیدوارم از شان سمان
استفاده کنیم .لذت بردن از فوتبال،
خود پیروزی است .این کاری است که
م یخواهم در باق یمانده دوران حرف هی ام
انجام بدهیم.
این فصل یک منونه فوقالعاده بود .این
سومین قهرمانی من در لیگ برتر بود
اما برای خیلی از بازیکنان جوان مان،
اولین قهرمانی بود .دیدن خوشحالی و
غرور آنها و هواداران ،دلیل ماندن من در
فوتبال است».



فالکائو:
فعال روی کوپا آمریکا تمرکز دارم

رادامل فالکائو مهاجم فصل گذشته
منچسرتیونایتد عنوان کرد که به انتقال به
دیگر تی مها فکر من یکند و تنها روی کوپا
آمریکا به همراه کلمبیا مترکز دارد.
فالکائو که به صورت قرضی از موناکو در
منچسرتیونایتد به رس م یبرد ،به احتامل
زیاد در این تیم نخواهد ماند و دوباره به
موناکو بازخواهد گشت .با این حال ،او
عنوان کرد که فعال به نقل و انتقاالت
باشگاهی فکر من یکند.
او گفت« :در حال حارض تنها به کوپا آمریکا
فکر م یکنم ،صحب تهای زیادی درباره نقل

و انتقاالت شده ولی من آرام هستم .مدیر
برنام ههایم کارها را در این رابطه انجام
م یدهد» .برزیل در جام جهانی موفق به
حذف کردن کلمبیا شد و فالکائو که در آن
رقاب تها مصدوم بود ،عنوان کرد که تیمش
به دنبال انتقام نیست .او گفت« :به دنبال
انتقام نیستیم .اگر آنها را شکست دهیم،
قرار نیست به نیمه نهایی جام جهانی صعود
کنیم .برای پیروزی به میدان خواهیم رفت
ولی به دنبال انتقام نیستیم .در فرم خوبی
قرار داریم و منتظریم تا هم هی بازیکنان به
اردوی تیم اضافه شوند».



ژاوی
پرافتخارترین بازیکن تاریخ اسپانیا شد
ژاوی هرناندس شنب هشبی که گذشت
به بارسلونا برای کسب بیس توهفتمین
قهرمان یاش در جام حذفی اسپانیا موسوم
به کوپ ادلری کمک کرد و در مجموع برای
توچهارمین بار به همراه کاتاالنها
بیس 
جام برد تا از این حیث از «خنتو» ،بازیکن
پیشین ریال مادرید که تا پیش از این در
کنار او به عنوان موف قترین بازیکن تاریخ
فوتبال باشگاه اسپانیا شناخته م یشد،
سبقت بگیرد.
ژاوی پیش از این با قهرمانی بارسلونا در
فصل  2014-15اللیگا شامر قهرمان یهایش
را به عدد  23رسانده بود تا با خنتو برابر شود
اما پیروزی بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو
در فینال جام حذفی اسپانیا در ورزشگاه
نوکمپ ،کاپیتان  35ساله کاتاالنها را که
در پایان فصل جاری از آنها جدا م یشود
در صدر جدول رکوردداران فتح جام در میان
متام بازیکنان فعلی و پیشین شاغل در

فوتبال اسپانیا قرار داد.
ژاوی شنبه هفته آینده حتی م یتواند جایگاه
خود را در این جدول مستحک متر هم کند
اگر بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا
بتواند یوونتوس را شکست دهد.
خنتو ،یکی از مهرههای کلیدی اکرث
موفقی تهای ریال مادرید در فاصله
سالهای  1953تا  1971بود که به همراه
سفیدپوشان مادرید 12 ،بار در اللیگا ،شش
بار در جام باشگاههای اروپا ،دو بار در جام
حذفی و دو بار در جام بی نقارهای قهرمان
شد.
ژاوی نیز چنین نقشی را برای بارسلونا ایفا
کرده است و ب ههمراه کاتاالنها سه بار در
لیگ قهرمانان اروپا ،دو بار در سوپرجام
اروپا ،دو بار در جام باشگاههای جهان،
هشت بار در اللیگا ،سه بار در جام حذفی
اسپانیا و شش بار در سوپرجام اسپانیا
قهرمان شده است.

گوندوگان :در حال مذاکره
با دیگر تیمها هستم
ایلکای گوندوگان ،هافبک دورمتوند تایید کرد که در حال
مذاکره با دیگر باشگاهها است و احتامل جدایی اش از
دورمتوند وجود دارد.
تی مهایی مثل بایرن مونیخ ،بارسلونا ،منچسرتیونایتد و
سیتی خواهان جذب گوندوگان هستند و او نیز تایید کرد که
در حال حارض ،در مذاکره با دیگر تی مهاست.
او گفت« :بله در حال مذاکره هستیم ولی هنوز تصمیمی
نگرفتیم .بیش از این من یتوانم چیزی بگویم».
گوندوگان سپس مدعی شد که به طور حتم از دورمتوند جدا
نخواهد شد .او گفت« :آیندهی من در تیم هنوز مشخص
نیست .دورمتوند تیم فوقالعادهی است و یک مربی عالی به
آن اضافه خواهد شد .من یدانم فصل بعد تیم چگونه خواهد
بود .چالش مربی این است که پتانسیل تیم را به کار بگیرد.
در چند سال اخیر موفق به این کار شدیم».


والکات :حاال نوبت قهرمانی
در لیگ برتر است

تئو والکات ،مهاجم آرسنال ،پس از قهرمانی تیمش
در جام حذفی انگلیس ،اعالم کرد که توپچ یها اکنون
باید به دنبال قهرمانی در لیگ برتر باشند.
آرسنال شنب هشب توانست با نتیجه  0-4استون ویال را
شکست بدهد و برای دومین سال پیاپی فاتح FA Cup
شود .والکات به همراهی الکسیس سانچز ،پر مرتساکر
و الیویه ژیرو ،گولزنان آرسنال در این دیدار بودند.
والکات به خربنگاران گفت« :ما باید به جامهای
بیشرتی دست پیدا کنیم .دو قهرمانی در جام حذفی
به دست آوردیم و هدف بزرگ بعدی ،قهرمانی در لیگ
برتر است».
ونگر در دیدار شنب هشب از والکات به جای ژیرو در
ترکیب اصلی استفاده کرد و او با تشکر از رسمربی
تیمش ،گفت« :فوقالعاده بود .هر بردی فوقالعاده
است .شیوه بازی ما عالی بود .ما فوتبال فوقالعادهیرا
به منایش گذاشتیم و دروازه مان را بسته نگه داشتیم .
ما م یدانستیم که اگر دروازه مان را بسته نگه داریم،
گولهای زیادی م یزنیم و پیروزی م یشویم .ازرسمربی
به دلیل اعتامدی که به من داشت و من را در ترکیب
اصلی قرار داد ،تشکر م یکنم .من هم پاسخ اعتامدش
را دادم اما این حاصل کار تیم بود .فصل آینده
م یخواهم بازیهای بیشرتی انجام بدهم».


انریکه:
گول مسی از کهکشانی دیگر بود

لوئیس انریکه ،رسمربی بارسلونا به متجید از گول
لیونل مسی مقابل اتلتیک بیلبائو پرداخت و گفت که
این گول از یک سیارهی دیگر بود.
شنب هشب دو تیم بارسلونا و اتلتیک بیلبائو به مصاف
ی کدیگر رفتند که در نهایت بارسا با نتیجه  1-3موفق
به کسب پیروزی شد .لیونل مسی در دقیقه  ،24گول
اول بازی را با پشت رس گذاشنت چندین بازیکن بیلبائو
و یک رضبه دیدنی به مثر رساند که مورد توجه مربی
اش ،قرار گرفته است.
انریکه در جمع خربنگاران گفت« :ما به این گولها
عادت کرده ایم .خیلی خوش شانسیم که او را در
مترینات داریم .او  3نفر را پشت رس گذاشت و یک
شوت خوب زد .گول اولش از یک کهکشان دیگر بود.
من یتوانم صرب کنم تا آن را در تلویزیون ببینم .دیدن آن
برایم از کنار زمین سخت بود».
انریکه سپس درباره وضعیت اینیستا گفت« :اینیستا
خوب است ،کمی احساس ناراحتی م یکرد .تستی از
او م یگیریم و باید ببینیم م یتواند هفت هی بعد بازی
کند یا نه».

نیمار:
سبک بازی ام را عوض نخواهم کرد

نیامر ،ستاره بارسلونا پس از پیروزی 1-3
مقابل اتلتیک بیلبائو ،عنوان کرد که سبک
فوتبالش را تغییر نخواهد داد.
در حالی که بارسلونا  1-3پیش بود ،نیامر
سعی کرد توپ را با حرکات منایشی از باالی
رس مدافع بیلبائو عبور دهد که با واکنش تند
مدافعین بیلبائو روبرو شد .او سپس توسط
هواداران بیلبائو هو شد و هر بار که پا به توپ
شد ،برخورد خشنی از سوی مدافعین حریف
با او انجام شد.
نیامر در این رابطه گفت« :من یدانم چرا

چنین واکنشی نشان دادند .این سبک
فوتبال من است .همیشه ای نطور بازی کرده
ام و به خاطر عصبانیت بعضی ،آن را تغییر
نخواهم داد .مثل هر حرکت دیگری بود،
چنین اتفاقاتی در فوتبال رخ م یدهند».
نیامر ادامه داد« :جامهای داخلی را کسب
کردیم ،حاال تنها  90دقیقه با تاری خسازی
فاصله داریم .فشار زیادی روی تیم بود ولی
بازی را کنرتل کردیم و بالخره جام را به دست
آوردیم .حاال اسرتاحت م یکنیم و به کسب
سه گانه فکر م یکنیم».



ناواس:
به خاطر بنیتس در ریال میمانم
کیلور ناواس ،دروازهبان ریال مادرید عنوان
کرد که اگر رافا بنیتس روی نیمکت ریال
بنشیند ،او در ریال خواهد ماند.
در طول فصل جاری ،کاسیاس دروازهبان
اصلی ریال بود و ناواس نیمکت نشین
کاپیتان مادریدیها شده بود .او از این
رشایط ابراز ناراحتی کرد ولی گفت که
اگر بنیتس رسمربی ریال شود ،برای
جایگاهش در درون دروازه خواهد جنگید.
او گفت« :سال کامال منفی نبود .به
اندازهی که م یخواستم بازی نکردم

ولی با بهرتی نهای جهان مترین کردم.
همیشه تالش م یکنم بهرتین بازیهایم
را انجام دهم .در اولین فصلم در لوانته
چنین اتفاقی رخ داد و من خیلی کم بازی
کردم ولی وقتی رسمربی عوض شد ،فصل
دوم خیلی خوب کار کردم .کاسیاس؟
مشکلی با او ندارم و به ه مدیگر احرتام
م یگذاریم .در مادرید ،همه م یخواهند
بازی کنند و برای جایگاهشان م یجنگند.
بنیتس مربی بزرگی است و وقتی به تیم
اضافه شد ،در اختیارش خواهم بود».



نایب رییس ریال
حضور بنیتس را تایید کرد

ادواردو فرناندز  ،نایب رییس باشگاه ریال
مادرید تلویحا حضور بنیتس روی نیمکت
ریال را تایید کرد.
بنیتس محتم لترین گزینه برای
جایگزینی کارلو آنچلوتی است که روز
دوشنبه هفته گذشته از نیمک ریال اخراج
شد .حال ادواردو فرناندز تایید کرد که
بنیتس تا چند روز آینده به عنوان رسمربی
بعدی ریال معرفی خواهد شد.
او گفت« :تنها یک چیز به شام م یگویم.
کارلو آنچلوتی یک پدیده بود .ما از او
تشکر م یکنیم .تا  3روز پیش ،او بهرتین
مربی جهان بود ،خوزه مورینیو نیز دو سال
پیش بهرتین مربی بود و هفت هی آینده،
رافا بنیتس بهرتین مربی خواهد بود.
آنچلوتی مربی بزرگی است ،یک جنتلمن
واقعی که تاثیر فوقالعادهی روی ریال

گذاشت».
ادواردو در ادامه گفت« :بیل بازیکن
فوقالعادهی است و به حضورش در ریال
افتخار م یکنم .به نظر م یرسد که ما
گاهی م یتوانیم صبور باشیم ولی گاهی
هم از خودمان انتقاد م یکنیم .البته
وقتی بازیکنان جدید به تیم اضافه
م یشوند ،از آنها حامیت م یکنیم و
وقتی از تیم م یروند و گولی م یزنند که
باعث حذف ما م یشود نیز باز هم از آنها
حامیت م یکنیم .من همیشه حامی تیم،
بازیکنان و افرادی هستم که از این
پیراهن دفاع م یکنند .گاهی تصمیامتی
م یگیریم که مورد حامیت مردم نیست.
وقتی آنچلوتی رسمربی ریال شد ،تنها 7
درصد اعضا به او رای داده بودند ،درست
مثل حال حارض بنیتس».



والورده:
مهار مسی تقریباً غیرممکن است
ارنستو والورده تأسف خود را از ای نکه
مردانش نتوانستند در فینال جام حذفی
اسپانیا بر بارسلونا غلبه و جشن قهرمانی
را برگزار کنند ،ابراز کرد.
والورده که مردانش در ورزشگاه نوکمپ
با نتیجه  3بر یک به کاتاالنها باختند،
(سومین شکست متوالی بیلبائو در فینال
برابر بارسا) اظهار داشت :از من پرسیدند
که آیا مسی مهار نشدنی است؟ من
م یگویم که اگر کام الً مهار نشدنی نباشد
تقریب اً مهار نشدنی است .اوست که سبک
بازی بارسلونا را تعیین م یکند و ای نکه از
چه روشی برای دفاع برابر این تیم استفاده
کرد .ما بازی را خوب رشوع کردیم اما
معموالً در چنین بازیهایی مسی روند
بازی را تعیین میکند و او در این بازی هم
باورنکردنی و حیرتآور بود.
رسمربی اتلتیک بیلبائو افزود :ما برای
بازیمان برنامه کام الً مشخصی داشتیم
و آن برنامه این بود که تا جای ممکن
برابر بازی هجومی بارسا مقاومت کنیم

و شانس خود را برای کسب نتیجه زنده
نگه داریم .زمانی که در س نمامس برابر
بارسلونا بازی کردیم ،این تیم دو گول
پیش افتاد و برای همین من یخواستیم که
در این بازی هم آن اتفاق تکرار شود و به
همین دلیل برخالف دیگر بازیهای خود
پرس را از خط حمله رشوع نکردیم .با این
حال فکر م یکنم که گول دوم بارسا به ما
رضبه زد.
والورده در ادامه تأکید کرد :ما نتوانستیم
آنطور که م یخواستیم به خط دفاعی
بارسا رخنه کنیم ،چون بازیکنان این
تیم به خوبی توپ را میان خودشان رد و
بدل م یکردند .مهار مسی ،سوارز و نیامر
هم اص الً کار آسانی نیست .ما نتوانستیم
پاسخ حامیت هوادارانی را که برای
تشویق ما به این ورزشگاه آمدند ،بدهیم
اما معجزهای که بیلبائو هر سال انجام
م یدهد این است که با وجود از دست دادن
یکی از بازیکنانش ه مچنان به رقابت
خود برای رسیدن به فینال ادامه م یدهد.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries
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arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi
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یک فرمانده گروه طالبان
در بامیان بازداشت شد
اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت
بامیان از بازداشت یک فرمانده وابسته
به گروه طالب و برخی دیگر از گروههای
تروریستی در این والیت خرب دادهاند.
خدایار قدسی ،فرمانده پولیس بامیان گفته
که ابراهیم فکوری مشهور به "شوخک" با
چند شبکهی تروریستی در ارتباط بوده و در
کشنت نیروهای پولیس دست داشته است.
همچنان این شخص مسئوالن مکتبها را
تهدید کرده که دروازدههای مکتبها را در
این والیت بسته کنند.
به گفتهی آقای قدسی این شخص اخیرا ً
تالش داشت که جشنوارهی نامگذاری
بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان
همکاریهای منطقهی جنوب آسیا (سارک)
را برهم بزند.
قرار است تا چند روز دیگر بامیان به عنوان
پایتخت فرهنگی سازمان همکاریهای
جنوب آسیا (سارک) معرفی شود.
فرمانده پولیس بامیان گفته که ابراهیم
شوخک گروهی از مردان مسلح را با خود
داشته و پس از عملیاتی  ۷۲ساعته به روز
جمعه در ولسوالی ورس این والیت بازداشت
شده است.
به گفتهی خدایار قدسی ،ابراهیم شوخک

در دو ماه گذشته  15لگ افغانی را از
طالبان برای انجام فعالیت دهشتافگنانه
نیز دریافت کرده است.
بازداشت این فرمانده طالبان در والیت
بامیان درحالیست که این والیت یکی از
والیتهای امن کشور به شامر میرود و در
طول  13سال این اولین بار است که یک
فرمانده گروه طالیان از این والیت بازداشت
میشود.
این در حالیست که در مورد بازداشت این فرد
گزارشهای ضد و نقضی به نرش رسیدهاند.
بیبیسی به نقل از فرمانده پولیس بامیان
گزارش داده که شوخک رسدستهی داعش
در این والیت بوده که به تازگی به صف
گروه داعش پیوسته و از سوی این گروه
مسئول عملیات در والیتهای دایکندی،
غور و بامیان تعیین شده بود.
اما خدایار قدسی ،فرمانده پولیس بامیان
به خربگزاری مرکزی گفته که این فرد
رسدستهی گروه طالبان در بامیان بود و از
منابع آنان متویل میشد .آقای قدسی به
این خربگزاری گفته که تحقیقات در مورد
همکاری شوخک با حلقات دیگر جریان
دارد و نتایج آن بعدا ً با رسانهها رشیک
میشود.

web: www.etilaatroz.com

Vol 849



Year 04



01 June 2015



Monday

در درگیری میان طالبان و پولیس در سمنگان
 8طالب کشته شدند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
سمنگان روز گذشته از حملهی اعضای گروه
طالبان بر یک پاسگاه پولیس در ولسوالی دره
صوف این والیت خبر دادند.
خیراهلل انوش ،والی سمنگان گفته که پولیس
با شورشیان درگیر شدند که در آن پنج تن از
نیروهای پولیس و هشت تن از شورشیان کشته
شدهاند.
به گفتهی انوش ،این درگیری از ساعت  10شب

یک شنبه آغاز و تا ساعت دو صبح ادامه یافت.
والی سمنگان تأیید کرده است که در نتیجهی
این درگیری پنج پولیس کشته و یک پولیس
دیگر زخمی شدند و از شورشیان طالب هم
هشت تن کشته و  9تن دیگر زخمی شدند.
او افزود که طالبان محلی از سه والیت بغالن،
سرپل و بلخ در والیت سمنگان جمع شدهاند.
با این حال موفق نشدند که پاسگاه پولیس را
تصرف کنند.

اما گروه طالبان در این مورد ادعا کرده که
اعضای این گروه یک پاسگاه پولیس را در
ولسوالی دره صوف سقوط داده و شش تن از
نیروهای پولیس را کشتهاند.
سمنگان یکی از والیتهای نسبت ًا آرام در
شمال کشور است؛ اما با آن هم گروه طالبان
در بخشهای آن نفوذ دارند و دره صوف یک از
ولسوالیهای این والیت است که معادن بزرگ
ذغال سنگ در واقع شده است.

وزارت داخله:
 33طالب کشته و از  25رویداد انفجاری جلوگیری شده است
اطالعات روز :وزارت دخلهی کشور با نشر
خبرنامهای از کشته شدن  33شورشی طالب
طی عملیات مشترک پاکسازی نیروهای
امنیتی در دو روز گذشته در والیتهای
مختلف خبر داده است.
در خبرنامهای وزارت داخله آمده که این
عملیات به هدف سرکوب شورشیان در
مربوطات والیتهای قندوز ،سرپل ،قندهار،
ارزگان ،لوگر ،کاپیسا ،پکتیکا و هلمند راه
اندازی گردیده بود که در نتیجهی آن ۳۳

تن از شورشیان طالب کشته ۴۲ ،تن زخمی
و  ۵تن دیگر شان از سوی نیروهای امنیتی
بازداشت شدهاند.
اما وزارت داخله در مورد تلفات نیروهای
امنیتی در این عملیات چیزی نگفته است.
به نقل از این خبرنامه ،در این عملیات
مقداری جنگافزار نیز بدست نیروهای امنیتی
کشورافتاده و در حال حاضر در شماری از
والیتهای کشور عملیات پاکسازی جریان
دارد.

از سوی هم نیروهای پولیس در دو روز گذشته
از  25رویداد انفجاری ماین در مربوطات
والیتهای قندوز ،ننگرهار ،جوزجان ،زابل،
لوگر ،و هلمند جلوگیری کردهاند.
گفته میشود که این ماینها به تازگی
از سوی شورشیان طالب بخاطر اهداف
تروریستی جازسازی شده بود.
وزارت داخله هدف راه اندازی این عملیات را
پاکسازی و جلوگیری از بازگشت شورشیان
طالب در این مناطق عنوان کرده است.

